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INLEIDING. 

Wordingsgeschiedenis. In het Voorwoord bij mijne Gorontaleesche (en Boen- 

dasche) woordenlijst f s-Gr ave n h age, M. Nijhoff, igo8j, merk ik op: „Het juiste op- 

teekenen van de talen der primitieve volken van den Indischen Archipel wordt, 

evenals het waarnemen hunner zeden en gewoonten, steeds moei lijker. Er zoti veel 

gezvonnen zijn, wanneer de Regeering aan beide meerdere aandacht schonk*. 

Wie hiervan overtuigd is, doet goed in de eerste plaats zelf de hand aan het 

iverk te slaan, en inderdaad heb ik mijn verblijf op Nias van 22 Juni 1904 tot 

ij Januari igog benut voor het verzamelen, voor zoover mijn ambtelijk werk dat' 

toeliet, van gegevens, behalve van ethnographischen en taalkundigen, ook van geogra- 

phischen en geologischen aard. 

De geologische handstukken zond ik op naar het Rijks-Geologisch Museum te 

Leiden; Professor Dr. K. Martin, H. Icke, Professor Dr. H. Douvillé en A. L. W. E. 

van der Veen beiverkten een gedeelte van het materiaal (Sammlungen des Geologischen 

Reichsmuseums in Leiden, igoj, igi2 en ig 1 jJ. 

Mijn verloftijd in igog besteedde ik aan het sorteeren van de overige gegevens, 

waarbij het mijne bedoeling was, in een Niasch woordenboek de ethnographica onder- 

tebrengen; ook stelde ik eene kaart samen, die in igio door de Topographische 

Inrichting te Batavia werd gereproduceerd. 

Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan spoorde ik in dienzelfden tijd aan, om zijne belang¬ 

stelling aan het eiland te geven, waarvan diens reis er heen het gevolg was, en 

waarvan wij de resultaten zien neergelegd in de drie deelen van zijn ^Die Insel 

Nias*. (Haag, M. Nijhoff, igij, igi4, igi5)■ 
Nadat ik van 18 December igog Lot 10 October igio naar Nias zvas terzig- 

gezonden om mijn arbeid aftesluiten, kwam ik weldra tot het inzicht, dat — gegeven 

de toenmalige omstandigheden — het eene onmogelijkheid zou zijn, den oorspronke- 

lijken opzet te handhaven. Dit zvas vooral daarvan het gevolg, dat de vereischte 

dialectische gegevens, die als uitgangspzint hadden moeten dienen, niet konden worden 

verkregen. Tusschen de keus geraakt, den arbeid geheel optegeven, dan wel mijne 
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gegevens omtewerken, besloot ik tot het laatste, reddende wat te redden viel, door de 

etlniographica te vereenigen tot een geheel, terwijl ik het woordenmateriaal liet zvat 

het zvas. 

Vóór ik met deze nieuwe bewerking gereed zvas, keerde ik in actieven dienst 

terug, en was ik verplicht tot de verre van gemakkelijke taak, het werk te voltooien, 

tusschen mijn gewonen arbeid door. Een ziekteverlof kwam mij ten slotte te stade, en 

zoo zvas ik eindelijk op 12 Augustus 1412 in staat, de resultaten aan de Rcgeering 

overteleggen, met het verzoek om over al of niet publicatie te beslissen. 

Na omstreeks vijftien maanden adviseer en, zverd op voorstel van het Bata- 

viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Notulen van 11 Augustus 1913, 

blz. 72—75), bij Gotivernementsbesluit van 18 November 1913 n°. 16 beslist, dat 

ik op een nader door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur te bepalen datum 

(sedert vastgesteld op 14 Juni 1(414), voor den tijd van een jaar (of zooveel korter 

als noodig zou blijken) mij naar Nederland moest begeven voor de voltooiing en het 

toezicht op de ziitgave van het door mij samengestelde werk over het eiland Nias. 

Intusschen vulde ik mijne gegevens nog gedurende korten tijd aan. 

Eindelijk weer tot rustiger arbeid in staat, begon ik thans met het oude ziit- 

gangspunt: het woordenboek, waarvan ik de gegevens nu ook vervolledigde door de 

data van anderen er zoo veel mogelijk in te verwerken, terzvijl ik den opzet ook meer 

geschikt maakte voor het oorspronkelijke doel: het taalvergelijkend te maken. 

Daarvoor moesten alle oude gegevens worden over gebracht op nieuwe gedrukt en, 

aangezien de oude niet voldoende ruimte lieten. Deze arbeid hield mij van de tzveede 

helft van Juli tot ultimo December 1414 bezig. 

Van begin Januari 1415 tot mijn vertrek op 13 November d.a.v. (ik had 

op advies van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van 

Nederlandsch-Indi'è een half jaar verlenging gekregen van mijne opdracht) was ik 

verder bezig met het definitieve bewerken van deze publicatie, omvattende drie boeken 

(Ethnographie, Geographie en Historie), zuelke hiermede het licht zien. Het kwam 

mij nl. voor, dat er ondanks de onvolledigheid van beide laatste onderwerpen, alles 

voor te zeggen viel, cm hetgeen mij daaromtrent ter beschikking stond niet onder 

mij te houden. Daaronder toch kzvamen zaken voor welker kennis bij niemand anders 

dan bij mij bestond, terwijl het uitgesloten was, dat ooit iemand ze nader zou vast- 

leg gen. 

Het Koninklijk Instituut nam op zich, de correctie van de drtikproeven te 

doen plaats hebben, waarvoor, zoomede voor de medewerking op ander gebied, ik zijn 

bestuur der en (en daaronder speciaal den Heer en Prof. Dr. K. Martin, G. P. Rouffaer, 

J. W. Ijzerman) en den Adjunct-Secretaris W. C. Maller mijn besten dank betuig. Dien 



INLEIDING. VII 

ben ik ook verschuldigd aan Dr. J. de Hullu, Rijksarchivaris te 's Gravenhage, en 

aan het Legerbestuur in Neder la ndsch-Indië, dat mij in staat stelt aan mijn arbeid 

eenige kaarten toetevoegen, waarvan de gegevens gedeeltelijk op mijn verzoek zijn 

verzameld door den isUn Luitenant P. A. Ravelli, en zuaarvoor ik overigens verplicht 

ben aan den Legercommandant, wijlen den Luitenant-Gener aal J. P. Michielsen, aan 

den Chef der IXdc Afdeeling van het Departement van Oorlog (Hoofdbureau van 

den Topografischen dienst), Luitenant-Kolonel C. C. Musc/i, en aan den Kapitein bij 

dien dienst L. C. Jullien. 

Voor het afwerken der betrekkelijke kaarten ging ik nog voor korten tijd naar 

Nias terug. 

Beteekenis van de kennis van land en volk voor bestuur en wetenschap. 
De overtuiging, waarvan ik de uiting mededeelde in den aanhef dezes, zvas practisch 

gegrond op de kennismaking als jong ambtenaar bij het Binnenlandsch Bestuur met 

tal van merkwaardige aangelegenheden, waarvan de wetenschap mij voorkwam voor 

een recht verstand van de volken van onzen archipel even noodzakelijk te zijn, als 

het voor den goudsmid noodig is, dat hij de eigenschappen heeft leeren kennen van 

het metaal dat hij behandelen wil; en hoe kan ooit een diamantslijper van een steen 

een brillant maken, wanneer deze — instede van behoorlijk te zijn gekloofd — 

onder een stoomhamer is gelegd, om hem „klein te krijgen", wat een werk van 

barbaren zou zijn, niet van beschaafden. 

Maar niet alleen de practijk van het bestmirsleven vordert een verder zich 

doordringen van zvat de bezvoner van onzen archipel is, ook de wetenschap eischt (en 

het nageslacht zal ons land voor een goed deel oordeelen ziaar wat zvij op dit gebied 

verrichtten of verzuimden), dat de schatten aan gegevens, die bij tal van volken als 

het ware voor het grijpen liggen, niet te loor gaan. Daaronder is veel aanwezig, dat 

den oppervlakkigcn beschouzoer evenzoo voorbijgaat, als de aard van het gesteente van 

den bodem waarop hij leeft, en waarvan de een in staat is telkens zveer een leerzaam 

handstuk te verzamelen, waar de ander slechts zvaardelooze keien ziet, en niet het 

flauwste vermoeden heeft, dat daarin de oplossing kan liggen van belangrijke pro¬ 

blemen. 

En waar zvij in de bezvoners van onzen archipel, voorzoover zij heidenen zijn, 

feitelijk kennis maken met een haast voorhistorisch geheel, dat zoo uiterst leerzaam 

is voor de. beoordeeling van ons eigen verleden (en heden!), terzvijl onze zgn. bescha¬ 

ving (die niets anders is dan eene enkele, zeer eenzijdig ontwikkelde en zich zelve maar 

al te zeer over schattende vorm, speciaal aangepast aan het koude klimaat van het 

noorden) helaas zoo ziiterst snel de zuivere voorstellingen vertroebelt, in die oerzvereld 
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bestaande, dan wel ze geheel wegvaagt: dan kan men te meer den plicht gevoelen, 

die op onze schouders rust, om datgeen te verzamelen 'wat nog aanwezig is. 

Niet alleen voor de Maleisch-Polynesische wereld is de studie van de volken 

van onzen archipel van beteekenis, ook voor ons eigen ras bestaat de mogelijkheid, 

bij hen den sleutel van veel onverstaanbaars te vinden, en de menschheid in haar 

geheel heeft recht te vorderen, dat wij de noodige aandacht wijden aan wat nog valt 

vastteleggen op dit gebied, bijdragen leverende tot de kennis van „den menself, het 

„Nosce te ipsum". 

Dit moge in het algemeen gesproken juist zijn, het ligt voor de hand dat met 

bij elk volk een gelijke oogst te wachten is. Invloeden van buiten deden reeds enorm 

veel verdwijnen, een proces dat met den dag haast in kracht wint, en waartoe het 

verkeer, het toenemende onderwijs, godsdienstige propaganda, onze demokratische be¬ 

stuur sr eg elingen, gelijkelijk bijdragen. Ook is omtrent enkele landstreken reeds ver¬ 

dienstelijk geschreven, zoodat men door de schildering van een nauw verwant volk 

slechts tot noodelooze herhaling zou vervallen. 

De bijzondere beteekenis van Nias. Het is dan ook aan de gelukkige plaat¬ 

sing in een der interessantste en leerzaamste gebieden van onzen archipel te danken, 

dat ik de gelegenheid had waardevolle gegevens te verzamelen, die althans een uit¬ 

gangspunt kunnen vormen voor volledige kennis van een volk, dat in zijne betrek- 
f . . 

kelijk ver gevorderde ontwikkeling op oude basis, boven talrijke andere verdient te 

worden bestudeerd. 

De Nlassers, en evenzoo de overige bewoners van de „ Westereilanden”, zijn 

door de volksverhuizingen onder den drang uit Azië, terecht gekomen in die afge¬ 

legen hoekjes der wereld, waar het leven geheel bleef draaien om het eigen volks¬ 

bestaan, waar zij buiten den grooten stroom waren, en waar slechts in beperkte mate 

invloed werd uitgeoefend van wege de volkeren van andere cultuurcentra. Hierop 

baseer ik gedeeltelijk mijne conclusie, dat het voor de wetenschap van overivegend 

belang is, dat ernstig de studie ter hand zoor de genomen van die eilanden in het 

algemeen, meer in het bijzonder ook van de Mentazvei-groep, waarvan aanmerkelijke 

punten van afzuijking bekend werden met Nias, en die den indruk maken een ouder 

stadium van cultuur te vertegenwoordigen. 

Wat aan de Niassche wereld hare beteekenis verleent, dat is ook de afgesloten¬ 

heid, waarin tot voor enkele jaren groote gedeelten van het eiland verkeerden, en 

waarbinnen het toch reeds primitieve leven zich in archaïsche vormen kon hand¬ 

haven. Daar was het dan ook een dankbaar werk, vastteleggen wat er aan ethno- 

graphica bestond. De afbeeldingen die men aan dit bock ziet toegevoegd, beschouwe 
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men dan ook in de eerste plaats als dokumsnten van dat oorspronkelijke leven. 

De tot nu toe verschenen, slechts aan de oppervlakte rakende gegevens over ons 

eiland, gaven niet voldoende gelegenheid om dit optemerken. Het is verre van mij, 

dat ik den betrokken schrijvers hiermede een verwijt bedoel te maken, omgekeerd: ik 

ben van appreciatie vervuld voor hun arbeid, die het mogelijk heeft gemaakt te ver¬ 

moeden, waar interessante vraagstukken konden bestaan. Maar wie de voorstellingen 

van mijne voorgangers vergelijkt met de mijne, die voor het ‘grootste gedeelte wel 

gedokumenteerd zijn, toegelicht met de eigen zangen, bevestigd door gegevens int 

oude archiefstukken, waarvan het bestaan door niemand werd vermoed, zal moeten 

toegeven, dat wij hier een bron voor ons hebben, die nog zeer veel belooft bijte- 

dragen tot de kennis van den mensch, mits slechts rationeel en systematisch wordt 

gewerkt. 

Mijne verhouding tegenover Nias. Het is dan ook tot goed verstand van het 

verschil tusschen mijn arbeid en dien van mijne voorgangers noodig, er de aandacht 

op te vestigen, dat bij mijne komst op Nias in 1904 nog slechts een zeer beperkt 

gedeelte van het eiland" was bereisd, terwijl het bij mijn verlaten in 1909 nagenoeg 

geheel was ontsloten. Daardoor zuas ik ook in kennis gekomen met die welhaast meest 

interessante landschappen om het Susuwa-dal, die eenmaal door Von Rosenberg op 

zijne kaart van het eiland werden aangegeven als „met een woeste bevolking in kleine 

dorpen van drie a vier huizen verspreid wonende'1', terwijl op blz. 22 van zijn met 

Nieuwen/misen samen bewerkte gegevens wij vermeld vinden, dat die streken „door 

woeste en omzwervende horden bewoond" waren: landen, die het oudst gecultiveerde 

gedeelte van het eiland zijn gebleken uit temaken, met eeuwenheugende nederzettingen. 

Door mijne oorspronkelijke plaatsing te LblbwaGi kon ik het Niasch leeren 

kennen, zooals dat nog niet onder den druk had gestaan van overwalsche invloeden, 

en was het mij mogelijk een veel zelfstandiger denkbeeld van die taal mij te vormen, 

dan in andere omgeving mogelijk ware geweest. 

Daar ook was men er niet huiverig voor, de godheid Lbwalani, dien de zen¬ 

delingen tot onzen „ God" hadden verheven, als minder in beteekenis te verklaren 

dan zijn ouderen broeder Latsjure, terwijl beiden er een grootpapa of grootmama 

op nahouden (voor de werkelijke oppergoden, zie § § 1122 en 1145); daar scharrelde 

men nog niet met „nbsb”, welk woord „adem" beteekent (en niets met „spiritus", 

in den zin van „geest" te maken heeft), inderdaad slechts het levenwekkend beginsel, 

als ware dit het woord, waarmede de Niasser het begrip „ziel" weergaf, zooals de 

missionarissen thans doen. 

Geen beter terrein dus dan daar, om mij ie vereenzelvigen met het Niassche 

b 
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gedachtenleven, en om — uitgaande van hunne opvattingen — eene poging te wagen 

tot verklaring, niet beïnvloed door storende factoren. 

In welke verhouding ik tegenover het volk stond, kan uit niets helderder 

blijken dan uit eene ontmoeting, die ik in tegenwoordigheid van Luitenant P. A. Ravelli 

had in het middendal van de Idano Mofa, toen ik in 1414 in die tevoren door mij 

nog nooit bezochte streek onverwachts in een kampong kwam. 

Vooraf dient te gaan dat ik bij geruchte wel vernomen had, hoe de bevolking, 

die mij bij name niet kende, mij had genoemd naar dengeen, die de aarde eenmaal 

hamerde, Sila'uma. 

In die kampong gekomen, liep ik eerst even rond om te zien of er iets 

merkwaardigs voor mij te vinden was, en sprak toen het oude, grijze hoofd dat 

naast zijn zoon op de steeneii zetels in het dorp zat, in het centrale dialect aan. 

Stomme verbazing, een oogenblik, waarop het oudje, zijn hand op de knie van zijn 

zoon leggende, dezen vraagt: „Tsjuwada Kumandru Silahima” fis dat onze groot¬ 

vader, Controleur Sila'umaJ, en toen die zoon in volle overtuiging zei: „Ja'ija hon 

(Ja, dat is hij — hier juister weergegeve7i met: Ja, dat moet hij wezen), sloeg de 

grijsaard zijne handen 0777. mijn middel. 

Wat dit werk beoogt. Een doel van 77iij7i arbeid was: het vastlegge7i va7i 

gegevens (waarbij dus op den voorgro7id komt, zoo veel mogelijk materiaal te leveren, 

en waarbij de vorm 07idergeschikt 77ioest zijn), te7ieinde het Niassche volk 7iader te 

doen leer en kennen. 

Niet alle 07ideriuerpen zij7i uit den aard der zaak eve7i geschikt 0771 de betee- 

kenis van eene natie in het licht te stellen, e7i zoo is ook bij mijne studie elk hoofd¬ 

stuk niet van gelijk bela7ig. Het ka7i daarom aanbeveling verdienen enkele punten 

op den voorgrond te brengen, waardoor de lezer gelegeiiheid heeft zich spoediger in 

de materie intewerken, zonder verplicht te zij71 alle stof geheel te doo7'worstele7i, die 

hier en daar meer voor mus^eumstudie bestemd is, dan voor lezing door ee7i ieder. 

Vooreerst moet dan genoemd worden het hoofdstuk (III) over de nedcrzetti7ige7i, 

waar i7ie7i eerst georiënteerd wordt over het eila7id, 0771 171 § 264 te worden inge- 

leid hi de beteekc7iis va7i de stec7ie7i, zooals die hier nog steeds wordc7i opgericht voor 

de doode7i e7i door de levenden, en waarvan wij in het oude Europa en elders zoo 

tal van voorbeelde7i vinden, naar wier verklaring vergeefs werd gezocht. I71 § go4 

77ioest voor de ce7itrale streke7i op dit onderwerp worden teruggeko7nen. Ee7iig 77iate- 

riaal ter vergelijking moge de overtuiging vestigen, van hoe veel nut de bestudeering 

van dit onderwerp voor het goed verstaiid van de prae-Keltische steeiieii kan zijn. 

De tijdrekening (VI), die feitelijk nog in staat van zvording verkeert, ver- 
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schaft licht voor de juistere beoordeeling van gelijk onderwerp bij volken, die reeds 

verder op de baan der ontwikkeling zijn gevorderd, ter waardeering waarvan enkele 

parallellen zijn toegevoegd. 

In het hoofdstuk over de gebruiken (XII) kan men zich verplaatsen in wat 

den Niasser tijdens zijn leven beheerscht. maar vooral van interesse is hetgeen de 

begrafenis en de graven betreft. Hier vindt men de pyramidenbouwers in wording, 
en wij worden voorbereid om kennis te maken met het later te behandele7i onder¬ 

werp der wederopstanding. 

Onder staatsinstellingen (XIII) vinden wij de beschrijving van de belangrijke 

oerinrichting van een ouden staat, zooals die mogelijk als model kan worden opgevat 

van wat op dat gebied in de oude Maleisch-Polynesische wereld kan hebben bestaan. 

Overigens bevat dit hoofdstuk veel, dat meer den jtirist dan een ander belang zal 

inboezemen. Het civiele recht is nog zeer onvolledig behandeld, en wat daaromtrent 

wordt gezegd is meer als poging ie beschouzven om tot een opzet te komen, dan als 

studie. 

Van de verst strekkende beteekenis komt mij voor hoofdstuk XIV (godsdienst) 

te zijn, waarin wordt vastgesteld hoe in den aanvang aller dingen de Windgod 

moet worden geplaatst, hoe overigens dit onderzo erp geheel doortrokken is van maan- 

mytho logische elementen; dat wij den over gang aantr effen tot maan -zon nemyth o log ie, 
waarin den mensch, na het plegen van eene incestueu.se vermenging (het elkaar pas¬ 

seer en van beide hemellichamen), op grond daarvan het verblijf in de bovenwereld 

(het paradijs) wordt ontzegd: de Niassche zondenval. Sporen van tot voor kort be- 

staanden maandienst worden aangetoond. Daarnaast treffen wij aan parallellen met 

Arische voorstellingen; noemen zuij slechts den Wereldboom en de Henielrivier, Wodan 

en de boom- of boschgeesten (waarvoor zie ook hoofdstuk I). 

Het „wezen van den menscJP geeft mij aanleiding, om aan de hand van de 

Niassche voorstellingen te trachten, dieper doortedringen in de oorspronkelijke op¬ 

vattingen., die ook elders moeten hebben bestaan, en om de logica die daaraan ten 

grondslag ligt, te begrijpen. Nauw shiit hieraan de verklaring van het koppen¬ 

snellen voor de dooden, als een middel om den doode „ tot wederopstanding” te brengen. 

Over de beelden vindt men meer materiaal verzameld dan elders te vinden is, 

maar toch is hier het onderwerp geenszins uitgeput, vooral bij de ziekte-adu valt 

nog véél te verzamelen, aleer wij eene voldoende voorstelling hiervan zullen kunnen 

vormen. 

Behalve dat ik Nias wilde doen kennen, bedoelde ik ook een op zet samentestellen, 
die als handleiding voor anderen zou kunnen dienen bij het verzamelen van gegevens, 
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en ik hoop, dat de gevolgde methode daarvoor geschikt zal blijken. Het verdient toch 

aanbeveling, om bij de rangschikking van het materiaal tot zekere eenheid te geraken, 

die vergelijking vergemakkelijkt. Opwekking tot het verzamelen van stof, ieder op 

zijn veld van arbeid, gaat het niet over de volle uitgestrektheid, dan tenminste over 

eenig onderdeel: zie daar dus ook een doel, met deze studie beoogd. 

Ook van Regeeringszoege ware tot bereiking hiervan medetewerken, door te 

toonen dat dit onderwerp Haar niet onverschillig is, ook in algemeenen zin ge¬ 

sproken. Men vergete niet, dat aanmoediging van hooger hand er den ambtenaar toe 

kan brengen zich meer met het volk intelaten, en dat elke nadere kennismaking van 

zelve leidt tot meerdere wederzijdsche waardeering, die beiden partijen ten goede komt, 

en die niet anders dan gunstig kan terugwerken op de uitoefening van de bestuurstaak. 

Apologie. Het boek over Nias wordt door een aantal parallellen van voor¬ 

stellingen van elders verduidelijkt. De deskundige lezer zal daarin veel aantrejfen, 

waarvoor hem betere en uitvoeriger bronnen ter beschikking staan. Maar hij vergete 

niet, dat ik in de binnenlanden van den archipel slechts over eene beperkte boekerij 

had te beschikken, die bovendien van eiken tak van wetenschap iets diende te bevatten, 

en dus niet bij een bepaald onderzoerp in de diepte kon gaan. Voor den lezer in het 

algemeen is het beter iets te geven, dan door eene te angstvallige onthouding de ge¬ 

legenheid te laten voorbijgaan om belangstellizig te wekken voor de studie der volken 

in het algemeen. In zoover is dus dit werk van den aanvang af een kind der wil¬ 

der nis geweest, en is het dit steeds gebleven. 

In Nederland was de tijd, mij toegemeten, er niet op berekend om omvang¬ 

rijke studies in archief of bibliotheek te maken. Slechts de aller onmisbaarste zaken 

heb ik gelegenheid gehad naieslaan. Zoo bevat het Rijks- en het Oud-Archief, te 

’s-Gravenhage en te Batavia, zonder eenigen twijfel nog materiaal over onze ver¬ 

houding met Nias. In Londen is mede nog wel het een en ander te verwachten, en 

het Britsch Museum verdient vermoedelijk zoel een bezoek met het oog op dit eiland. 

Tot mijn leedwezen maakte ik eerst na afsluiting van mijn arbeid kennis met 

het artikel van Mr. F. D. E. van Ossenbruggen over het primitieve denken (Bijdragen 

Kon. Instituut, deel 7/, 1916, blz. / vgg.J. Deze belangrijke bijdrage tot de prae- 

animistische theorie zou mij anders in staat hebben gesteld, op een aantal punten tot 

juister conclusies te komen. Toch zij men voorzichtig met geheel „over stag” te gaan. 

Vele gebruiken zullen steeds animistisch moeten verklaard blijven, om de eenvoudige 

reden, dat zij vóór het heerschen van de betrekkelijke denkbeelden nog niet bestonden. 

En toch zullen zelfs der gelijke voorstellingen niet buiten den invloed van het magisch 

denken zijn gebleven, zvaar dit immers tot den huldigen dag zich nog doet gelden. 



INLEIDING. XIII 

De aanwezigheid van magische elementen behoeft derhalve de onjuistheid van eene 

animistische verklaring nog geenszins te bewijzen. Mij dunkt: in medio tutissimus ibis. 

Men vergelijke mijne opmerkingen over realisten, over het woordenspel, over het goud 

in verband met onsterfelijkheid, over magische getallen, en vele meer. 

Waar het drukken plaats heeft na mijn vertrek, heb ik de gelegenheid gemist 

om de laatste retouche aantebrengen, die juist dan zoo met succes kan geschieden, 
wanneer men de gedrukte stof voor zich heeft. De tegenwoordige opzet, doorloopend 

met de schrijfmachine gesteld, is niet gevolgd door de toepassing van het zoo nood¬ 

zakelijke gebod: saepe stylum verte. 

Wat hierdoor is komen te ontbreken, is aan de andere zijde weer vergoed, 
doordat ik door mijn terug keer in Indie nog toezicht heb kunnen uitoefenen op de 

bewerking der kaarten. 

Slotwoord. Het past nog, hier een woord van dank uittespreken aan allen, 
die door hunne belangstelling en hunne welgemeende medewerking het mogelijk hebben 

gemaakt, dezen arbeid tot stand te brengen. Daarbij acht ik eene vermelding van 

namen niet noodig. De vriendelijke geesten, die mij hebben gesteund, zullen in dank¬ 

bare herinnering bij mij blijven voortleven. 

’rtf 

Batavia, 9 Januari 1916. E. E. W. Gs. Schröder. 
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Bij de spelling der Niasscbe woorden in dit werk heeft als uitgangspunt gediend het 

streven, om zoo na mogelijk te blijven bij die, welke onder de zendelingen gebruikelijk is. 

Daarvan werd slechts afgeweken, voor zoover dat noodig of nuttig was, en dan heeft dit op 

zoodanige wijze plaats gehad, dat moeilijkheden voor den lezer van gegevens uit beiderlei 

bron zijn uitgesloten. De voornaamste punten daarbij zijn de volgende: 

i. De o der zendelingen heeft drieërlei klank: 

of eene, zeer nabijkomend aan eu in beuk, door mij geschreven: 3, 

„ u in buk, „ o, 

„ e in bekomst, „ ö. 

Bij de onderscheiding tusschen 'ö en 3 heb ik het advies gevolgd, mij gegeven door 

Professor Dr. H. IvERN, toen ik in 1909 een tweetal Niassers bij hem bracht, teneinde zijn 

oordeel te vragen over deze aangelegenheid: het verschil is overeenkomstig dat in het Hon- 

gaarsch aangenomen. 

In vele gevallen gaat Ö over in 'ó, zoodra er de klemtoon op valt, zoodat b.v. b'óbo 

wordt böb'ógir, maar waarschijnlijk speelt de origine van den klank a. a. mede een rol, want 

het woord bosö b.v. heeft duidelijk tweemaal ö, terwijl de klemtoon toch op de eerste letter¬ 

greep valt, in tegenstelling met b'óho. 

Vooral in de dialecten komen deze verschillen uit, en het is ten eenen male onmogelijk 

deze behoorlijk weertegeven, indien genoemde onderscheidingen niet worden gemaakt. 

Dat deze verschillen reeds in het jaar 1693 werden gehoord, blijkt uit § 844, 

staat: Sah.oledane, lees: Saholé-danö. 

„ Lawajaheuna, „ L a w a d j a h ö n ö (?). 

„ Lahamie, „ Lahömi, of Lahómi. 

uit § 847, „ Gido, „Gidö; 

Tot dezelfde gevolgtrekking moeten wij komen, indien wij de Engelsche namen uit het 

jaar 1820 vergelijken: 

in § 849 staat: Sifalago, lees: Sifalagö. 

„ Jemambawa, „ Söma(m)bawa. 

„ Baoosa, „ Bó;usö, 

en ook NieüWENHUISEN en VON ROSENBERG hebben in 1854 blijkbaar dit verschil geconsta¬ 

teerd, men zie bij hen blz. 63 vlg.: 

hogb (hoofd), lees: h'ógö. 

bebeiiï (zweet), „ boböj. 
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se reumi (spiegel), lees: sörötni, of sörönni. 

saloegê (bedekt, v. d. hemel), „ salugö. 

(feitelijk vindt men: högb en bebëtiï, maar de " geeft den klemtoon aan, en is hier ter vermij¬ 

ding van misverstand weggelaten). 

Het gaat hierbij uit den aard der zaak niet om het juiste treffen van den klank 

(waarvan wij trouwens niet weten, of die in vroeger tijd gelijk was aan dien, welken wij thans 

hooren), maar om het vernemen en vastleggen van een verschil: en dit spreekt onmiskenbaar 

uit de gegeven voorbeelden, thans reeds gedurende 225 jaren te zijn gedaan, zoodat het niet 

aangeven ervan bezwaarlijk een vooruitgang der taal mag genoemd worden. 

2. De onvolkomen (korte) klinkers a, e, o, worden geaccentueerd met dus: a, è, ö, in 

tegenstelling met de volkomen klinkers, die in den regel eenvoudig geschreven worden: a, e, 

o, maar in gevallen, waarin de lezer in twijfel omtrent de uitspraak zou kunnen geraken, wel 

zijn aangeduid met dus: a, ë, ö. 

Het verschil in de uitspraak tusschen beiderlei kan ruwweg worden aangegeven met 

dat tusschen bak, bek, bok, naast baak, beek, pook. 

Een oogenblik ben ik van deze aanname afgeweken, waar ik de schijnbaar gesloten 

lettergrepen, als de eerste van bbmbö, ongeaccentueerd liet, en dus bombb schreef. Reeds 

hierom is deze methode te verwerpen, omdat bij splitsing der lettergrepen men moet schrijven: 

bb-mbb, en niet mag stellen: bom-bb. 

3. Behalve 'e en e kent men de ê, welke drie letters ongeveer luiden als de klinkers in 

bek, beek en bik. Ook hier bestaan dialectische verschillen, zoodat men in de eene land¬ 

streek verneemt gowe, in de andere gowé. 

4. Gerekte klanken (voor een deel althans door samentrekking ontstaan) zijn: ê en 0, 

zooals men die verneemt in dela en Gönib. De o komt overeen met Javaansch: a. 

5. De oe, als in boek uitgesproken, geef ik weer met u. Waar men dus in volgens 

mijne transcriptie weergegeven woorden een -oe- vindt, zijn dit feitelijk twee klanken: o en e. 

6. Behalve op een klinker, kan een woord eindigen op een semivokaal, -j of -w, b.v. 

arów, böj, waarbij de schrijfwijze arou of böi beslist onjuist is, voor zoover mij bekend voor 

alle dialecten van het eiland. 

7. De ch der zendelingen geef ik weer met gh. 

8. In de dialecten van de Zuid kent men de door mij met: d en t weergegeven klanken, 

welke onderscheiden zijn van de d en t, door het sterkere samenpersen van de lucht, en dus 

ook door het krachtiger ontploffen, dan bij deze laatste. 

9. In diezelfde streken kent men ook de bw- en -bw, de pf- en -pf. 

10. Het teeken s wordt gebruikt, waar : 

A. In het midden van een woord een medeklinker, in den regel een gutturaal, is uit¬ 

gevallen, hetgeen tot eene scherp gescheiden uitspraak van de ten gevolge daarvan op 

elkander botsende klinkers aanleiding geeft. 

B. Aan het begin van een woord een gutturaal tot den ouden stam behoort heeft, die 

— waar dat, dialectisch eenigszins afwijkend, pas heeft — te voorschijn treedt als g-, om 

reden waarvan ik dergelijke woorden ook wel aangaf met zulk een g, gevolgd door een 

streepje: -, b.v. *ana*a naast g-ana^a. 

11. Het teeken ’ heeft tweeërlei gebruik: 
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A. Om de scherp gescheiden uitspraak van klinkers aantegeven, wanneer het niet vast¬ 

stond, dat dit het gevolg was van het uitvallen van eene medeklinker als juist bedoeld. Zie 

b.v. dra'ama, waarmede vergelijk F i. tama. 

B. Om verband te leggen tusschen partikels of euphonistische letters (m, n) en de 

woorden, waartoe zij behooren, zooals in: omo n'ama n'ija, waarin de n een genitiefpartikel 

is. De schrijfwijze onio namanija, zooals men die bij de zendelingen aantreft, is vooreerst on¬ 

juist, en verder is zij een bron van noodelooze moeilijkheden voor wie de taal niet dagelijks 

hebben leeren gebruiken. 

12. Het klemtoonteeken A bracht ik aan, waar ik meende, dat dit den lezer gemak zou 

kunnen bezorgen. Het voornemen bestaat om het in het woordenboek slechts dan te gebruiken, 

wanneer daardoor beslist wordt over de vraag, of twee op elkander volgende klinkers al dan 

niet als tweeklank moeten worden opgevat, dan wel, indien, in afwijking van den regel dat 

de klemtoon valt op de voorlaatste lettergreep, een andere wordt geaccentueerd, b.v. hamb. 

Hoe noodig dit accent is, kan b.v. blijken blijken uit woorden als Laf au (landstreek) 

en laf au (winkeltje), la*q (men eet, zij eten1)) en la$a (spreek uit Iq^a) (bonte kleuren), die 

alleen door dit teeken in uitspraak behoorlijk te onderscheiden zijn. 

13. De zuidelijke en centrale dialecten worden o. a. gekenmerkt door spaarzamer ge¬ 

bruik van m of n in het lichaam der woorden, zoodat men b.v. zegt N. handrb, CZ. hadrb-, 

N. sa^bmbö, C. sa^bbb. 

14. Nauw met het zooeven vermelde hangt samen, dat die nasalen ook in genitief, 

accusatief en in de door voorzetsels beheerschte vormen van het substantief in de Zuid en 

het Centrum veel minder voorkomen, of zelfs geheel ontbreken. Wij hebben in deze ver¬ 

schillende gevallen geene gelijkwaardige elementen voor ons. Bij den genitief is n', voor een 

labiaal m', een oud voorzetsel, tot partikel gereduceerd, men denke aan andere talen; over 

den accusatief acht ik het gevaarlijk eenig denkbeeld uittespreken; na voorzetsels is het zeer 

wel mogelijk, dat m of n enkel een euphonistische letter is, die zich dan secundair heeft ont¬ 

wikkeld, zoodat de zuidelijke en centrale dialecten zich in dit geval als meer oorspronkelijk 

zouden doen kennen dan die van de omgeving van Gunung Sitoli (ook in het noorden 

zijn er streken, waar men de uitspraak van het zuiden meer of minder volgt). 

Zoo zegt men in de eene landstreek ba m'banuzva, in de andere ba banuwa-, soms hoort 

men: ba n'omo, maar zuiver Niasch schijnt te zijn: bqorno. Nevens adu n'dra'ama hoort men 

elders adu dra'ama. 

Vooral deze aangelegenheid vordert gezet en geheel vrij onderzoek, aangezien mij- wèl 

de onhoudbaarheid van SUNDERMANN’s mededeelingen ter zake zijn gebleken, maar toch eene 

bepaalde studie van alle gevallen uit den aard der zaak niet heeft kunnen plaats hebben. 

Overigens vestig ik de aandacht op de volgende punten: 

I. De tweeklank ad, of met het klemtoonteeken qö, beantwoordt vrijwel aan de Neder- 

landsche ui in buik. Feitelijk ontstaat die klank door het onmiddellijk na de korte a uit¬ 

spreken van 'b. 

1) Door deze vertaling neem ik geene stelling in ten opzichte van de juiste beteekenis van den /<z-vorm. 
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2. Niet door een speciaal teeken werd weergegeven de -s, die men als slependen, aan¬ 

gehouden klank in de Zuid kent in woorden, waarvan de slot-z wordt afgeworpen, zooals omqs, 

in plaats van omasi; zulke woorden gaf ik weer als volgt: omas[i). 

3. Het verschil in uitspraak tusschen w en w bestaat daarin, dat de eerste klinkt als 

de Hollandsche w, de laatste als de Engelsche in „water”, dus met een lichten voorslag van u. 

4. Door het weergeven van de werkwoorden met den la-vorm (passivum. Zie Kern, 

Fidjitaal, blz. 44) is het mogelijk dadelijk den stam te herkennen. De mang-, etc. vormen 

zijn weinig in gebruik, en daarbij mist men dit voordeel. 

5. Verschil in dialect kan zich uiten in metathesis, zoo b.v. N. lema*a, naast Z. Ie*onna. 

6. ai kan samentrekken tot e\ hè tot è, b.v. thiguwh naast tcguwh (en dan togmvci), 

Coix agrestis Lour.; laghène naast lagcnè. 

7. Reduplicatie kan op Nias wel degelijk eene meervoudigheid uitdrukken, b.v. at'ólafóla, 

vol gaten; edönadöna, zich tot alles laten vinden; mhngb-domedome*b, herhaaldelijk als gast 

ontvangen. 

8. Voor F i. vaka (Kern, Fidjitaal, blz. 45 vgl.) vlg. de vormen fa*amój, laten gaan; 

fhngam'ój, machen, herstellen, reparieren, in Ordnung machen. 

9. Voor F i. vei (KERN, Fidjitaal, blz. 50), vgl. fa*usu, -ira, sie beissen sich gegenseitig. 

10. Het kan van belang zijn, hier eenige klankwisselingen in de verschillende dialecten 

te vermelden, die weliswaar nog nadere behandeling vereischen, maar toch reeds kunnen 

worden benut voor kritiek, speciaal voor wat de taalvergelijking betreft. De voornaamste ge¬ 

gevens dan zijn: 

a wisselt met b, b.v. sinada (waterreservoir), naast: sinadb. 

a n 0, fatqo (ijzer), 
V töfqö. 

a 77 'ó, tarahö (hoofdsieraad), 
V tar'óhÖ. 

h 77 u, fangaruwa (melden), 
V fangaruwu. 

b 77 “) bbnga (made), n bna. 

b 77 d, bbgb (kort), n adbgbdbgb. 

b 77 f, si fabiri (spel), n si fajiri. 

b 77 h, b'óli, böli (koopen), r h'óli. 

b 77 k, bbr'ówa (soort pot), 77 kör'ówa. 

b 77 jn, fahubblb (spel), 
77 fahumólb. 

b 77 w, tab'óla (soort zetel, kist), 
V taw'óla. 

bw n dj dj dj, dsj, abwu (houten beeld), 
77 adu, adu, adju, adsjit. 

bw 77 w, tabwuju (haarkruin), 77 tawuju. 

d 77 dr, diala (soort net), 
77 driala. 

d 77 & dbfu (ook maar), 
77 gofu. 

d 77 - en k, d'ówb (duiken), 
77 k'ÓWÖ, 'ówö. 

d 77 r, ladegha (wrijven), 
77 laregha. 

dj 77 z, djblbdjblb (soort kraal), 77 zblbzblb. 

dr n t, dnmadruna (slingerplant), 77 tuiia. 
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ds wisselt met s, b.v. dsi (genitief van si), naast: zi. 

dsj y) z, Iiódsji (afvijlen), 
77 

Kóz. 

e V è, gowe (steen), 77 
gowe. 

e Ji i, ö, sel'óto (bouwkundige naam), 
77 

silótö, sölótö. 

e V ö, beniwa (boomsoort), 77 böruwa. 

e D ö, maliwowenu (plantensoort), 77 maliwöiuönu. 

\ e n é, embua (soort vischnet), 77 émbua. 

é T) o, lawb galö (komkommerachtige), 
77 

lawb halè. 

f n g*> 
\ 

fótb (eierstok), 77 ghbtö. 

cr <i> n 
5 f gbtugbtu (schuim), 77 *btidbtu. 

g n A, lawb galö (komk. achtige), 
77 

lawb kale. 

cr & V k, lègalèga (kakkerlak), 
77 

Vc kale ka. 

g V gh, bgómi (duister), 
77 

aghónii. 

g V w, gêtb (bijensoort), 
77 

wetb. 

h » *7 hugu (donder), 77 
ugu. 

h V 
$ 

y behelö (afgodsbeeld), 77 beleid. 

h n -s, w, gehb (boomsoort), 
77 ge-b, gewb. 

h n k, hatawqèna (zwaluwsoort), 
77 

katawqena. 

h 
77 l, liiha (houten bak), 

77 
lula. 

h 
77 S, haja (ophoopen), 

77 
saja. 

i 
77 u, rar’i (aangrijpen), 

77 rasu. 

j 77 l, jawa (boven), 
77 

lawa. 

J 77 w, sojsqj (scheplepel), 
77 sosqw. 

k 77 > ' kana^a (goud), 
77 ^ana^a. 

k 
77 t, kanbdsjb (Periophthalmus), 

77 tanbzb. 

1 
77 n, landróta (soort paddenstoel), 77 

nandröta. 

1 
77 r, bulusa (schild), 

77 
burusa. 

1 77 t, ladarh (plantensoort), 
77 

tarara. 

m 77 n, moa (reeds), 77 noa. 

m 
77 ng, malömalö (soort vlieg), 77 

ngalöngalö. 

n 
77 "y nagö (soort kreeft), 77 

agö. 

n 77 ng. bna (made), 77 
bbnga. 

n 
77 •s-, rióiv (soort hoed), 77 

söw. 

n 
77 t, nufb (mat), 

77 
ufo, tufb. 

0 77 U, sow (opscheppen), 
77 suru. 

ö 77 u, fb (rek boven den haard), 
77 fu(lawh). 
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o wisselt met u, b.v. b'cP'ótb (afgesn. arenpalmstengel), naast: buyó(ö. 

Pf , t, t, ij, tsj, 

r 

r „ w, 

s )t t, 

S v tsj, 

pfunii (branden), 

darbdarb (zetel), 

suru (opscheppen), 

sundrema (vischsoort), 

asika (gescheurd), 

tunu, tunu, tjunu, tsjiinu. 

dabdab. 

sow. 

tundrema. 

atsjika. 

Enkele der hier genoemde wijzigingen kunnen ook onder anderen invloed staan, waar¬ 

voor zie b.v. dsi naast zi, beide via n'si. 

ii. De etymologieën berusten voor een deel op goeden grondslag, maar niet steeds kan 

dat gezegd worden zoo te zijn: de gelegenheid, om ze te toetsen heeft nog ontbroken. Nu 

stond ik voor de keus: die onzekere, soms zeer dubieuse gegevens te verwijderen, dan wel 

ze te vermelden, maar onder het hier gemaakte voorbehoud. Het laatste kwam mij voor ge- 

wenscht te zijn, want, gegeven de traagte waarmede de bronnen voor taalvergelijking voor 

de volken van den archipel tegenwoordig vloeien, kwam mij geene methode vruchtbaarder 

voor dan die, waardoor deskundigen geprikkeld zouden worden, om met juistere gegevens 

voor den dag te komen. Al wat taalvergelijking betreft heeft dus niet veel meer beteekenis 

dan de woordenlijst van G. VON DER GABELENTZ en MEYER in hunne „Beitrage zur Kennt- 

niss der Melanesischen, Mikronesischen und Papuanischen Sprachen"’ (Leipzig, S. HlRZEL, 1882). 

De op die etymologieën gebaseerde gevolgtrekkingen zijn dus uiterst voorloopige 

pogingen, die nadere bevestiging vereischen. De noodzakelijkheid, dat een taalvergelijkend 

woordenboek als uitgangspunt .voor dezen arbeid had moeten dienen, blijkt te meer uit deze 

omstandigheid. 
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opziener bij het Mijnwezen J. T. R. Nagel. Schaal 1 : 100.000. Bijlage van het Jaarboek 
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Blz. 

Inleiding.V. 

Taalkundige toelichting.xv. 

Opgave der voornaamste geraadpleegde werken.XXL 

Opgave van kaarten.xxvi. 

Afkortingen.xxvm. 

Boek I. Ethnographie. 

Hoofdstuk I. Voeding. 

I. Voedsel. 

A. Algemeen gedeelte. 

Hoofd voeding. Misgewas. Opschuren. Conserveeren. Zouten. Drogen. Toebereiding. Vuur. 

Zindelijkheid. Wijze van eten. Drinken. Maaltijden. Medenemen van voedsel op reis. 

Verbodsbepalingen. Aanspreken op bepaalde gedeelten. Resultaten der voeding. 

Voorwerpen in gebruik. Kookplaats. . .§ i. 

B. Speciaal gedeelte. 

a. Dierlijk voedsel. Opsomming van dieren. Varkens. Honden. Geiten. Karbouwen. 

Sapi’s. Kippen. Eenden. Wild gedierte. Bosch- of boomgeesten. Verbodsbepalingen. 

Kikvorschen. Waterdieren. Menscheneten. Dierlijke afscheidingsproducten. Bloed . . 17. 

b. Plantaardig voedsel. A. Vruchten. Rijst. Rijstmythen. Het getal negen. Maïs. 

Klapper. Klappermythen. Leguminosen. Komkommerachtigen. Terongsoorten. Genot- 

vruchten. B. Stammen en stengels. Sago. Suikerriet. C. Groenten. D. Wortels, wortel¬ 

knollen. Ubi. Ubi kaju. Kaladi. Birah.60. 

c. Anorganisch voedsel. Kalk. Zout.92. 
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II. Dranken. 

Water. Palmwijn. Alcoholische dranken.§ 94. 

III. Opwekkende middelen. 

Opium. Tabak. Betel-pruim.•. 99. 

Hoofdstuk II. Kleeding, Verzorging van het lichaam. Sieraden. 

Begeleidingsartikelen. 

I. Kleeding. 

A. Algemeen gedeelte. 

Christenen. Mohammedanen. Heidenen. Dracht naar de omstandigheden. Nationale klee¬ 

ding. Doel. Welgesteldheid. Kleuren. Het kleeden. Oude modellen. Vervaardiging. 

Reinheid. Hoofden. Dragen van elkanders kleederen. 102. 

B. Speciaal gedeelte. 

Materialen (Boomschors, weefsels). Verschillende kleedingstukken. A. Mannenkleeding. 

B. Vrouwenkleeding. 116. 

II. Verzorging en behandeling van het lichaam. 

Behandeling der haren, van de nagels. Doorboren der ooren. Vijlen en kleuren der 

tanden. Besnijdenis. Tatoeëering. Zalven en verven. Reiniging. 151. 

III. Sieraden. 

A. Algemeen gedeelte. 

Goud. Koper. Andere metalen. 186. 

B. Speciaal gedeelte. 

Bloemen. Bladeren. Stengels. Vruchten. Hout. Schelpen. Schildpad. Vogelkop. Tanden. 

Vischbeen. Kralen. Metalen. 192. 

IV. Begeleidingsartikelen. 

Zonnescherm. Wandelstok. Waaier. Reiszak. Sirihzak.249. 

Hoofdstuk III. Nederzettingen. Woningen. Huisraad. 

I. Nederzettingen. 

A. Algemeen gedeelte. 

‘ 

De Zuid. Aramö. Ira Ono Huna. Ira Ono Lasé. Niha Raja. Stedenvorming. Nieuwe 

nederzettingen. 256. 
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B. Speciaal gedeelte. 

De Zuid. 

Aanleg kampongs (duur van bouw, opzet). Kampongstraat. De verschillende steenen 

(darödarö, batu nitaru-'ö, tèdró hulu, naha gamagama); hunne beteekenis vergeleken 

met die bij andere megalithische volken. Steenen stoel, -pajong. Springsteen. 

Figuren in het plaveisel. De kampongsteen. De balê. Kampongtrappen; de aange¬ 

brachte versieringen. Versterking. Badplaats. De verbinding tusschen de dorpen . § 260. 

A r a m ö. 

A. Binnenlandsehe nederzettingen. 
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BOEK I. ETHNOGRAPHIE. 

HOOFDSTUK I. - VOEDING. 

I. VOEDSEL. 

A. Algemeen gedeelte. 

§ 1. De hoofdvoeding der Niassers is plantaardig. Dierlijk voedsel wordt niet altijd, en 

dan nog steeds als bijspijs gebruikt; alleen op feesten wordt (varkens)vleesch in grootere 

hoeveelheden gegeten. Aan de noord- en de noordoostkust geeft de zee in haren rustigen tijd 

overvloedig visch, waarvan de strandbevolking daar dan profiteert. 

§ 2. Ten gevolge van misgewas kwam het in de binnenlanden wel voor, dat groote 

schaarschte ontstond aan plantaardig voedsel, hetgeen, voor zoover mij bekend, niet regel¬ 

matig plaats had. Dit betrof in hoofdzaak den rijstoogst, die mislukt was ten gevolge van vele 

regens in de periode van rijpworden, dan wel van gebrek daaraan, wanneer de aanplant 

daaraan groote behoefte had; dan wel van muizen, van wantsen en andere insecten; van 

schimmels. Voornamelijk de kleine man werd daardoor getroffen, aangezien de hoofden nog 

wel de middelen bezaten, om elders, waar de oogst geslaagd was, zich het noodige aan te 

schaffen. De ubi-aanplantingen zijn minder aan zulke wisselingen onderhevig. 

Tot voor enkele jaren kwam als oorzaak van gebrek ook voor de toestand van oorlog, 

waardoor men dan niet in staat was, de velden behoorlijk te bebouwen; ook had dan wel 

verwoesting van het geplante plaats '). Als voedsel kwam dan meer op den voorgrond sago 

en klapper, vooral in het zuiden, waar deze in grootere hoeveelheden voorkomen. 

Wel te onderscheiden van deze plaatselijke verschijnselen is de hongersnood, zooals die 

zich over het geheele eiland deed gevoelen, waarschijnlijk in 1883, tijdens de eruptie van den 

Krakatau. Men hoorde toen (N.) de schoten van het geweer van LÖWALANGI. In het Z. 

vernam men duidelijk, dat LÖWALANI1 2) zijn werpnet (driala) over de aarde wierp. In het 

1) Zie: Durdik, blz. 273. Sedert hem (1882) was de toestand, toen ik het eiland leerde kennen (1904), reeds 

aanmerkelijk verbeterd. Oorlogen zijn sedert niet meer voorgekomen; zie Thomas: blz. 48, „Man verzehrte Kartoffel (sc. 

gowi-)blatter um den Hunger zu stillen” (A°. 1885, Bawölówalani, in de Zuid). 

2) Verschillen in de schrijfwijze als hier tusschen Löwalangi en Löwalani berusten daarop, dat steeds de 

dialectische uitspraak is gevolgd van de landstreek, waarop de mededeeling betrekking heeft. Zie daarover in de Inleiding. 
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eerste geval, om er de lumölumö ') der menschen mede te dooden, in het laatste, om die te 

vangen; van daar ook, dat het destijds zoo duister was. In de Zuid2) noemde men dien tijd: 

„lofb si maté n’asu” 3). Men verwarre hiermede niet de periode, die men in de Zuid noemt: 

lofb, d. i. de p. m. 4 a 6 maanden, waarin de rijst niet meer in voldoende hoeveelheid voor¬ 

handen is, de „hongertijd” dus. Behalve ubi (gowi) gebruikt men dan: bib laehuwa, lama, 

saku, talb, ook klappers. 

§3. Opschuren van plantaardig voedsel heeft plaats met: 

Rijst. Deze wordt in den bolster, maar los van de stelen, na droging in de zon opgeborgen 

in bergplaatsen van verschillende constructie (rijstschuren kent men niet), waarbij ieder gezin 

of huis voor zich zelf heeft te zorgen. Hoofden ontvangen grootere hoeveelheden rijst en 

hebben dus grootere bewaarplaatsen 4). 

Maïs wordt aan de kolf bewaard. Bepaalde bergplaatsen zag ik er niet voor, wat wel 

zal samenhangen met den betrekkelijk geringen aanplant, zoodat de voorraad spoedig is uitgeput. 

Als bewaarplaats dient wel de ba^a waghê, ook wel de fulawa. SUNDERMANN 5) noemt: fulawa-. 

„Geriist fiber dem Herde, das unterste”; ten rechte: het bovenste rek. Z. lawa is N. jawa, 

boven, fb noemt hij evenzeer verkeerd: „das obere” c). 

Sago wordt verpakt in bundels (één ervan heet: N. sambuwa ulifulu), omwikkeld met 

gevlochten bladeren van het gewas zelf. Op deze wijze heeft de verkoop plaats. 

§4. Conserveeren van dierlijk voedsel heeft plaats door middel van: 

a. Rooken. (NCZ. la*unagö). Algemeen heeft dit plaats met het vleesch van het wilde 

zwijn, het varken, minder met dat van het hert, plaatselijk ook met zee- en riviervisch. In 

de woningen is daarvoor de aangewezen plaats: N. de fulawa of de ngunanguna, Z. de fanuna. 

Vooral de eerste wordt daartoe gebruikt, eene welkome gelegenheid voor de kinderen, om 

van het vleesch te snoepen 7). In dit geval wordt het eenvoudig op die rekken gelegd; ook wel 

zag ik, dat men een p. m. 2 dM. lang, langwerpig rond rottan-vlechtwerk (.sbkusbku) gebruikte, 

om het varkensvleesch in te doen, om het te rooken; het vet liep dan door de openingen 

weg, terwijl het gedroogde vleesch alleen overbleef. Een dergelijk proces ondergaat het in een 

sblu ni^unagb, een bamboezen koker, ook wel N. ngunanguna (<bawi) genoemd 8). Deze is van 

een spleet voorzien, waardoor het vet kan wegloopen. Behoorlijk gerookt kan zulk vleesch 

een jaar en langer goed blijven; het moet zeer smakelijk zijn. In de Zuid wordt zulk ge¬ 

rookt vleesch wel bewaard in een houten kist (lahalaha). 

b. Zouten. (NCZ. laasibni, van asib: zout). Dit heeft vooral plaats met varkensvleesch, 

ook wel met zee- en riviervisch. Op het vleesch wordt droog zout gewreven, waarna het in 

vaten wordt gedaan, die men, voor wat de grootte betreft, kiest in verband met den aan¬ 

wezigen voorraad. Voor kleinere hoeveelheden is in gebruik de NC. sblu, een bamboezen 

1) Zie § 1244. 

2) Onder „de Zuid” verstaat men de vier landschappen uit het zuiden, genaamd Maniamölo, Tó-hènè-asi, 

Madsinö-Lawa en Ono Lalu; „het zuiden” slaat daarentegen op het geheele zuidelijke deel van het eiland. 

3) § 92- 
4) Eene opsomming der modellen treft men aan in § 65. 

5) De enkele aanhaling „Sundermann” slaat óf op diens woordenboek, zooals hier, óf op het werkje van hem 

over: „Die Insel Ni as und die Mission daselbst”. 

6) Zie §§ 365, 369. 

7) Afb. 1. 

8) Afb. 3. 
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koker, van ongeveer een arm lengte (afb. 5 sub 20); in het Z. dient daarvoor de mobwa bwinb, 

de bladscheede (N. mowa, zie afb. 4 sub 11) van den pinang-palm. Grootere hoeveelheden 

worden geborgen in een N. migb, grooten aarden pot, van Niasch fabrikaat, ongeglazuurd, 

dan wel in een N. rurnbi, C. rubi, zulk een pot van overwalsch maaksel, geglazuurd. De 

afsluiting der vaten wordt gevormd door een houten deksel (NZ. lagblagb), nadat ze voor 

zoover noodig nog met zout zijn opgevuld. Gezouten varkensvleesch heet: NC. nibwuru-, Z. 

bawi ba mobwa of b'ónobdnö. 

c. Drogen: in de zon (N. labghödÖ). Drogen van vleesch — maken van dendeng — 

is mij nergens bekend geworden; wel daarentegen wordt visch in de zon gedroogd. Dit is 

een bepaald bedrijf aan de kust, speciaal van Biutsji tot Onolimbu (O.), waar het strand 

gedurende de voor de vangst en het drogen geschikte maanden over groote afstanden bezaaid 

is met de pas gevangen, enkele cM. lange vischjes, die bada genoemd worden. 

§5. Toebereiding. Rauw gebruikt worden klappers, pisang, genotvruchten en suikerriet; 

indien de honger groot is, ook wel ubi. Het rauw eten van varkensvleesch, zooals RN. ') dat 

vermeldt, heb ik nergens opgemerkt, maar zal, voor kleine porties vleesch, nog wel bestaan. 

De wijzen van bereiding zijn: 

a. Poffen. (NCZ. nibogö), hetgeen plaats heeft met gowi, gowi rib, kaladi, maïs, pisang 

(van: bb, asch, kool; Fidji dravu, ashes). 

b. Roosteren. (N. nitunu; Z. nitunu-, C. nitsjunu, nitjunu-, BM. lapfumï). Dit heeft 

plaats met alle verschillende vleeschsoorten. 

c. Koken. (NCZ. larinb). Deze bewerking kunnen alle spijzen ondergaan, vöorzoover 

niet uitsluitend rauw genuttigd. Men gebruikt er in hoofdzaak voor ruwe aarden potten van 

eigen fabrikaat, ook wel beter bewerkte van elders. Op den bodem legt men dikwijls een 

pisangblad [bulu gae) tegen het aanbranden. Bereiding met behulp van heete steenen is mij 

niet bekend geworden. 

d. Braden. (Z. lasbld). Dit heeft plaats met sago-koekjes in een ijzeren pan. Als vet¬ 

achtig middel gebruikt men het uitgeperste sap van geraspte klappers, dan wel schijfjes 

varkensvleesch, die — behalve in hun eigen vet — met varkensbloed worden toebereid. 

e. Inwikkelen. (N. lablbwbsi-, Z. lablbbusï). Dit heeft plaats met diverse vleeschsoorten, 

die in pisangblad worden gewikkeld, waarna de bewerking in een ijzeren pan plaats heeft, 

zonder toevoeging van olie of dergelijke. 

§ Siis. De maaltijden worden in den regel voor het geheele gezin tezamen toebereid, 

wat het werk is der vrouwen, maar — als de omstandigheden dat medebrachten — werd het 

ook wel door de mannen ter hand genomen; dikwijls ook moesten de kinderen voor den 

maaltijd zorgen, vooral als de ouders buitenshuis bezigheden hadden en hunne middelen niet 

het bezit van slaven toelieten. De slaven maakten in den regel hun eigen voedsel gereed; 

in de Zuid was dit, voorzoover voor hen afzonderlijke woningen bestonden, geheel aan hen 

overgelaten. 

§6. Vuur. De oudste vorm van vuur maken is mogelijk die met de vuurboor (NC. fuju)1 2). 

Als hout voor de boor en voor het onderliggende hout gebruikte men bij voorkeur blalu, 

1) Blz. 36—37. 

2) Waarvoor men zie: Mod. fig. 176 (men leze tevens de beschrijving aldaar voor ander gebruik), ook 73, en 

LM. blz. 28 en 206. 
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maar ook wel boli, dara, siholi of zelfs g-etèhb, met welke laatste soort het echter lang duurt, 

voor men vuur verkrijgt. 

Een andere vorm is die met het vuurslag (N. galuwê, galuê; C. kaluwê; Z. batu alitb), 

waarbij een stukje ijzer tegen een vuursteen (nqoma of karö nqomci) wordt geslagen, en de 

vonk opgevangen in het pluis van den nandrulb-, den aren- of den mawb-palm (N. rabb, Z. 

rabwii nadrulb of N. rabb aghé) '). 

Het eenmaal aangelegde vuur wordt onderhouden door middel van zeer harde hout¬ 

soorten, zooals manawa, die worden toegedekt (N. lar'ógö, Z. ladr'ógb) met asch. Het aan¬ 

wakkeren heeft bij droog materiaal in den regel met den mond plaats. Is het hout wat 

vochtig, dan gebruikt men een bamboezen blaaspijp (N. wiirawura, van lewub-, Z. famafu, 

van ma^ulï). Is het daarentegen nat, zooals door den regen, dan neemt men een vuurwaaier 

(N. tbritÖri, Z. habbhabd). Het eenvoudige model hiervan * 2), van pinangbladscheede (Areca 

catechu L.), treft men over het geheele eiland aan; een sierlijker model geeft afb. 5 voorde 

Zuid 3). 
§ 7. Zindelijkheid, bij het eten en op het voedsel. Naar gelang van het beschavingspeil 

bestaat ten aanzien hiervan nog al verschil. Het wasschen of bevochtigen (N. mbmbanö; CZ. 

mbbwarid) althans van de rechterhand voor men gaat eten, is algemeen, maar dit kan. wel 

dienen, om het kleven van het voedsel aan de handen te voorkomen 4). Ook het wasschen 

der handen na het eten heeft veel plaats, zooals mede het spoelen van den mond (NCZ. bgmni), 

dat dan onder het gebruikelijke drinken na den maaltijd plaats heeft. Trouwens ook in den 

morgen komt mondspoeling voor, dan wel terwijl men een bad neemt, waarbij de rechter¬ 

wijsvinger dan wel als tandenborstel fungeert. Meer gebruikelijk is echter verfrissching van 

den mond door een sirih-pruim. 

Wordt sirih rondgedeeld, dan gaat de kalkdoos dikwijls van hand tot hand, en ieder 

neemt er met den vinger uit. Ook wel neemt iemand aldus wat kalk en smeert die daarna 

op den vinger van dengeen, voor wien zij bestemd is. Men is dus „niet vies van elkaar”. 

Schoonmaken in onzen zin van kookpotten etc. heeft welhaast nooit plaats. Overwalsche 

rijst wordt gewasschen (N. lasasai-, Z. laferb), voordat zij in den kookpot wordt gedaan5 6). 

Van pisang en andere vruchten neemt men het zoo nauw niet, als er iets aan ontstoken is. 

Men verwijdert de plek, als zij van eenigen omvang is, met de hand of met een mes. Van 

de ubi verwijdert men na het koken de schil, zooals men verzekerde, tegen onreinheid van 

den grond, wat dan niet wijst op eene ernstige voorafgaande wassching. De huid van enkele 

geslachte dieren, zooals van het varken, wordt gegeten. Runderen, geiten e. d., die trouwens 

niet op eene Niassche tafel in oorsprong thuis behooren, worden eerst van de huid ontdaan, 

die voor andere doeleinden wordt aangewend. De schubben (NCZ. hunahund) der visschen 

verwijdert men bij de grootere soorten, maar bij de kleinere, zooals de badh °) heeft dat niet 

plaats. 

0 § 254. 

2) Bij Mod. fig. 156. 

3) Het vuurslag bewaart men in étuis, waarvoor zie: LM. blz. 28 en 206, waar o. a. een voorwerp vermeld van 

Kóidrafö (Idanömi). 

4) Cf. Mad. abassó- met atóró-A. T. 

5) Zie overigens § 67 vlg. 

6) § 4- 
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Verdeeling van varkensvleesch in de modder van de kampongplaats, zooals ik die b.v. 

opmerkte onder de Ira Ono Lasè van centraal O. N., is in de Zuid ondenkbaar. Aan het 

nederleggen van nog niet toebereid voedsel, vooral vleesch, op door een ieder met de voeten 

betreden plekken, neemt men in vele landstreken geen aanstoot. 

Dieren, die een natuurlijken dood zijn gestorven, zooals het varken, worden dikwijls 

nog gegeten, een bron van infectie, vooral bij typheus zieke dieren. Van ziekte en infectie 

heeft een Niasser niet de minste voorstelling. Volgens sommigen wordt een varken ziek, 

omdat de lumölumö ervan het lichaam heeft verlaten, sterft het, indien die (door de geesten) 

is verorberd. Volgens anderen heeft zoo’n dier geen lumölumö en is de dood enkel het gevolg 

daarvan dat de nbsö van het dier op is. 

Ofschoon varkens volgens verreweg de meeste zegslieden géén beghu (schim) hebben, 

bestaat er een „beghu bawi" (d. i. kwade geest der varkens), die echter de beghu is van een 

vroegeren varkensdief, FariT geheeten. Wegens varkensdiefstal ter dood veroordeeld, dreigde 

hij, als kwade geest de varkens te zullen dooden (hun lumölumö te zullen opeten), indien de 

straf werd uitgevoerd. Aangezien dit toch is gebeurd, is het zijn schim, die de varkens nog 

steeds bedreigt, waarvan men hem kan afhouden door het brengen van offers. 

Aangezien de Niasser als eenige oorzaak van den dood aanneemt het verlaten zijn 

van het lichaam door het levensbeginsel, zooals hij zich dat denkt, weet hij van doodsoorzaak 

verder niets af en kan de wijze van sterven van het vee hem tamelijk onverschillig laten. 

Toch slacht men veelal de varkens, als men ziet, dat zij het niet lang meer zullen maken, 

waaruit een zekere tegenzin tegen het eten van gestorven dieren zou kunnen spreken. 

§ 8. Wijze van eten. Men neemt de vaste stoffen tot zich door middel van de vingers 

(CZ. nituju), na ze, wanneer noodig, eerst tot een geheel te hebben samengedrukt. Alleen in 

centrale streken zag ik, dat de handpalm daarvoor werd gebruikt; elders echter heeft het 

samendrukken plaats met het voorste gedeelte der vingers; het eerste zou men „minder be¬ 

schaafd” kunnen noemen. Vork en lepel, in de ons bekende vormen, zijn niet in gebruik dan 

hier of daar aan de kust. 

De hoofdspijs en de bijspijs worden niet vermengd, maar men neemt meestal van de 

laatste telkens een stukje, dat afzonderlijk in den mond wordt gestoken. Zout wordt in den 

regel eveneens zonder voorafgaande vermenging gebruikt, waarbij men den vinger drukt in 

zijne eigen of in de gemeenschappelijke portie, en dien dan aflikt. Vleesch-toespijs wordt, zoo 

noodig, met het kleine mes, dat vroeger ieder bij zich had, tot kleine stukken gesneden. 

Gepofte maïs wordt van de kolf gegeten. Het nog weeke vleesch van jonge klappers 

wordt uit den dop gewerkt (NCZ. lasulb) met een uit de schil der vrucht daarvoor gesneden 

spaan (NCZ. sulbsulb). Ouderen klappers wordt het harde vleesch uitgesneden (NCZ. laghao), 

met de punt van het mes er verder uitgewerkt en daarmede ook in den mond gestoken. 

Van suikerriet wordt de uiterste knoop afgesneden, de bast over eenigen afstand verwijderd, 

en het aldus blootkomende vleesch voorzien van eene insnijding vlak boven den eerst naar 

beneden volgenden knoop, zoomede van eene kruisgewijze insnijding door de lengteas heen, 

waarna men de aldus gevormde vier blokjes met de tanden kan afbijten. Sedert het werd 

verboden messen te dragen, zag ik den bast met de tanden van het riet afscheuren, terwijl 

men de harde suikerhoudende vezels op gelijke wijze trachtte lostewerken, wat niet bevorderlijk 

kan zijn voor het gebit der menschen. 
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Sago (NC. saku-, Z. sagu) wordt week (N. bngaè; Z. bbuju) als brij gegeten met houten 

spanen (NCZ. haru, Z. sbdrb) bij wijze van lepels, dan wel met een klapperdop (NCZ. solè)\ 

in harderen vorm daarentegen met de vingers; in weeken vorm wordt ze ook wel gedronken. 

Ubi wordt öf brok voor brok gegeten, dan wel gestampt, vermengd met klappervleesch 

en klappermelk (N. tu^a, Z. drida), in beide gevallen met de vingers. De kruim, zooals die 

ook bij onze aardappelen voorkomt, drukt men samen als boven reeds aangegeven. Is zij in 

dit geval gekookt, ook poffen komt voor. Kaladi wordt reeds voor het koken in brokken 

gesneden. Schelpdieren worden wel uitgezogen (lasisdö). 

Het spreekt, dat met de landstreek en den beschavingstoestand de hier beschreven 

methoden nog tal van wisseling kunnen vertoonen: eene opmerking, die trouwens welhaast 

voor elk onderwerp geldt. 

§ 9. Drinken (N. badu, C. badju, Z. inu) heeft plaats door opzuigen of opslorpen met 

de lippen. De eenvoudigste vorm van beker is wel de klapperdop (NCZ. solèj. Men heeft er 

geenerlei bezwaar tegen, om uit een bamboezen watervat (NCZ. asoci), bestemd om er water 

in van de bron te halen, te drinken en zet desnoods een kookpot (NCZ. bowoa) aan den 

mond. Waar men borden heeft, giet men na het maal daarop wel eenig water, om te drinken. 

Onder den maaltijd wordt zelden of nooit gedronken, geregeld daarentegen na afloop ervan. 

Klapperwater drinkt men uit de vrucht. Op reis en in het veld wordt het een of andere 

boomblad, liefst van de pisang (N. la'elae, Z. lab) gebruikt. Voor zieken kent men het gebruik 

van een dunnen bambu (lewuo) bij wijze van strootje, b.v. om er klapperwater mede opte- 

zuigen (NZ. lasisi^b). Overbodig te vermelden, dat bij het toenemend gebruik van ketels, deze 

gemoedelijk in den kring rondgaan, om de dorstigen te lesschen: men zet de tuit aarf den mond. 

§10. Maaltijden. In de Zuid eet men onder de gegoeden veelal drie, in C. en N. twee 

maal daags. 

Z. Ongeveer 7 a 8 uur, voor men aan het werk gaat, gebruikt men het eerste maal; 

het tweede valt om den middag, het derde des avonds, ongeveer 7 a 8 uur. 

CN. Hier staat de tijd voor het morgenmaal nog minder vast, maar ligt toch wel tus- 

schen 8 en ir uur. Het avondmaal valt ongeveer 7 a 8 uur. In het N. namen vroeger vooral 

velen, speciaal onder de hoofden, een morgendrank in den vorm van gegisten palmwijn (tuwb). 

Men eet in den morgen, waar men zich voor de werkzaamheden ophoudt: in de tuinhuizen 

dan wel in de kampong; het avondmaal wordt gebruikt waar men overnacht. Het maal 

wordt gemeenschappelijk gebruikt door het gezin en door wie daarin, eventueel tijdelijk, zijn 

opgenomen; vreemde gasten eten daarentegen te voren en afzonderlijk. Slaven aten veelal 

apart, bij meerderen samen onder elkaar. Geene scheiding bestaat tusschen mannen, vrouwen 

en kinderen. 

§ 11. Medenemen van voedsel op reis. Dit had als regel niet plaats, aangezien men wel¬ 

haast niet op reis ging dan naar verwanten of bekenden, dan wel voor het invorderen van 

schulden, in al welke gevallen de gastheer voor het onderhoud had te zorgen. Ging men met 

handelsdoeleinden, dan kon men zich in den regel met geld of ruilmateriaal voedsel aan¬ 

schaffen. De voornaamste gevallen zijn die van krijgstochten en van koppensnellen, in geval 

dit laatste plaats had als wraakoefening dan wel in verband met oude veeten, want in de 

andere gevallen maakte men het zich in den regel zoo gemakkelijk mogelijk ergens in de 

nabijheid van de plek, waar men meende zijn slag te kunnen slaan, en teerde zelfs wel op 
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kosten van het te maken slachtoffer. Voor het betere overzicht wordt dit behandeld onder 

Oorlog en Koppensnellen *). 

§ 12. Verbodsbepalingen ten aanzien van het gebruik van voedsel. (NCZ. alag/ia, 

verboden, op grond van de omineuze gevolgen; hetgeen, waarvan men zich onthoudt om 

reden van dien: NCZ. g-amonita). Men kan onderscheiden tusschen verbodsbepalingen, die 

gelden voor: 

a. een bepaald geslacht. 

b. eene bepaalde sekse (vrouwen). 

c. een bepaalden leefdtijd (kinderen)2). 

d. bepaalde omstandigheden, zooals gedurende de zwangerschap (voor man en vrouw 

beiden), dan wel na het fangasi (voor allen, die er aan deelnamen). 

Een voorbeeld voor een bepaald geslacht is dat van den suilu van Bawöfalagötanö 

(Z.) en verwanten, die geen hertenvleesch mogen eten, waarvan de verklaring de volgende was. 

Een van de voorouders ging op de hertenjacht en ving een jong hert. Thuis gekomen, legt 

hij dit jong vastgebonden in het voorgedeelte van het huis neer, en zegt tegen zijne vrouw, 

die daarvan niets heeft gezien: „slacht het jong”. Nu heeft het Niasch voor „jong” en „kind” 

slechts één woord : Tono", zoodat de vrouw meende, dat haar man, die intusschen het huis 

weer had verlaten, het over hun kind had gehad, en zij slacht dit. Toen de man in huis terug 

kwam en de vergissing bemerkte, vervloekte 3) hij het eten van hertenvleesch, wat sedert aan 

al zijne afstammelingen verboden was 4). 

Eene verbodsbepaling voor eene bepaalde sekse is het eten van apenvleesch door 

vrouwen. De toedracht wordt als volgt verhaald. Oorspronkelijk waren er geene apen. Een 

jonge man en een meisje nu, in dien ouden tijd, waren samen verloofd. Op zekeren dag, na 

het werk in den morgen, gingen beiden samen alleen eten (dit is geheel in strijd met de 

tegenwoordige adat). Zij at niet veel, want zij vreesde, dat haar verloofde haar dan zou uit¬ 

lachen, maar na het maal, toen allen weer aan het werk gingen, zei het meisje tegen hare 

moeder, dat zij in de bsé (schuurtje op palen in het veld) sirih ging gebruiken. Zij ging in¬ 

derdaad naar de bsé, maar in plaats van te doen, wat zij gezegd had, at zij alles op, wat 

daarin aanwezig was: rijst, ubi etc. Toen hare vriendinnen in het schuurtje kwamen, zagen 

zij, wat zij gedaan had, waarvoor zij als reden opgaf, dat zij zulk een honger had gehad. 

Doordat allen kwamen kijken, werd zij beschaamd; zij nam nu een aarden pot (bozvoa), en 

zette dien op het hoofd; ook nam zij een sa*era 5) en deed die om den hals; zij nam een karn c) 

1) §§ 1092 en 1105. 

2) Zie bv. §§ 36, 49, 338. Cf. N o v a G ui n e a III, pag. 3 : „but this was not allowed to be eaten by the younger men”. 

3) Cf. SNOUCK Hurgronje, Het Gajöland, blz. 328. 

4) Voor het verbod om hertenvleesch te eten; zie Wilken, II, blz. 324 (Sarawak); Ene. van Ned. I n d. sub 

hert (Java). Een voorbeeld van „geis”, onder de Ieren, „a bond, a spell, a prohibition, a taboo, a magical injunction, 

the violation of which led to misfortune and death”, vinden wij bij Rolleston — blz. 165, 167 —, waar het Conary 

verboden was vogels te jagen of te dooden, „because his totem was a bird”. Ibid. blz. 183 vlg., 231: Cuchulain mocht 

geen houdenvleesch eten, omdat hij, na den hond van CULLAN te hebben gedood, als plaatsvervanger van dat dier fun¬ 

geerde en daarom den naam kreeg van „de hond van Cullan”— vleesch van honden te eten was dus verboden: „it 

was Geis to him to eat of his namesake”. Wij komen op deze gegevens in § 1239 terug. Over reine en onreine dieren, 

vgl. Deut. 14:3 vlg. 

5) Afb. 6. 

6) Afb. 6. 

2 
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en bond die aan haar stuitje (sic), en zoo uitgedost, klom zij eerst op het dak van het 

schuurtje en vervolgens in de boomen. Nu riep zij den anderen toe: „Van nu af ben ik 

een ba*é (aap), jullui voedsel wil ik niet meer samen met jullui eten, maar ik zal wegrooven, 

wat je geplant hebt, zooals de wilde zwijnen. Dat alles had plaats onder den invloed van een 

bela '), met wien zij sedert is gehuwd, aan het apengeslacht het aanzijn gevende. 

Eten vrouwen toch apenvleesch, dan worden zij daar ziek van (C. lanu n' dralawè), 

het is „gif” voor vrouwen; Z. de vrouwen krijgen er uitslag (gigimb) van1 2). Een staaltje van 

Niassche verhoudingen geeft het volgende. Op zekeren dag, in de omgeving van D aha na 

(Boven-Moro5ö) kwamen enkele politiedienaren hartelijk lachende terug van binnenwaarts 

gelegen lialama's. Op mijne vraag, wat de reden daarvan was, deelden zij mede, langs een 

dier tuinhuisjes loopende, het volgende te hebben ópgevangen. Enkele kinderen daarin 

hadden het over een lasdsi, dien ze hadden gevangen. Een ervan merkte op: „als inada thuis 

komt, laten wij dan zeggen, dat het een aap is, dan kunnen wij het alleen opeten, en behoeven 

er haar niet van te geven”. Hier zij opgemerkt, dat „inada”, behalve onze moeder, ook wrel 

zou kunnen hebben beteekend onze tante. Laten wij hopen, dat zij het over hun tante hadden. 

Voor de verdere verbodsbepalingen, zie o. a. §47 vlg.; en de voorbeelden, verspreid 

over diverse hoofdstukken 3). 

§ 13. Aanspraken op bepaalde gedeelten van geslachte dieren. Deze komen nagenoeg 

alleen op den voorgrond bij feesten en bij de jacht, zoodat ter zake wordt verwezen, o. a. 

naar de betrekkelijke hoofdstukken4). Uit die gegevens blijkt de onjuistheid van RN.5): „De 

kop van het varken is altijd voor het hoofd van het dorp, de lever voor het stamhoofd, zoo 

hij aanwezig is”. Van een kop komt b.v. in de Zuid wel de helft aan den siulu, de weder¬ 

helft aan den sdila of de sdila's. 

§ 14. Resultaten der voeding. Wanneer men enkele landstreken, zooals de Zuid, de 

noordoost- en noordkust, de landschappen Lahömi en Moro;ö, uitzondert, kan men als 

algemeenheid slechts constateeren, dat de voeding onvoldoende is. En zelfs in die meer be¬ 

voorrechte streken is die gunstiger verhouding geenszins algemeen. Hoofdzakelijk meen ik dit 

aan de groote oeconomische achterlijkheid te moeten toeschrijven. 

§15. Voorwerpen, in gebruik bij de behandeling van het voedsel. 

Aarde. 

I. Nationale voorwerpen. 

Hierbij kan men verschillende modellen, ook door den naam onderscheiden, opmerken, 

waarvan de volgende wel de voornaamste zijn: 

a. Gewone kookpot. (NZ. boivoa, C. bdra'ana), als regel zonder versiering. Zie Afb. 6; 

LM. blz. 199, 200. 

Als onderlaag voor het kooksel in den pot dient veelal een pisangblad, Z. ufo, 

voor rijst en ubi, N. dan'edane, alleen voor ubi. Boven de rijst wordt ook nog wel zulk 

een blad gelegd (NZ. balubaht). 

1) § 45- 
2) Vgl. Kl. de Zw. in Tijdschr. Kon. Ned. Aard. Gen. 1915, blz. 36. 
3) Zie inhoudsopgave. 
4) O. a. §§ 32, 409 en 410. 

5) Blz. 37- 
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b. Bewaarpot. (NCZ. migb). Deze, met een middelmatig nauwen hals, wordt gebruikt voor 

varkensvleesch op zout, palmwijn, etc. Zie Afb. 4. 

c. Kookpot. (N. bör'öwa; cf. Z. kor'ówa). Een groote pot, om er veel rijst in te kunnen 

koken; hij heeft een wijderen mond dan de vorige. 

d. Kookpot. (N. balanga, Z. laf beha, Iqurëlquré of Iquralqura). Deze heeft nog wijderen 

mond, is over het algemeen breeder dan hoog en wordt vooral op feesten gebruikt 

voor het koken van groote hoeveelheden varkensvleesch. Afb. 4; MOD. fig. 157. 

De potten worden, aangezien zij van onderen bol zijn, meestal geplaatst op ringen 

van rottan of van palmbladen, wanneer ze n.1. niet op het vuur staan. Als treeft 

gebruikt men soms eenvoudig natuursteenen, maar gebakken pootjes bestaan ook (alge¬ 

meen woord: N. tuhituhi of kanuhi; CZ. tsjuhitsjuhi). Zie Afb. 1, 4, 5. 

Steen. 

Aan de kust treft men wel steenen vijzels aan voor lombok en verder heeft men 

slijpsteenen, maar dit materiaal wordt overigens welhaast alleen gebruikt als treeft, gelijk 

boven bedoeld. 

Hout. 

Bak voor varkensvleesch. (BM. larëlarè, N. galagala (m’) bazui). Afb. 5. 

Reservoirs. (NZ. bari). Afb. 4. MOD. afb. 155. 

Rijstblok (NCZ. l'ósu) met stamper (NCZ. halu). 

Rijstmaat (N. Iquru, Z. tuba) en onderdeden; zie §596 en Afb. 229; vergelijk RANKE, 

„Der Mensch”, blz. 548, afb. I: jongere steentijd van de Frankische Schweiz. 

(Rijst)spaan (NCZ. haru). Deze dient voor het omroeren (NZ. lafal'ögha) en het op¬ 

scheppen (NZ. lasöw: N. ba wiga, Z. ba bzuiga). Afb. 3, 5, 6; LM. blz. 1, 2, 200. 

FiSCHER, Int. Archiv, 1908, blz. 87. 

Rijstwan. (N. niru eu). Afb. 3. 

Roerspaan. (N. l'öghal'ögha). 

Scheplepel (N. sosöw, C. sbjsöj, Z. sbwsbiv, sosöw). Afb. 3, 5, 6. LM. blz. 2. Mod. fig. 154. 

Slijpplank. (BM. fbdrulu balata). Afb. 5. 

Ubi-schaal. (N. gala, Z. bagliólo). Deze wordt ook voor rijst gebruikt. Afb. 3. 

Ubi-stamper. (N. handrbhandrb, C. hadrbhadrb of tsjutsju, Z. tutu). Fischer, blz. 87. 

LM. blz. I, 199. 

Bambu. 

Reservoirs van verschillende grootte en voor onderscheiden gebruik komen voor, waaronder : 

Oliereservoirs. (Z. tawu). Mod. afb. 153. 

Waterreservoirs. Grootste soort (NCZ. asqa, afb. 3), vooral van hab gemaakt. Kleiner 

soort, waaraan een stuk stengel is gelaten voor het ophangen (N. kolê, Z. sinada, 

sinadb). Afb. 3 en 5. Een nog kleiner soort (NZ. tawu) '). 

Bladeren, vooral van pisang en kaladi, als bord of deksel. 

Diverse materialen. 

Bordenhangers, van rottan (N. sare^a, CZ. sa^era). Afb. 4, 144 en 150. LM. 1, 199. 

ij Cf. De Clercq & Schmeltz. Ethnographische beschrijving van de West- en Noordkust van Ned. Nieuw 

Guinea. Plaat XV, afb. 5. 
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Eenpersoonsportie-vaatje (N. sahasaha): naha guragha si sambsa. Afb. 4. 

Etensbewaarplaats (N. rawarawa): si lö ahori la*q, labe jawa. Afb. 4. 

Kalebas (N. baliwa, Z. ttfqwa). Vooral gebruikt voor rijst, in het N. ook wel voor 

palmwijn, terwijl een gebarsten vat nog wel voor rijst voldoet. Afb. 3. 

Kindereten-vaatje [bidu kolé, N.), van bambu of van klapperdop. Afb. 4. 

Klapperdop (NCZ. solé), voor verschillend gebruik, o. a. als beker. 

Klapperrasp. (N. fbgqb, C. dr'óghi, Z. drbghijd). Afb. 3, 5 en 9. LM. 199. 

Rijstwaaier, om het kaf te verwijderen (N. tori waghê, Z. habb bwaghé). Afb. 3. 

Rottan-(of klapperblad-) ring, om potten op te zetten (N. g-osö, Z. sasera). Afb. 5 en 6. 

II. G e i m p o r t e e r d e artikelen. 
Aarde. 

Grove, en in de Zuid ook wel enkele fraaiere schotels (figci) van Chineesch en ander 

model, waarnaast te vermelden zijn: kopjes (NCZ. niakd), terwijl minder voorkomen 

gendi’s. Het meeste aardewerk is uit de fabriek van REGOUT. Een handvat heet: N. 

tumbb, Z. idu of ohêohê dana. 

Ijzer. 

Kookpotten (N. bowoa sibli) komen meer en meer in gebruik. Kook- (tevens braad-) 

pannen (N. kuwali of balanga sibli, Z. kawqöli). 

Glas. 

Flesschen (N. bbtbbbtb, Z. kuri), een vooral in de binnenlanden uiterst gewild artikel. 

In N. is kundri-, een kruik. Het is opvallend, dat eenige uit het Tamil ontleende woorden 

in het Niasch dichter bij deze taal staan dan de aequivalenten in het Maleisch, hetgeen 

zou kunnen wijzen op eene rechtstreeksche ontleening. Zoo vergelijke men: 

Tamii vaggi. 
% 

köbalan. 

kundigam. 

kunrri. 

goghuga. 

Niasch: basi. 

kubalb. 

kundri. 

kundri. 

sidasb ') 

Maleisch bantji (dissel), 

gombala (herder), 

gendi. 

kendëri (gewicht), 

suwasa. 

Daar tegenover staan echter tal van woorden, die blijkbaar door middel van eene andere 

taal in het Niasch zijn overgegaan 2). 

§ 16. Kookplaats. (N. naha n'awu, Z. awu). Behalve in het groote (voor-)vertrek van 

het huis, vindt men in de binnenvertrekken haarden, waarover nader §§ 365 en 369. Zie 

Afb. i en 2. 

B. Speciaal gedeelte. 

§ 17. Wij kunnen hierbij onderscheiden tusschen: a. Dierlijk voedsel. §§ 18—59. b. Plant¬ 

aardig voedsel. §§60—91. c. Anorganisch voedsel. §§92—93. 

a. Dierlijk voedsel. 

§ 18. Hierbij valt weer te onderscheiden tusschen: 1. het lichaam van dieren (vleesch). 

2. dierlijke afscheidingsproducten en bloed. 

1) De Niassche S beantwoordt meestal aan een uitgeworpen gutturaal. 

2) Cf. Van Ronkel, in Tijdschr. Bat. Gen. XLV, 1902, blz. 97 vlg. 
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i. Het lichaam van dieren (vleesch). 

§ 19. Gedeeltelijk is dit afkomstig van gekweekte dieren: 

1. Varkens (NCZ. bawi). 2. Honden (NCZ. asu). 3. Geiten (N. nambi, CZ. nabi). 4. Kar¬ 

bouwen (N. g-brobab). 5. Sapi’s (N. sawi). 6. Kippen (NCZ. manu). 7. Kenden (N. b'ebe). 

§ 20. Gedeeltelijk van in het wild levend gedierte: 

Zoogdieren. 

1. Apen (NCZ. basê). 2. Wilde zwijnen (NCZ. sdgha). 3. Herten (NCZ. bbhb). 4. Kidjang 

(N. nagb, Z. laojo). 5. Kantjil (NCZ. la^osi). 6. Musang (NZ. belu). 7. Stekelvarken (NZ. bbgb). 

8. Schubdier (NZ. sigblu). 9. Kalong (NZ. bbgi m'banuwa). 

In Z. mag de sigblu niet in huis worden gebracht. 

Vogels. 
Diverse soorten. 

Reptielen. 

1. Zeeschildpad (N. fbnu, gojo-, Z. gojb). 2. Landschildpad (NZ. bb'olè). 3. Leguaan 

(NZ. bbroé). 4. Reuzenslang (NZ. sawa). 

RN. vermeldt, dat de krokodil niet werd versmaad; mij is daarvan niets bekend ge¬ 

worden, waar werd geinformeerd, werd steeds het eten ervan ontkend. 

Amphibieën. 

(Reuzen)kikvorsch (NZ. barakab). 

Visschen. 

Een groot aantal zee- en zoetwatervisschen '). 

Mollusken. 

Enkele cephalopoden (inktvisschen) en gastropoden, waaronder enkele zeeslakken en land- 

schelpdieren. 

Arthropoden. 

Alleen crustaceën (kreeften, krabben, garnalen). 

§ 21. Niet derhalve dienen (in den regel) tot voedsel: 

1. De gewone muis of rat (NCZ. te*u). 2. De wilde kat (NZ. g-aratvi). 3. Kleinere vleer¬ 

muizen (NCZ. bbgi) 1 2). 4. Slangen (NCZ. g-ulö). 5. Kikvorschen. 

Het niet eten van muizen staat mogelijk ook in verband met de manifestatie der voor¬ 

ouders in deze dieren 3). Volgens RN. at men in zijn tijd ook slangen, wat in verband met 

zijne opgave, blz. 19, moet beteekenen: kleine slangen. Zijne mededeeling is dus voor het 

grootste gedeelte van het eiland thans onjuist, dan wel het gebruik heeft zich gewijzigd. 

§ 22. Intusschen worden de hooger opgesomde diersoorten geenszins over het geheele 

eiland gegeten. Het niet gebruiken van bepaalde dieren berust deels op een plaatselijk, soms 

in bepaalde kringen, zich uitenden afkeer, deels op verbodsbepalingen 4). 

§ 23. Wanneer wij de diervormen groepeeren naar het belang, dat zij voor den Niasser 

hebben als voeding, dan moet in de eerste plaats genoemd worden het varken en het wilde 

zwijn; kippen volgen hierop. Voor de Mohammedaansche strandbevolking, vooral van de 

1) Zie § 51. 

2) Mod. blz. 685. 

3) Zie § 482 en vgl. Globus, 1881, blz. 14: „Sie steeleen kein Feld in Brand, denn dabei mochten Ratten und 

Mause verbrennen, und das Kind krank werden”. 

4) Zie §§ 12 en 47 vlg. 
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hoofdplaats, komen karbouwen in aanmerking, zoomede geiten, terwijl sapi’s en eenden haast 

niet mogen worden genoemd. De strandbevolking in het algemeen weet in de gunstige ge¬ 

deelten van het jaar zich met tamelijk veel succes van de zeeproducten meester te maken. 

Grootendeels geschiedt dit voor plaatselijk gebruik. De overige diersoorten treden als voedings¬ 

middel op den achtergrond. Van belang is onder den invoer die van gezouten visch, die tot 

ver in het binnenland haar weg vindt. 

§ 24. Gaan wij de opgesomde soorten der gekweekte dieren na: 

1. Varkens. 

De heidensche en de Christen-bevolking, die het geheele eiland, met uitzondering van 

de Mohammedaansche strandnederzettingen, bewoont, voedt zich hiermede. Men moet dit 

evenwel niet verstaan als een dagelijks gebruiken, gelijk dit in de westersche maatschappijen 

plaats heeft. Weliswaar wordt er, vooral in de laatste jaren, meer en meer geslacht, teneinde 

het vleesch in de omgeving te verkoopen (zie weegschaal in afb. 4), hetgeen ook wel verband 

zal houden met eene toenemende rust en geldcirculatie; ook kent men van oudsher het 

conserveeren van vleesch, dat men daardoor niet verplicht is in eens op te gebruiken, waarin 

wij echter meer een vorm moeten zien, om zich (vóór de verspreiding van pasmunt) klein 

ruilmateriaal — wij zouden zeggen: kleingeld -— te verschaffen; de hoofdvorm van het ge- 

gebruik van varkensvleesch is die bij offers en bij feesten. Het spreekt ook, dat welgestelde 

lieden in deze zich meer konden veroorloven dan de gewone man, en dus ook anders dan 

ter gelegenheid van deze laatst genoemde uitingen, er gebruik van konden maken. 

§ 25. De grootte van de te slachten dieren verschilt met de eischen van de adat. Zoo 

is er een aantal gevallen, waarin jeugdige dieren worden gebruikt, vooral bij ziekten. Zware 

varkens komen in den regel alleen te pas bij zeer plechtige gelegenheden, en in die gevallen 

is het vereischte aantal dikwijls ook zoo groot, dat de gebruikers door de groote hoeveelheid, 

in verband met de ongewoonte er zoo veel van te eten, er wel eens onwel van worden. Bij 

voorkeur zal men geen wijfjes slachten, ofschoon dit, ook bij jongere exemplaren, voorkomt, 

speciaal voor het geval de dieren geen jongen werpen, dan wel die jongen geregeld te gronde gaan. 

§ 26. De dood wordt veroorzaakt door het doorboren (NCZ. lafaho) van hart en longen 

met een vlijmscherpen dolk. De Niasser heeft hierin eene buitengewone vaardigheid ver¬ 

kregen; minder gunstige elementen beschouwen de gelegenheid, om een varken te dooden, 

blijkbaar als eene oefening. Zoo zag ik eens, in het Boven-Susuwa-dal een man, schijn¬ 

baar geheel onverschillig langs een varken loopen; plotseling trekt hij zijn mes, en op het¬ 

zelfde oogenblik was het varken doorboord. In afb. 7 zien wij de zoons van het hoofd van 

Bawölowalani (OWu) gereed staan, om den moordenden stoot toetebrengen; de kampong¬ 

honden, die weten, wat er gebeuren zal, hebben eene afwachtende houding aangenomen. 

Afb. 8 geeft te zien, hoe het eerste slachtoffer ligt terneergeveld, terwijl het andere juist den doode- 

lijken steek ontvangt. Op de wonde zet de Niasser den voet, indien het bloed naar buiten treedt. 

§ 27. Het slachten heeft plaats voor de woning van den eigenaar of feestgever, in zeer 

enkele gevallen in het huis zelf. Wilde zwijnen worden op eene bepaalde plaats buiten de 

kampong geslacht, ook wel in de nabijheid van de plek, waar zij zijn gedood. Zulk een plaats 

heet: NCZ. g-anunuwa, van tunu, zengen1). 

1) § 409. 
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§ 28 Zijn de dieren gedood, dan worden zij, uitgezonderd de „bawi sojo” '), gezengd 

(NZ. latunii bu, C. latsjunu bu) boven een vuur van klapperbladeren. Vooral in de Zuid volgt 

hierop nog het schoonwasschen. 

§ 29. Hierna begint de sectie, die door sommigen meesterlijk wordt volbracht; dit is 

trouwens niet ieders werk. Het dier wordt in bepaalde stukken verdeeld, die voor een goed 

deel vaste bestemming hebben 1 2). Waar de verdeeling plaats heeft legt men in den regel 

pisang- of klapperbladeren neer. Het doorhakken of snijden van de verschillende stukken 

heeft plaats op stukken hout (N. balb gqbti). Het bloed wordt vergaard in een houten bak 3). 

Soms heeft het slachten vrij zuiver plaats, zooals in de Zuid. Weer in andere streken, be¬ 

kommert men er zich heel weinig om, waar het vleesch wordt neergelegd, zooals bij de Ira 

Ono Lasë van centraal Oost-Nias, waar ik het bijwoonde, dat het in de zwarte modder 

van het kampongplein werd gedeponeerd. 

§ 30. Ten aanzien van den vorm, gekookt of ongekookt, waarin men het vleesch (dat 

in onderscheiding van beenderen en vel heet: nagolé) met de rijst aanbiedt, bestaat verschil, 

vooreerst naar gelang van het feest of het offer, dan van de landstreek. In de Zuid werd 

het vleesch mij meestal gekookt aangeboden, wanneer ik daar als gast op mijne reizen kwam; 

in het C. en N. daarentegen in den regel ongekookt; onder de bijzondere onderwerpen vindt 

men enkele gegevens verspreid. Ook komt het voor, dat enkel rauw vleesch wordt verstrekt, 

zonder rijst. Wordt het aandeel rauw verstrekt (NZ. laatahqï), dan neemt men het in den 

regel mee naar huis. De toebereiding heeft bij feestelijke gelegenheden plaats op het kampong¬ 

plein, in groote aarden potten, ook wel in ijzeren pannen, uitgezonderd wanneer de adat het 

slachten binnenshuis vereischt. 

§ 31. De verdeeling heeft plaats door iemand, die de adat en de aanwezige gasten, 

maar ook de rechthebbenden die nog niet zijn gekomen, goed kent. Het is eene belangrijke 

bezigheid, want fouten hierbij begaan, zijn vroeger wel aanleiding geweest tot strijd onder de 

gasten of zelfs tot oorlog. Dit berust daarop, dat een ieder volgens zijne positie recht heeft 

op bepaalde stukken of op een bepaald aandeel; ontvangt iemand minder dan waarop hij 

recht heeft, dan is dit een gemis van erkenning van die rechten, eene beleediging, dan wel 

eene uiting dat men zich aan zijn gezag onttrekt, of hem in het algemeen daarin niet meer 

erkent. Het geval heeft zich voorgedaan in de nabijheid van de hoofdplaats Gunung Sitoli, 

dat een oude Niassef de beide kinderen van een familielid vermoordde, enkel en alleen, omdat 

hij zijn rechtmatig aandeel van een varken niet had ontvangen. De voor aanzienlijke gasten 

bestemde deelen worden op schotels, de rest wordt op bladeren gelegd. Het een en ander 

zien wij weergegeven in afb. 198, gemaakt bij eene ontvangst bij het bri-hoofd van Balaigha 

(centraal Oost-Nias). 

§ 32. De kop van een varken komt aan het aanzienlijkste der aanwezige hoofden, soms 

1) § 926, sub 13. 

2) Voor dergelijke gebruiken elders, vgl. Desiderius Erasmus, „Lof der zotheid” (vertaling van Mr. J. B. Kan, 

blz. 69): „dat een ander dan een edelman zulk een dier in stukken snijdt, is allerminst geoorloofd. Hij hakt met ont¬ 

bloot hoofd, met gebogen knieën, met een opzettelijk daartoe bestemd mes — want dit mag niet met het eerste het beste 

geschieden —, met bepaalde gebaren, bepaalde stukken, in bepaalde volgorde van het beest af, hoogst zorgvuldig, als 

gold het een godsdienstige plechtigheid”. Mac Culloch, The Religion of the Ancient Celts, blz. 382: „the slaughter 

and cooking of animals was usually regarded as a sacred act in primitive life”. 

3) Vergelijk voor het een en ander afb. 19S. 
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bepaald aan het kamponghoofd. Van wilde zwijnen ontvangt dit laatste meestal de eene helft, 

degeen, die het dier heeft gedood de wederhelft '). Met de ingewanden wordt verschillend 

gehandeld. Gedeeltelijk werpt men die weg buiten de kampong, waar de honden voor de 

verdere opruiming zorgen, maar het bruikbare gedeelte komt aan dengeen, die het varken 

geslacht heeft, hij laat ze (hori*Ö is de naam) opensnijden (laghdj), van den inhoud ontdoen, 

waarna ze geschikt zijn om gegeten te worden. Ook de slaven ontvingen dit deel wel. De 

anus {gogo) wordt als regel niet gegeten, uitgezonderd in het landschap Madsinö-Lawa, 

waarvan de bewoners daarom den dubbelzinnigen naam hebben gekregen van : ^si manga gogo". 

Hetgeen er overigens voor de honden afvalt is zoo weinig, dat hun maal spoedig ten einde is. 

Gelukt het hun, zich van een der gereed gelegde stukken meester te maken, dan wordt 

hun dit weder ontnomen, terwijl het zonder eenige reiniging voor de verdeeling wordt 

neergelegd. 

§ 33. De aandeelen van de op feesten geslachte varkens worden veelal gegeven aan de 

betrokken hoofden, dan wel familiehoofden, die voor de verdeeling onder de hunnen zorgen. 

De goede toon brengt mede (men noemt dit: N. lataba li, Z. bubölö li), dat men bij het aan¬ 

bieden van een varken in zijn geheel spreekt van: „adulb manu”, een kippenei2). Wanneer 

ik in de Zuid groote kampongs bezocht, wilde de adat, dat van hetgeen den ambtenaar als 

zoodanig werd geschonken, deze bepaalde stukken gaf aan de voornaamste hoofden in de 

kampong. 

§ 34. Aangezien bij de offers aan de betrokken geesten meestal alleen wat haren, even¬ 

tueel (een stukje) hart en lever, worden aangeboden -— en, in geval de porties grooter zijn, 

deze toch door de priesters en ouden van dagen worden genuttigd — komt een offer feitelijk 

den Niasser zelven ten goede. In geval van ziekte kan dit den patiënt, indien hij nog eten 

kan, versterken. In de Zuid komt bij dat aandeel voor de geesten een stuk van den snuit 

der dieren; RN. vermeldt3) dat de staart vlak bij het lijf wordt afgesneden en bij de adjn 

gestoken; dit laatste heb ik nergens meer aangetroffen. 

§ 35. Het vleesch van het Niassche varken heeft niet zulke dikke speklagen als dat van 

het Europeesche zwijn. Het gekookte vleeschnat heet N. dinb, Z. drinb. Bereiding van reuzel 

(NCZ. fanigha bawi) heeft plaats door koken van het vleesch, waarna de bovendrijvende vet¬ 

laag (NZ. ufuufu), zoodra die koud geworden is, wordt afgeschept. Reuzel wordt echter niet 

gebruikt voor braden, maar voor de lamp, waarin ze na het aansteken smelt. 

§ 36. Ten aanzien van kinderen zijn mij geene verbodsbepalingen bekend, enkel voor 

wat den leeftijd betreft: zoodra zij varkensvleesch kunnen verdragen, mogen zij ervan eten. 

Wel bestaan echter zulke bepalingen voor kinderen ten aanzien van varkens voor bepaalde 

gelegenheden geslacht, evenals dat met vrouwen het geval is en voor bepaalde onderdeden' 

der varkens 4). Lett 5) vermeldt als zoodanig neus en onderkaak van het varken, vleugels van 

1) Men raadplege de speciale hoofdstukken en §§ 13, 410. 

2) Dezelfde benaming geeft men in C. aan cirkelvormige vrouwelijke steenen. Omgekeerd vermeldt Kruyt 

(zonder meer aangehaald, zie zijn „Animisme”), blz. 495: „De Toradja’s offeren een ei, en geven den halfgod kennis, 

dat hem een witte buffel is geschonken”. Dit houdt mogelijk daarmede verband, dat de verhoudingen in de geestenwereld 

het tegenovergestelde zijn van die onder de levenden. 

3) Blz. 37. 

4) Zie b.v. § 338. 

5) Blz. 68. 
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een kip ’). De lever (NZ. g-até) schijnt bijzonder goed voor hen te worden gevonden, althans 

in streken van de Zuid; elders weer mogen alleen ouden van dagen die eten. Het hart 

(NZ. d'ódö) mag in de Zuid niet dan door de priesters worden gegeten, evenals de longen 

(NZ. bb). Van de nieren (NZ. buivd) krijgt de priester er een. Men beschouwe deze mede- 

deelingen als plaatselijk voorkomende gevallen, waarvan nog menige afwijking zou zijn te 

vermelden. 

2. Honden. 

§ 37. Van het Susuwa-dal is mij gemeld, dat men daar honden zou eten: gasten 

had men die voorgezet. Bevestigd heb ik zulks niet gevonden; het antwoord op mijne vraag 

was steeds: J'öna Icda riasu". 

3. Geiten. 

§ 38. Deze worden voornamelijk door de Mohammedaansche kustbevolking onderhouden. 

Men treft ze echter meer en meer in de binnenlanden aan, ook onder den invloed dier lieden, 

die terecht inzien, dat zij den Niasser iets moeten geven ter vervanging van zijne varkens, 

wil men hem tot hunne gezindheid overhalen. Deze dieren zijn derhalve als voorloopers van 

den Islam te beschouwen. De dieren worden onthuid bij het slachten. Voor velen zou het 

verboden zijn, ervan te eten, omdat zij anders zouden gaan beven (Z. manidsjinidsjï). 

4. Karbouwen. 

§ 39. Deze zijn beperkt tot de kust en wel van Onolimbu tot Foa (ON.), en ten 

noorden van Gunung Sitoli; verwilderd komen zij voor bij den mond van de Muzoj (N.). 

Geregeld enkele malen in de week had slachten plaats op een daartoe opgericht abattoir ter 

hoofdplaats, dat sedert door de steeds meer veld winnende golven werd onbruikbaar gemaakt. 

In de binnenlanden van C. en N. trof ik meerdere malen hoorns van karbouwen aan, die 

waren geslacht door hoofden, die iets bijzonder voornaams hadden willen doen, ook echter 

wel in verband met het noodigen op die feesten van Mohammedaansche hoofden van de kust. 

5. Sapi’s. 

§ 40. Alleen op de Hinako-eilanden en bij Sirómbu (W.) vond men vroeger kleine 

kudden; sedert kort zijn er ook te Gunung Sitoli en elders. Voor de voeding zijn zij nog 

van geen beteekenis, wat op den duur wel zal veranderen. Voor den Niasser zijn zij veel 

meer geschikt dan de karbouw. Ook de zendelingen houden er in den regel enkele op na, 

zoodat met hunne medewerking veel zou kunnen worden verbeterd. 

6. Kippen. 

§41. Deze zijn algemeen verspreid; het zijn in de eerste plaats offerdieren, waarvan 

de substantie den Niasser ten goede komt. Het aanbieden aan de geesten van het niet sub- 

stantieele heeft plaats door middel van enkele veeren en wat bloed, een stukje hart, e. d. 1 2). 

In den regel wordt bij offers slechts een enkele haan (kip) geslacht, maar gevallen van 

honderden dieren komen voor, zooals mij van het dal van de Idanö Gawö werd verteld, waar 

in één geval dwars over de rivier al die dieren aan eene lijn waren gebonden. In de kust¬ 

streken heeft het slachten ook meer enkel voor voedsel plaats. Het dooden heeft plaats door 

1) Zie slot van § 12. 

2) In origine „an Indian bird, ancestor the bankiva-cock”. (Ene. of Rel. and Ethics, deel III, blz. 694). In 

Aegypte en Babylonië niet bekend, eerst in het laatst der Perzische periode optredend. Voor offerdier, vgl. bij de 

Hebreërs: „This cock (or hen) shall meet death but I shall find a long and pleasant life of peace” (loc. c. 695). 
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het afsnijden van de halsslagaderen. Gasten biedt men wel een haan (soms met een kip erbij) 

aan; het is wel voorgekomen, in zeer arme streken, dat men de daarbij volgens de adat be- 

noodigde rijst eerst bij den gast kwam vragen. De eieren dienen in de eerste plaats als offer; 

aangezien deze echter te dien einde eerst worden stuk geslagen, zijn ze voor voeding niet 

meer geschikt. Eieren worden overigens gekookt of geschroeid gegeten: larinb, koken; labi- 

nbgö, in pisangbladeren [biilu gae) gebonden, en dan in het vuur gehouden. 

7. Eenden. 

§ 42. Deze worden meer en meer bekend onder de kustbevolking, waaronder zij ver¬ 

spreid zijn geraakt door de venduties op de hoofdplaats. 

§ 43. Gaan wij over tot het in het wild levend gedierte. 

Vooral ten aanzien hiervan bestaan vele verbodsbepalingen, die met de landstreek, de 

kunne of den leeftijd van de personen verschillen, terwijl de slaven er zich heel weinig aan 

stoorden, wat zeker niet het gevolg was van overvloedige vleeschvoeding. Het eten van dieren 

tegen de verbodsbepalingen in maakt ziek. Als algemeenen regel kunnen wij vermelden, dat 

de in §§ 17-—21 opgesomde dieren in het heidensche binnenland worden gegeten. Reptielen en 

amphibieën worden nog het minst gebruikt, plaatselijk toonde men er grooten afschuw voor. 

§ 44. De dierenwereld en de verbodsbepalingen te verstaan is ondoenlijk, zonder zich 

te verplaatsen in de Niassche voorstellingen. Wij zijn derhalve verplicht eerst op dit gebied 

een uitstap te maken, die althans voor enkele „pantangs” eenig licht verschaft, om daarna 

die verbodsbepalingen nader te behandelen. 

§ 45. Behalve de „Niha", de mensch bij uitnemendheid, in tegenstelling van den „Dawa", 

den (3ap[3xpog der Grieken, leven er op aarde, of juister: op de boomen, tusschen aarde en 

hemel in, een soort wezens, boom- of boschgeesten, die vroeger in geregeld verkeer met den 

Niha waren; men kwam bij elkaar aan huis, huwde onder elkander (dit doen ondeugenden 

N. bela, CZ. belada — want zoo heeten zij — ook nu nog wel) ’). Om reden dat een bela- 

vrouw eens door een Niha was gefopt1 2), hebben zij zich onzichtbaar voor ons gemaakt, wat 

niet wegneemt, dat zij ons toch nog in velerlei, en dat vooral moeilijke omstandigheden, be¬ 

hulpzaam zijn. Deze bela's nu zijn het, aan wie het wild en het woud behoort. Wat wij aan¬ 

zien voor wilde dieren, zijn inderdaad slechts het voedsel, dan wel de huisdieren of de ge¬ 

bruiksvoorwerpen dier bela's, zooals uit ondervolgende opsomming kan blijken, die over het 

geheele eiland nog menigerlei afwijking vertoont. Goed bekeken zijn dan voor de bela's: 

de kruinen der hooge boomen: de woning. Van daar, vooral in de Zuid, ook als hun 

naam: si sb ba hbgn gen. 

de slingerplanten [wèwè): de trap (ora). 

het wilde zwijn (sögha): het varken. 

de nagb, N.; de Ihbjo, Z., Cervus Muntjac, kidang: de hond. 

de la^'osi, dwerghert, kantjil: de kip. 

de belu (musang): de kat (in het N. zei men: de niókömdkb, waaruit het verband van 

kat en hiernamaals nader blijkt) 3). 

1) §386. 

2) § 406. 

3) §812. 
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de bbgb (stekelvarken): de muis (N. te^u, Z. legale* d). 

Als voedsel werden vermeld: 

de fqöhö, een klein soort bijen: de rijst, 

de lama, een knolgewas: de ubi. 

de Z. we tb, N. gèt'o, een soort horzel: de maïs. 

de sigusigu, bijenwas: de olie. 

Als gebruiksvoorwerpen en als overigens ook met de bela samenhangend noemen wij: 

de sig'ólu (schubdier): de kookpot (<bowoa) of de ta^awa (Kürbisflasche). 

de N. g-azuni, Z. g-adsjuni, raat van bijen (wani), maar ook wel: die bijen zelve: de 

gong (NZ. g-aramba). 

de b'óliö, het hert: de draagstandaard {bscdbsd) of de kist (Iquwb). 

de bb*olë, de landschildpad: de sirihbuidel [bolk n’afb). 

de fqulb matuwa, een giftige slang: de lans (tbhb), waarmede zij dooden. 

Aan dit laatste dier is het volgende interessante verhaal verbonden. Die 

fqulb matuwa, na zich in een klein diertje te hebben veranderd, bespionneert de 

menschen, en indien hij hun naam te weten komt, doodt hij ze. Zonder dien naam 

te kennen, kan hij ze niet dooden, want, alvorens daartoe overtegaan, moet hij 

hen eerst bij hun naam geroepen hebben. Vergelijk hiervoor gebruiken bij het 

snellen op Nieuw-Guinea. 

de N. h'öngö, Z. h'ónö, soort slang: de prachtlans, N. kalakala-, elders: de kleederen. 

de sawa, reuzenslang: de zijde (sbtöra). 

de sawa labbsi: de sqèbu (hoofddoek). 

de sawa rab: de sierkam (rewerewe nibu). 

de g-ulö, slang in het algemeen: het bindtouw (b'oböb'óbö). 

Ook werden vermeld, ofschoon dit niet klopt met gegevens van elders, die 

de waterdieren onder een anderen geest doen ressorteeren ‘): 

de g-urb, garnaal: als suikerrietuitkauwsel [l'ólö d'öwu). 

de g-éléfu, een visch: als houtspaanders (baha geu). 

Van de wilde zwijnen zij nog opgemerkt, dat speciaal de witte onder hen aan de bela 

toebehooren; die te dooden mag niet, het zou den dood van den jager ten gevolge hebben. 

In het N., aan de baai van Lahewa, werd mij verteld, dat daar dergelijke witte zwijnen 

rondliepen. 

§ 46. Nu is het den Niha, mits hij maar de vereischte formaliteiten in acht neemt, 

geoorloofd van die dieren te eten, dus ook te jagen. Trouwens de jacht zou toch niet zonder 

dat gelukken, de bela’s zouden het wild van den jager afhouden. Met de gemoedelijke on-- 

logica van heidenen stelt men tegenover deze beschouwing echter ook, dat men de bela’s 

moet trachten om den tuin te leiden, teneinde succes te hebben 1 2). 

§ 47. Verbodsbepalingen nu, die verband houden met wat de dieren voor de bela’s zijn, 

treft men in de centrale streken nog aan, de kustbevolking is ze welhaast reeds geheel ver- 

1) § 400. 

2) Zie verder §401. 
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geten. Enkele voorbeelden, die tevens eene aanvulling van het bovenstaande zijn, geven de 

tnagiab, de ons om zijn spreken bekende beo, die de voorouderbeeldjes (adu) dan wel de 

Jaèluwb gbwasa'’ der belas voorstelt *). Verder geldt de sumbila, mede een vogelsoort, een 

valk, als trawant dier voorouderbeeldjes. Anderen weer zeiden, dat ouderen wèl de magiao 

mochten eten. Van leguaan (boro^e) en schubdier (sigólu) werd in centrale streken gezegd, dat 

het verboden was ervan te eten, omdat zij bezem (g-edsose) en kalebas (ta^aw'd) dier geesten 

waren. 

§ 48. Dat elders dergelijke voorstellingen als op Ni as moeten hebben bestaan, blijkt 

b.v. duidelijk uit: BEZEMER, blz. 134, waar deze van de Maleiers sprekende, vermeldt een 

„Gürtel des Fiksten”, en iets verder een gong, in casu een groote slang en een wespennest. 

Hier zijn de boomgeesten, de belas vervangen door den „radja”. Om deze oude voorstellingen 

op het spoor te komen, geve men meer aandacht aan de woorden, namen van dieren of 

planten, thans nader aangeduid met setan, e. d. Men vergelijke b.v. de rumput manimani setan 

(Coix agrestis Lour.) met wat1 2) medegedeeld wordt omtrent de Niassche toguwa. 

§ 49. Gaan wij over tot verbodsbepalingen ten aanzien van dieren, waaromtrent de 

„reden” mij niet of onvoldoende bekend werd, dan treft het, hoe daaronder een groot aantal 

vogels vallen. Vermelden wij: 

De b’örö n adu in de Zuid, priesters dus, mogen geene zwevende dieren als vogels, 

ook geen visschen en apen dus eten. Ook genotvruchten zijn hun verboden. Te Bawömata- 

luwó mocht de eerste siulu SaÖNIGEHO met zijn geslacht geen vogels, uitgezonderd de funé 

(duif) en de kip, nuttigen. In de Zuid zou den vrouwen het eten van vogels zijn verboden. 

In het Centrum was dit veroorloofd, met uitzonderingen echter. Zoo was het eten van den 

specht {fótb) weer verboden, „want” de specht at slangen, en aten zij er van, dan zouden zij 

„dus” mager worden. Van dezen zelfden vogel heette het echter ook, dat alleen ouderen 

ervan mochten gebruiken ; deden anderen het, dan kregen zij wonden (CZ.). Het vleesch van 

een kraai (gaga) maakt kinderen ziek. In de Zuid deelde men mede, dat het vleesch bitter 

was, dat dus alleen minderen ervan mochten eten. Te Bawómataluwó was het verboden 

den towitowi3) te jagen. Te Dalai (C) was de gbgbwaja verboden voedsel. Algemeen was 

het verbod, de möjö, een kiekendief, te gebruiken, die oorspronkelijk een N. buruti, Z. burusi 

was geweest. De omschrijving voor dit woord was: beghu si tambai, de vertaling in het 

M al e i sch : putri 4). 

§ 50. Ten aanzien van de gewone kikvorschen maakte men in het Midden-Susuwa- 

dal op mijne vraag, of men ze at, de opmerking: Jiano la^a dat’: „wat zou men excre¬ 

menten eten”. Men vergelijke hiermede Kruyt5): „Zoo beweren de Toradja’s, dat de 

faeces van góden en geesten dadelijk wegspringt in de gedaante van een kikvorsch”. 

§ 51. De waterdieren behooren aan een watergeest, waarover nader in §400. Verbods¬ 

bepalingen als zoo even bedoeld, trof ik ten aanzien van de visschen niet aan. Eene opsom- 

1) §306. 

2) § 197- 

3) § 1240. 

4) Cf. Ene. of Rel. and Ethics, III, 698: „In India the eating of fowl’s meat was expressly forbidden (Manu, V, 12, 

XI, 157)”- Cf. P. W. Schmidt, Grundlinien, blz. 12 en 13, waar speciaal gesproken wordt over valkenvereering. Zie § 883,1. 

5) Blz. 497. 
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ming van de riviervisschen wordt zoo min als van de zeevisschen gegeven, aangezien het 

materiaal nog te veel onzekerheid bevat. Eene opgave van 217 soorten van visschen vindt 

men in Nat. Tijdschr. deel XII, door Dr. P. Bleeker. Zij werden verzameld in de La- 

gundi-baai en Teloq Dalam (zeevisschen), Gunung Sitoli, Lafau, „Maros” — tus- 

schen Sirömbu en Tugala — (zoetwatervisschen). Slechts enkele nieuwe soorten kwamen 

daaronder voor: alle zeevisschen. De overige leidden tot de conclusie (blz. 212): „Die soorten 

toonen aan, dat de vischfauna van Nias groote overeenkomst heeft met die van Sumatra’s 

Westkust.” Opgave van juiste vindplaats en van Niassche namen ontbreekt. Zie vooral de 

belangrijke opgaven en beschrijvingen in Kl. DE Zw., deel III. 

§ 52. Garnalen, kreeften en krabben komen in verschillende soorten voor. (Vgl. NCZ. 

g-urb-, N. hambae, Z. habaè; NZ. nagö, etc.). 

§ 53. Van de weekdieren zijn te vermelden de inktvisschen [gqèwè, masimasi); hoorn- 

tjesachtigen, als barunë, ook baruni-, tweekleppigen, waaronder: squwsö, wqinèwqinè; N. la- 

k'ówct, Z. lag'óiuatu. Schaal is: Velé. Een algemeen woord voor hoorntjes zou zijn: N. sigi, Z. 

sisi; voor tweekleppigen: N. g-edj, Z. g-osé of g-owé. 

§ 54. Larven van insecten (g-era) worden ook gegeten *). Sprinkhanen stopt men een 

oogenblik in het vuur, waarna zij geschikt zijn voor gebruik, gelijk ik aan den bovenloop 

van de Susuwa zag. 

§ 55. Geldt het bovenstaande alles wat in het algemeen over vleeschvoeding te zeggen 

valt, nog verdienen de volgende aanteekeningen vermelding: 

a. Van de Ira Ono Huna, waaronder hier te verstaan de bevolking bezuiden het 

L ah ö mi-dal tot aan de Zuid, werd bericht, dat zij vroeger alle soorten van slangen, zoo¬ 

mede den inhoud van de maag van herten (b'óhö) als voedsel gebruikten. 

b. Te Lawalawaluwö (Boven-Idanö Tai) aten slaven den g-arawi, een katachtige. 

Elders zei men, dat men wel van het dier at, mits men er geen tegenzin tegen had (bgbrb). 

THOMAS 1 2) vermeldt, dat mannen er van aten. 

c. In de omgeving van de Masiö (C.) eet men den katufi, een dier, dat ik nooit te zien 

kreeg. Het kan wel een (vliegende) eekhoorn zijn — of tupai. Mogelijk, dat hiermede bedoeld 

wordt het dier, dat RAPPARD 3) noemt: „vliegende maki of halfaap (Galeopithecus)”. Dit dier 

vermeldt RN., voor zoover mij bekend, het eerst4): (G. variegatus Temm.). Rappard zal dit 

van RN. moeten hebben overgenomen — maar mij werd nergens een woord op Nias bekend, 

waarmede dit dier zou kunnen zijn aangeduid, behalve mogelijk het boven bedoelde. 

§ 56. Ten aanzien van het eten van menschenvleesch valt het volgende te melden. In 

„Livre des Merveilles de 1’Inde” — 644 der Hedjira (A. D. 1247) — leest men5 6) van een 

eiland „el-Neyan”, op honderd parasangen gelegen van „Fansou r” (Baros), waar de 

bewoners waren „anthropophagi” °). Ibn Al-Wardï (omstreeks 1340) schrijft7): „Parmi les 

1) Cf. Globus, 1881, blz. 14. 

2) Blz. 281. 

3) Blz. 494. 

4) Blz. 19. 

5) Blz. 126. 

6) Zie daar ook blz. 237, 245. 

7) Zie Ferrand, Relations de Voyages, II, blz. 414. 
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iles [du Wakwak], se trouve 1’ile de Niyan dont les habitants sont nus, ont la peau 

blanche et sont bien faits. Ils se retirent sur le sommet des arbres; ils chassent les hommes, 

puis les mangent” ’). Wij zagen hier in § 12, hoe eene vrouw er blijkbaar niet het minste 

bezwaar in ziet, haar kind te slachten voor het maal. Ook indien wij hier met eene mythe 

te doen hebben, behoeft dit punt nog niet dadelijk daardoor te worden opgegeven. Van den 

stam der Ono Bagolö, omstreeks den middenloop der Idanö Mo la, waarvan o. a. de 

kampongs TanönikcUó en Taliö bestonden, wist men medetedeelen, dat de snellers, nadat 

zij hunne slachtoffers hadden gedood, een stukje uit het nekvleesch van hunne slachtoffers 

rauw zouden opeten. Ontkend werd dit, toen ik er informatie naar inwon, in hooger genoemd 

Lawalaluwö, wat echter niets wil zeggen. Deze mededeeling wint aan waarschijnlijkheid, 

als wij er naast plaatsen de parallel op de T e n i m b e r-eilanden, waar men een stukje van de 

punt van de tong rauw verslindt2). Vgl. II. XXII, 346 vlg., waar ACHILLEUS tegen HEKTOR zegt: 

„Want zoo zeker de toorn en de woede mij drijft om aan stukken 

Rauw te verslinden Uw vleesch, om smart door Uw daad mij berokkend”. 

Vast staat, door de algemeene erkenning daarvan, dat over geheel Ni as de gewoonte 

heeft bestaan bij de snellers, om van het bloed, dat langs het mes vloeide, waarmede men 

den kop had afgesneden, iets tot zich te nemen, doordat men den rug, dan wel de spits af¬ 

likte [lafelhi drb), omdat men daardoor eerst weer tot bezinning kwam (lÖ la^ila dam, öj abuwa 

d'ólara: zij zagen de aarde niet meer, hunne leden waren alle zwaar). 

Verder bestaat er eene uitdrukking, die tegenwoordig eene overdrachtelijke beteekenis 

heeft, maar die oorspronkelijk niets anders beteekende dan „menscheneten”: la^q niha. De 

beteekenis is nu: dooden, waarin het meestal wordt gebruikt, maar ook: verkoopen aan wien 

maar goud gaf, onverschillig, wat er met den verkochte werd gedaan, of hij werd gedood, 

om zijn kop te gebruiken, dan wel als slaaf te werk gesteld of verder verhandeld. In den zin 

van verkoopen werd het gebruikt in de Zuid, toen men daar van de bewoners van het dal 

van de Aramö en omgeving vertelde: vlasq onora", zij aten hunne kinderen. 

Het wil mij voorkomen, dat in het voorgaande voldoende stof is verzameld om althans 

eene groote waarschijnlijkheid te mogen aannemen ten aanzien van een vroeger bestaan van 

menscheneten op Ni as. v 

2. Dierlijke afscheidmgsproducten en bloed. 

§ 57. Melk. Deze is oorspronkelijk alleen als voeding door de moeder bekend. Het 

zoogen houdt op, wanneer het kind kan loopen, „omdat het anders zwak zou worden”. Het 

tegelijkertijd de borst gebruiken en strootjes rooken komt zeer zelden voor, mag als alge¬ 

meenheid niet worden genoemd. Slechts éénmaal zag ik dit, en wel in de Maleisch-Niassche 

nederzetting in de nabijheid van Gunung Sitoli. 

§ 58. Honing. (N. we wani, bijensap; Z. we bwqöho). Dit product komt weinig voor en 

wordt dus ook zelden gebruikt. Bijenboomen trof ik welhaast nergens aan. De honing wordt 

uit de raat verwijderd, maar ook er samen mede opgegeten. De eieren (bwabwa wani) worden 

in de Zuid gegeten, zij smaken — zegt men — als rijst3). 

1) Zie § 1433. 

2) Anthropos, 1913, blz. 67. 

3) De was (sigusigu) is ia gebruik bij het koppenzetten met behulp van een karbouwenhoorn (N. tandni, Z. 

tadru görobao). Zie Durdik, blz. 247; Kl. de Zw., blz. 134 vlg. 
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§ 59. Bloed. (N. do, CZ. drd). Het meest algemeene gebruik van varkensbloed is: ver¬ 

mengd met water, waarin het vleesch wordt gekookt, dan wel met de schijfjes varkensvleesch, 

wanneer deze worden gebraden. 

b. Plantaardig voedsel. 

§60. Wij kunnen hierbij onderscheiden tusschen: A. Vruchten (rijst, maïs, klappers, 

pisang, leguminosen, komkommerachtigen, genotvruchten). B. Stammen en stengels (sago, 

suikerriet). C. Bladeren, eventueel met stengels (groenten). D. Wortels, wortelknollen (ubi, 

kaladi, birah). 

§ 61. Bij RN. ') vinden wij vermeld, dat rijst het hoofdvoedsel zou zijn geweest op Nias. 

Is het moeilijk de juistheid dezer opgave thans nog te beoordeelen, zeker is, dat MARSDEN 1 2) 

meer vertrouwen verdient, waar hij zegt: „The cultivation of rice has become extensive in 

modern times, but rather as an article of traffic than of home consumption”. In dien zin zal 

men ook den uitvoer moeten opvatten, die vroeger blijkt te hebben bestaan, uit het noemen 

(in het jaar 1756) van Nias als de „Noorder Spijskamer”3). Ook thans is de rijstbouw niet 

dat, wat RN. ervan beweert 4). Wel is rijst het hoogst in aanzien, maar ubi is het, waarmede 

het grootste deel der bevolking zich wel het grootste deel van het jaar moet voeden. In de 

Zuid komt de toestand nog het meest bij wat RN. ervan zegt, aangezien daar wel ruim zes 

maanden rijst wordt gebruikt. In C. en N. duurt het gebruik voor den gewonen man soms 

slechts enkele maanden. Aan de kust is dit echter anders, en eet men zelfs welhaast het 

geheele jaar door rijst. Dit is mogelijk, deels doordat men daar uitgestrekte klapperaanplan- 

tingen aantreft, waarvan de opbrengst wordt verkocht, bron, waaruit de rijst kan worden 

betaald; deels door de betere communicatie dier streken. 

Maïs wordt alleen hier en daar zoodanig verbouwd, dat zij gedurende eenigszins lan- 

geren tijd tot volksvoeding kan strekken, zooals in het middendal der Susuwa. Men plant 

haar aan tusschen de rijst. 

Klappers zijn vooral in de Zuid plaatselijk een niet onbelangrijk onderdeel der voe¬ 

ding geweest 5). 

Pisang heeft over het geheele eiland, maar toch ook weer meer naar het zuiden, het 

karakter van ondergeschikt volksvoedingsproduct. 

Uitgestrekte sago-aanplantingen vindt men ook welhaast alleen daar. 

De ubi is over het geheele eiland van het grootste belang, maar komt in het centrum 

en noorden nog meer op den voorgrond, door het niet zoo zeer voorhandenzijn dier andere 

gewassen. 

§ 62. Eene onderscheiding valt te maken tusschen wat de mensch voor zich verbouwt 

en wat de natuur oplevert. Dit laatste komt slechts op den voorgrond in tijden van schaarschte 

en hongersnood. Eene opsomming van de voornaamste dier noodvoedingsmiddelen volgt: 

1) Blz. 36. 

2) Blz. 476. 

3) Zie § 1438. 

4) Zie nader § 72. 

5) §2- 
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z. N. M a d s i n ö. 

beludsia. — — 

buwa drqowi. — — 
— buwa zilimb. — 
enub. — enub. 

— faufau. — 

gae dndu. gae dndu. — 
hoe (liowé). — — 

howu niabzvb. — — 

— — kafifi. 

lahuwa. lae huwa. lahuwa. 

— lahetb. — 

— maindrb. — 
— manazö. — 
mbsumosu. — — 
— sakic. sa git. 

silib. — — 
sulumb. — 
susu b'óhö. — — 
— talibb. — 
— talöfuwb. — 
taraghqinê. — — 
— titirb. — 
— to^b. — 
tugala. tugala (buwa dugala). — 

Voor de plaats van deze voortbrengselen in het plantenrijk vergelijke men de aan het 

later te verschijnen woordenboek toetevoegen lijst van Niassche plantennamen. 

A. Vruchten. 

Rijst (Oryza sativa L.). 

§ 63. Omtrent de origine van de rijst bestaan verschillende verhalen. In noordelijke 

streken teekende ik het volgende op. 

De rijst was oorspronkelijk niets anders dan de vrucht van een grassoort, genaamd 

sirahi '). Hoe het zij, het gewas stond aan den bovenloop van eene rivier, benedenstrooms 

waarvan eene nederzetting was, waar eene vrouw woonde. Deze zag iederen dag de witte 

vruchten ervan in grooten getale de rivier afdrijven, en zij vroeg zich zelve af, wat die 

vruchten dan wel waren, en om ze te verzamelen, damde zij de rivier af. Toen er eene 

massa van bijeen was, en zij kwam kijken, zeiden de vruchten tot haar: „Verzamel ons, wij 

ï) Volgens anderen echter van een boomsoort, van den g-blalu. — Volgens RN. Mal. van Pa dan g: këdadang 

karamunting. Nu is karamunting (zie F. S. A. de Clercq, Nieuw plantkundig woordenboek voor Ned.-Indië, blz. 317, 

N°. 2978): Rhodomyrtus tomentosa Wight., fam. Myrtaceae, en omtrent deze plant treffen we de in dit verband belang¬ 

rijke mededeeling aan: „in sommige streken wordt met de bloemen de rijst bestrooid, welke men aan de zielen der voor¬ 

ouders offert”. Jammer, dat De Cl. niet juister geographisch preciseert. 
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zijn zaad van een goed voedsel”. De vrouw gaf hieraan gevolg en bracht de vruchten thuis. 

Daar aangekomen, zeiden de vruchten tot haar: „Berg ons op in een bergplaats, bewaar ons 

zes maanden lang, plant ons dan uit op het veld en noem ons vfaghé”. Ook aan deze op¬ 

dracht werd, en met gunstig gevolg, voldaan. De rijst had in dien ouden tijd ook geen bol¬ 

ster (zie boven: witte vruchten). 

Vergelijk WlLKEN’), waar van de Minahassa wordt gemeld, dat daar met rijst de 

sterren bedoeld 1 2) zijn. Waar verhalen als deze zich alle afspelen in de Niassche bovenwereld, 

dat is: het voor ons zichtbare hemelgewelf, stuiten wij hier voor het eerst op de merkwaardige 

rivier (den melkweg), die zich daar bevindt. 

Een enkele. korrel was voldoende om tien personen te voeden. De rijst in den kook¬ 

pot werd van zelve door de zonnewarmte gaar. In die oude tijden werkte de belewa, het 

werkmes, zelf op het veld en ging de kilo (Z. draagmand) uit eigen beweging rijst halen. 

Op zekeren dag droeg die vrouw aan hare dochter op, om in stede van één, anderhalve 

korrel in den pot te doen 3). Dat meisje vond echter die korrels zoo mooi, dat zij er een 

handvol van nam om te koken. Resultaat, dat de rijst aan het uitzetten ging, en dat het 

geheele huis er mede opgevuld raakte, waarop de moeder die oude manier van rijstkoken 

vervloekte (laalagha^ö) en tevens bepaalde, dat men in het vervolg de rijst in maten moest 

afmeten, om te weten, hoeveel ervan moest worden gekookt. Van daar ook, dat men sedert 

rijstmaten gebruikt, te voren onbekend. 

Een zuidelijk verhaal vermeldt slechts, dat dit graszaad, na te zijn verzameld, in een 

bambu-koker (fbrbbu), zooals die bij het uitzaaien van rijst in gebruik is, werd gedaan, daarin 

een „jaar” bleef, werd uitgeplant, en toen bleek geen gras maar rijst te zijn. 

Is dit verhaal merkwaardig, omdat wij daarin de rijst als afkomstig van siralii zien 

vermeld, de volgende te Bawöma taluwó opgeteekende zang (hbho) sluit zich daar onmid¬ 

dellijk bij aan. In het kort komt het gedicht hierop neer, dat een saraha-\ogel (rijstvogeltje), 

van den overwal, de rijst op Ni as heeft gebracht: vinoröj ba bawa dsaraha”, afkomstig van 

den bek van den sar aha. (SUNDERMANN vermeldt onder sarahi: Reisvogel, blijkbaar een 

ander dialect) 4 5). 

Een mythisch persoon, Lairu-BÖGIA, wordt voorgesteld in droef geween, gelijk dat 

meer het geval is, wanneer over het ontstaan van het een of ander de toedracht wordt ver¬ 

haald. De oorzaak daarvan is het onvolmaakte van de wereld, omdat de bedoelde aangelegen¬ 

heid nog niet is geregeld, i. c., dat er nog geen „geschild plantsel” (rijst, met het oog op den 

bolster) in de wereld aanwezig is. Dan treedt op de vogel, stamvader der saraha 3), en deze 

troost Lairu-BÖGIA, geeft het ontbrekende, tevens vermeldende, hoe die vrucht moet worden 

geplant. Merkwaardig is hierin zeker, dat het rijstvogeltje wordt voorgesteld als degeen, die 

de rijst den mensch heeft gebracht (zijne aandacht erop heeft gevestigd?). 

1) IV, 400. 

2) §§ 552, 554- 

3) Vgl. Kl. de Z. in Tijdschr. Kon. Ned. Aard. Gen. 1915, blz. 36. 

4) Zie Par. 1159. 

5) Als variant genoemd, tevens als die van den mojo, een kiekendief, aan het zweven waarvan het dansen der 

vrouwen is ontleend. Vestigen wij op dit voorbeeld al dadelijk de aandacht, ten bewijze, dat in de Niassche zangen wel 

dikwijls, maar niet steeds de parallellen als volkomen gelijkwaardig mogen worden beschouwd. Schmidt, blz. 76 (noot 1) 

en § 311, is dan ook onjuist, waar hij zegt: „Sundermann beachtet diesen Parallelismus nicht genügend”. Zie nader § 1144. 

4 
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Van meer belang is evenwel, dat de rijst in deze verschillende verhalen wordt samen¬ 

gebracht met: sirahi, saraha (of sarahï) '). Wanneer men nl. overweegt, dat in de zuidelijke 

Niassche dialecten het achtervoegsel -ho (in Madsinö-Lawa: -laho) voortdurend gebruikt wordt, 

om het gezegde aantegeven — evenals het Maleische -lah, zoodat een vorm sëri daar her¬ 

haaldelijk voor zou komen, als söri/iQ-, dat verder de Niassche -ö- en -ö- ook wisseling ver¬ 

toont met -a-, zoowel bij vergelijking der dialecten op het eiland zelf (ik noem bv. een töfaö, 

ijzer, naast fatao-, tarahö, naast tar'öhö) als met andere talen, dan acht ik een volksetymolo¬ 

gisch verband tusschen de van elders bekende SËRI en hooger genoemde Niassche woorden 

meer dan waarschijnlijk. 

Het is hier de plaats niet, om nategaan, of wij als uitgangspunt mogen aannemen 

eene Mal. Pol. godheid, vereenzelvigd met (jRI, dan wel — dat een onbegrepen Qri is aan¬ 

gepast aan zuiver Niassche woorden, die daarmede eenige overeenkomst vertoonden. Mogelijk, 

dat de hier vermelde gegevens eenig bruikbaar materiaal verschaffen aan hen, die zich met 

de vergelijkende taalstudie dezer volken bezig houden, voor de verdere oplossing dezer quaestie. 

Waar ook -s- en -h- op Ni as zelf (en ook weer bij vergelijking met andere talen) wisselen, 

zij tevens verwezen naar de later te noemen, ook aan de Hemelrivier wonende SirAsÖ1 2). 

Dat ook elders de rijst met vogels en waterstroomen is samengebracht, blijkt uit de 

formulieren, aangehaald in WlLKEN 3) waar deze aan Van HASSELT, Midden-Sumatra 

ontleent: „Mijn rijst, waarmede de vogels wegvlogen, . . . die door den stroom werd wegge¬ 

voerd”, zij het in een ander verband. 

§ 64. Op het oogenblik wordt een der rijstgeesten (want er worden er meerdere ver¬ 

eerd, zie § 546) aangeroepen met: Z. sanada tanómb bivaghë, degeen, die de rijst heeft doen 

nederdalen, nl. uit de Niassche bovenwereld. Dit is geenszins in strijd met die andere voor¬ 

stellingen, wanneer men slechts in het oog houdt het zooeven opgemerkte, dat die verhalen 

in de bovenwereld, dat is dus in den „hemel” spelen, en dat sedert al wat op aarde is, uit 

dien hemel is nedergelaten. 

In het dal van de Boven-Idanö-Tai wist men te vertellen, dat de rijst samen met 

den stamvader HlA op aarde was gekomen; in den kookpot deed men negen korrels, totdat 

boven reeds vermelde gebeurtenis plaats greep. 

Het getal negen speelt op Nias eene rol als bij tal van ver uiteenwonende volken; 

noemen wij slechts uit Europa de Kelten en Germanen. Zie bv. ROLLESTON, blz. 100 

(he fasted nine days), 135 (they are to withdraw the length of nine waves from the shore), 

168 (Thou shalt not go out every ninth night beyond Ta ra), 404 (the nine sorceresses), 410 

(nine maidens); in de Noorsche mythen treffen wij aan negen VALKYREN, Odin hangt negen 

dagen en nachten aan den heiligen boom Yggdrasil, van den tooverring Draupnir vallen 

eiken negenden nacht acht gelijke ringen af, enz. enz. 4) 

In het centrale Nias bracht men dit getal eens in verband met de negen lichaams¬ 

openingen: „sb sjiwa t'ógi". Dat zijn dan, de beide oogen, ooren, neusopeningen, de mond, 

1) Dat de aJju, gemaakt in het schuurtje op het veld, waar den rijstgeest offers worden gebracht heet: siraha- 

n'osè, kan louter toeval zijn, wat betreft de overeenkomst van klank. Zie analoog woordenspel in § 339. 

2) Cf. §§ 193, 1218. 

3) III, blz. 42, noot lil. 

4) Zie nog Schmidt, Grundlinien, blz. 3, noot 1; blz. 58, noot 5; §§ 358, 411. 
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penisopening en anus bij den man. Voor de vrouw de geslachtopening en anus op één 

stellende zou dit brengen op het getal acht, anders — eveneens op negen. 

Dat het getal zeven daarmede kan samenhangen, zien wij uit WlLKEN1): „In the 

modern ritual seven bits of gold are recommended for the eyes, ears, nostrils and the mouth” 

(Hindustan). Mocht men eenmaal zekere beteekenis hebben gehecht aan het getal negen, op 

hooger aangegeven grond, dan ligt het voor de hand, dat men in eene periode van meerdere 

beschaving zich heeft bepaald tot die openingen, waardoor de levensfunctiën naar buiten 

treden, en dan valt voor den man één, voor de vrouw echter een tweetal buiten rekening. 

Het is dan tevens opvallend, dat er volken zijn bij welke men bij den man één, bij de vrouw 

twee oorlellen doorboort, waarin het, althans in latere perioden, de bedoeling is het „leven¬ 

wekkende goud” te dragen, als het ware ter suppleering der „andere levensopeningen” tot 

het getal negen. Bij de Toradja’s2) wordt als gebruik vermeld: „is de doode eene vrouw, 

dan gebruikt men negen van die banden, bij een man acht, naar het aantal ribben die eene 

vrouw en een man zouden hebben”. 

§ 65. De rijst wordt in den bolster, maar los van de stengels bewaard in daarvoor be¬ 

stemde bergplaatsen: 

1. löw, van boomschors, vooral in C. en Z. in gebruik 3). 

2. kbwu, vervaardigd uit een uitgeholden boomstam, in den regel een pandaan (<bagoa)4). 

3. handrigi, N.; bwdha, Z. Een enkele meters lange dikke bambu, bewaard op de hori¬ 

zontale balken van den dakstoel, vooral in het C. aangetroffen. 

4. ba^a bwaghé, Z. een — in tegenstelling met de voorafgaande — vierkante bergruimte. 

5. birhè, van gevlochten bambu gemaakt en dus minder geschikt en duurzaam. 

§ 66. De voor het gebruik benoodigde rijst wordt uit deze vaten genomen en door de 

vrouwen gestampt in het rijstblok (NCZ. lósu), dat nu eens in huis, dan weer daarvóór en 

beneden zich bevindt. Hoogstens drie vrouwen stampen samen 5 6). In een aantal woningen is 

zulk een rijstblok in het binnenvertrek der familie aanwezig, als uitgehold uiteinde van een 

speciaal daarvoor geplaatsten paal, die tot den grond doorloopt, wat het dreunen der woning 

bij het stampen voorkomt. Die paal steekt ongeveer een halven meter boven den vloer uit. 

Voor het samenstampen wordt eene groote vaardigheid vereischt. Zullen groote feesten worden 

gegeven, dan wordt met dit stampen (N. latutu, Z. latutu) dagen te voren reeds begonnen; 

als regel echter wordt voor niet meer dan een enkelen dag toebereid. Het kaf (N. g-ulihb, 

Z. g-umb) wordt zelden of nooit weggegooid, maar vermengd met het varkensvoer, terwijl 

de kippen — als de kippen — erbij zijn, om de wegschietende korrels optepikken. 

§ 67. Na het stampen wordt de rijst in een wan (NCZ. niru) van het kaf gescheiden. 

Men gebruikt de N. tori waghé, Z. habb bwaghé, om het kaf wegtewaaien °). Wannen heet: 

NCZ. latafdb. De verwijdering van de nog niet van den bolster ontdane korrels (NZ. liniï), 

1) III, blz. 73. 

2) AK. II, blz. 91. 

3) Zie afb. 3 en 9. 

4) Zie afb. 10. 

5) § 1107, sub n. 

6) Zie LM. 1; Ene. of Rel. and Eth. sub Fan, fig. 1, waarmede de Niassche vorm groote overeenkomst heeft. 

Cf. Lat. vannus (uet-no-s) an instrument for purifying grain by throwing it into the air. 
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die nu plaats heeft, heet: lafqigi limi, zien naar limi, terwijl lasighi is het heen- en weer- 

schudden van de wan, om zulke korrels zichtbaar te maken. Ook wel spreekt men van: Z. 

laasi, dat ook voor het „luizen” wordt gebruikt. De inlandsche rijst wordt niet gewasschen 

(N. lasasai, Z. lafero), wèl daarentegen de gekochte van den overwal. 

§ 68. De rijst wordt in koud water op het vuur gezet; zoodra het kookt wordt het 

geschuimd. (NZ. lasöw, C. lasosöj). Men vermindert nu het vuur, en nadat al het water hetzij 

door de rijst is opgezogen, met het schuimen verwijderd dan wel verdampt, wordt het vuur 

gedoofd, en de rijst is gereed voor gebruik. Zij wordt in het dagelijksch leven, behalve door 

welgestelden, zooals de hoofden in de Zuid, die borden gebruiken, op bladeren opgediend 

van pisang {gaè), tamb, enz. Die bladeren heeten N. laèla'e, Z. lab — vergelijk ons: opdienen op 

een blad. In de Zuid gebruikt men ook wel houten schotels (<bagkölb), waarop voor meerderen 

samen het maal kan worden vereenigd. 

§ 69. Als toespijs wordt gebruikt een weinig los zout, lomboq setan (NCZ. lada), wat 

vleesch of visch — n.1. als die ingrediënten er zijn, want anders kan men het ook wel zonder 

doen. Opvallend is de eenvoud van de Niassche tafel; enkel droge rijst beschouwt men in de 

maanden, waarin men zich met ubi moet voeden, als een onthaal. De toespijs wordt hetzij te 

voren verdeeld, hetzij in het midden gezet, zoodat ieder der aanzittenden telkens een stukje 

kan nemen. Men onderscheidt daarbij tusschen vleesch en visch, die N. diwb, Z. driwb heeten, 

en de groenten, die gulc, gulègulê, ook N. bulu n'dndu, Z. bulu dndu worden genoemd. 

Gulê heeft ook algemeener beteekenis (Mal. gulai). Bij de rijst eet men wel ubi (gozvi), legu- 

minosen [liaritd), labu (Z. lazvb alé), die afzonderlijk worden gekookt, ook wel geraspten en 

gekookten klapper. Schijfjes ongekookte klapper worden vooral gebruikt, als de tijd tot toe¬ 

bereiding heeft ontbroken. Over de bladgroenten als toespijs handelt § 87. 

§ 70. Men maakt van de rijst eerst een pakje met de vingers, dan wel drukt die in 

de hand tot een bal samen 1), nadat de hand, waarmede men eet te voren is bevochtigd of 

afgespoeld; te dien einde is veelal een der huisgenooten met een bamboezen waterkoker 

(1asosa) rondgegaan. Na het eten spoelt men de hand of de handen af. 

§ 71. Ten aanzien van de hoeveelheid rijst, door Niassers gebruikt, liggen mij geene 

voldoende gegevens voor. Als rantsoen is echter onder koelies en in de binnenlanden het 

gebruik van twee maaltijden, bij elk waarvan één t'eko (melkblikje) rijst wordt gegeten, regel. 

Met die hoeveelheid, ongeveer 0,55 KG. per dag, acht zich zulk een centrale Niasser goed 

gevoed. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat landbouwondernemers op Sumatra, 

die op het eiland zich van koelies voorzagen, mij meerdere malen hebben verzekerd, met de 

menschen in de eerste maanden niet veel te kunnen uitvoeren; dat zij gedurende dien tijd 

voor niet veel anders hadden te zorgen, dan dat de koelies zich terdege voedden, waarbij zij 

dan reuzenporties wisten te verwerken. Tevens zal men dan begrijpen de aanteekening, die 

ik in 1910 stelde: „het blijkt hoe Nias in de binnenlanden oeconomisch enorm moet zijn 

veranderd, aleer het Gouvernement daar er aan kan denken, belastingen in te voeren”. Opge¬ 

merkt zij, dat met begin 1914 de belastinginvoering over het geheele eiland heeft plaatsgehad. 

§ 72. Eene halve eeuw geleden werd van Nias nog rijst uitgevoerd2). Dit zou niet 

0 § 8- 

2) Cf. § § 61 en 1438. 
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behoeven te wijzen op achteruitgang in den tegenwoordigen tijd, waar immers destijds de 

klapper nog niet gewild was in den handel, zoodat — bij gebrek aan ander ruilmateriaal -—- 

men wel verplicht was, de rijst op te offeren, teneinde er onmisbare zaken voor te koopen. 

Zelfs zou de mogelijkheid — op zich zelf beschouwd — niet zijn uitgesloten, dat door dien 

tegenwoordigen niet-uitvoer de oeconomische toestand vooruit was gegaan. Intusschen weer¬ 

spreken alle feiten de houdbaarheid van zulk een veronderstelling en staat het volkomen vast, dat 

Ni as in de laatste tientallen jaren enorm achteruit is gegaan wat betreft de gevoedheid der 

bevolking. Eerst sedert ongeveer 1908 is hierin wederom verbetering ingetreden. 

De rijstinvoer vormt op het oogenblik het belangrijkste deel van den invoerhandel. 

De volgende cijfers geven eenige toelichting. In 1909 (1913) was de invoer van rijst in KG.: 

1.575.000 (3.300.000). Stelt men de bevolking in 1909 (1913) op ongeveer 200.000') (135.ooo1 2) 

zielen, dan was dit gemiddeld per hoofd pm. 8 (24) KG. 

Door het aandoen door de booten der N. I. Paketvaart Mij. van de verschillende havens 

van Nias wordt dus eene uiterst belangrijke bijdrage geleverd, om de voedingstoestanden te 

verbeteren en weer tot meer normale verhoudingen te komen. Weliswaar is de onvoldoende 

voeding niet de eenige factor, die er toe bijdraagt om de verhoudingen op Nias zoo ongunstig 

te maken; ziekten — vooral de onophoudelijk inwerkende malaria — dragen er het hare toe bij. 

Maar zeker is de ontoereikende voeding het, die in de eerste plaats de bewoners zoo vatbaar 

maakt voor die decimeerende invloeden 3). 

§ 73. Ten aanzien van de benamingen worde aangeteekend : 

Rijst in den bolster. 

Ontbolsterde rijst. 

Rijst op het veld. 

Gekookte rijst. 

Kaf, bolster. 

Aar. 

Rijstafval (zie kaf). 

Rijststeeltjes. 

N. g-nlitö, Z. g-uli bzvaghé. 

NZ. bora. 

NZ. faghê. 

NZ. faghê. 

N. g-ulihb. (Z. g-umb?). 

N. lai, pl. ngalai. 

NZ. g-umb. 

N. dami, Z. drami. 

Maïs (Zea mays L.). 

§ 74. Over het ontstaan van de maïs (NCZ. rigi) werden mij geene gegevens bekend, 

wat wel verband zal houden met den invoer van buiten af in betrekkelijk late tijden. 

Voor den naam vgl. N. G. (4 Radja), tarigi; Bol. Mong., toigu; Sawu, terai (djawa). Ook 

Mal. tërigo, uit het Port.: tarwe; merk op: „Turksche tarwe”. De kolf heet Z. tadri, N. (een -) 

sambuwa ba d'ólad'óla. De korrels worden gerekend bij N. bazilb, Z. badsilb, dan wel bij Z. 

buzva, pl. nazvua. 

§ 75. Gelijk te voren reeds is vermeld, komt deze voeding naar het zuiden meer op den 

voorgrond. In het noorden is de geheele oogst allicht voldoende voor een dag of tien; in 

het zuiden daarentegen strekt de hoeveelheid plaatselijk — alles samengenomen — soms voor 

een maand en langer als voedsel. 

1) Mijne schatting; zie § 1415. 

2) Het aantal inwoners volgens de registratie. 

3) Zie voor materiaal ter zake ook Kl. de Z. Anth. Unters., blz. 42 vlg., 56 vlg. 
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§ 76. De toebereiding heeft plaats door middel van poffen (nibogö) van de nog niet 

geheel rijpe kolven, waaraan men in dat geval de korrels laat zitten. De bladeren, die de 

kolf omgeven, beschutten eenigszins tegen aanbranden. Zijn de kolven rijp en gedroogd, dan 

kan deze methode niet meer worden toegepast, maar men ontdoet ze dan van (pellen: N. 

lateteu, Z. latutusï) de korrels, die voor het gebruik in het rijstblok worden gestampt. Hier¬ 

door komt de inhoud vrij in den vorm van korreltjes en meel. Bij het koken worden eerst 

die korreltjes tot gaarheid gebracht, waarna men er het losse meel eerst bij strooit. Is het 

koud geworden, dan is het hard en kan met de handen worden gegeten. Als toespijs wordt 

wel varkensvleesch gebruikt. 

Klapper (Cocos nucifera L.j. 

§ 77. Vermelden wij als benamingen der 

Klapper-boom. 

„ -stam. 

„ -bladsteel. 

„ -blaadje. 

Dit mib staat tot [ba)nib, als Z. 

nio; Bima, Gorom, niu; Lob o, 

Vu m ara ma, Bauro, Ulaua, Neu 

„ -nerf (der blaadjes). 

„ -vrucht. 

„ -vleesch. 

„ -schil. 

„ -dop. 

„ -water. 

„ -melk (mengsel met geraspten klapper). 

„ -bloeiwijze. 

„ -bloemscheede. 

Zeefvormige vezels aan den bladvoet. 

Jonge klapper. 

onderdeelen: 

NZ. dlii. 

NZ. t'óla n'ohi. 

NZ. haghi. 

N. bulu n'ohi; Z. bulu mib. 

moa tot N. noa. Cf. Endeh, Manggarai, 

Fidji, Adm. Eik, Mahaga, Anudha, 

H anno ver, niu, enz. enz. 

lighé. 

N. banib; Z. saighulci. 

NZ. o si. 

NZ. sawu. 

N. solé\ Z. Iele duwa. 

N. idano-, Z. we. 

N. tida; Z. dmda. 

N. tuturu; Z. tumtum. 

NZ. sigaru. 

NZ. tafi. 

N. walbwalö, wolêwole-, Z. bolèbolè. 

§ 78. Van de wordingsgeschiedenis van den klapper teekende ik het volgende aan. 

Lawalawaluwó (Boven-Idanö-Tai). Er was eens een kind, dat al maar door huilde. 

Dat verveelde den ouders, en zij deden het in een zak, dien zij neerlegden op de fu lawa '), 

boven den haard. Zij vervloekten het kind door het toeteroepen: „ Ja azvaj draógö, tsjuwuwa, 

ja awaj drqógb, saiótb" („laat het uit zijn, met jou, klapperspruit”, herhaald met een variant, 

die een ander stadium van ontwikkeling van den klapperboom weergeeft). Het gevolg van die 

vervloeking was, dat — toen het kind uit dien zak werd te voorschijn gehaald, het een uit¬ 

spruitsel (N. talinga, Z. talina) vertoonde, eene duidelijke maanmythe. Men bracht het toen 

op het kampongplein [ewali), en begroef het (latanb) te midden van pisangstruiken. Eerst na 

zeven jaar begon hij vruchten te dragen. Dat dit vroeger werkelijk zoo is gebeurd, kan men 

zien, doordat de klapper nog tegenwoordig een neus en oogen heeft. 

1) Zie afb. 1. 
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Zuid-Nias. Hier wist men, hoe dat kind van zijn vader een komkommer (surf) 

— een ander zei: lefidsju — had gekregen, die het thuis liet, toen het ging spelen. Zijne 

oudere zuster zei toen tegen hare moeder: „Laten wij die komkommer opeten”. De moeder 

wilde daar eerst niet van w'eten, maar op haar herhaalde aandringen, terwijl zij ook zeide de 

helft voor haar broertje te zullen laten liggen, deden zij dat ten slotte toch. Toen de kleine 

thuis kwam, vroeg hij naar zijne komkommer, waarop de moeder hem vertelde, hoe de helft 

was opgegeten, en zij gaf hem de andere helft. Maar het kind wilde daar niets van weten en 

begon te huilen. De moeder zei toen dat niet te doen, zij zou hem den volgenden dag 

wel eene andere brengen. Den anderen dag, toen de ouders thuis kwamen, vroeg het kind 

naar die andere komkommer, maar de moeder verwees het naar den vader, deze naar zijn 

zusje, die weer naar de kamponglieden — maar geen komkommer, die hem werd gegeven. 

Dat ging zoo negen (elders zeven) dagen voort, totdat het kind, dat al dien tijd al maar door 

had zitten huilen, het moede werd. Het liet zich toen uit de woning naar beneden rollen, 

het huis uit, het erf op; daar dook het in den grond, eerst tot aan de knieën (balo duhi), toen 

tot aan de heupen (löbwilóbwï), dan tot aan de oksels (g-albgb), tot aan den hals (bagi) en ten 

slotte geheel onder de aarde. Na negen dagen begon het hoofd uittebotten (.saïótb), hij groeide 

voort tot een tuwuwa (manshoogen klapper) en werd ten laatste een klapperboom met sai- 

^/^AV-vruchten. Eerst nadat er negen rijen van bladeren boven elkaar zich bevonden, begon 

hij vruchten te dragen. De vruchten van dien eersten boom hadden nog bloed als klapper¬ 

water, hetgeen door de moeder werd gedronken. De andere klapperboomen stammen hiervan 

af, maar hebben water als tegenwoordig. Cf. „In Wales they say, the elder bleeds if it is 

cut” ‘). „Die Baume des Baumwaldes bluten, wenn man einen Streich darauf führte mit der Axt”1 2). 

Nog is er eene andere voorstelling, die ik meer noordelijk vernam: Daar heet de klapper 

gegroeid uit het hoofd van ULUHADA; deze stond op zekeren dag op, ging naar het dak¬ 

venster en niesde er door heen. Zijn hoofd vloog toen van zijn lichaam af, kwam terecht op 

het kampongplein en ontkiemde daar tot klapper. 

§ 79. De klapper wordt voor het gebruik als voedsel, hetzij — wat vooral met jongere 

exemplaren het geval is — van eene kleine opening voorzien, opdat men er het water uit 

kunne drinken, en vervolgens gespleten; dan wel onmiddellijk gehalveerd, waarbij het water 

dus verloren gaat, hetgeen de gewone behandeling is van oude vruchten. Bij de zeer jonge 

vruchten kan men het vleesch er dan uitwerken met een van de schil gemaakte spaan (N. 

sosözv, sulbsulb, Z. fanulo). Bij de oudere vruchten snijdt men het harde vleesch in stukken, 

waarna deze er gemakkelijk met het mes zijn uit te lichten. 

Voor de voeding plukt men in den regel niet meer dan wat voor enkele dagen noodig 

is. Het rijpe vleesch wordt, na te zijn geraspt (N. lad'óghi, Z. lar'öghi), gekookt, met de rijst 

vermengd, dan wel in brokken gebruikt. De klapperrasp 3) heet: N. dbghi, fbgab; C. drbghi; 

Z. dr'öghija. De vorm op Nias voorkomende heeft een uitgebreid verspreidingsgebied; men 

vergelijke bv. Eth. Mus. Leipzig, Kokosnussraspel aus Holz (Mariannen): kamjo; Java: 

Bat. Gen. n°. 1117; Noordkust N. Guinea, id. n°. 8965. Het is een diervorm, waarvan 

1) Trevelyan, blz. 103. 

2) Heierli, Urgeschichte der Schweiz, blz. 90. 

3) Zie afb. 3, 5, 9. 
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de bek een ijzeren tong bevat, waarop het raspen plaats vindt. (Volgens eene mededeeling 

had het raspen alleen voor kraamvrouwen plaats). 

De gekookte klapper wordt, eventueel met vleesch, als toespijs gebruikt. Klapperolie 

voor de bereiding van spijzen, veelal eigen fabrikaat, wordt haast alleen aan de kust gebruikt, 

onder de daar aanwezige Mohammedanen. In de binnenlanden volstaat men met het vet¬ 

achtige water, dat na het raspen door kneding der fijne vezels in water ontstaat. 

§ 80. Pisang (Musa sapientum L.). NCZ gaè. Een aantal smakelijke soorten treft men 

aan in de omgeving van de hoofdplaats; in het binnenland daarentegen voldoet het daar ge¬ 

plante in den regel niet aan de eischen, die wij dien vruchten stellen. Alles samen vindt men 

ongeveer 25 soorten. 

§ 81. Leguminosen (NCZ. harita), katjangsoorten, als toespijs bij de rijst o. a. gebruikt. 

Zie ghèlêgaelè, Phaseolus sp. 

§ 82. Komkommerachtigen: Cucurbitaceae. Hiertoe behooren bv. N. g-nndru, CZ. g- 

’u; soort kalebas. NZ. suri, kleine komkommer. N. la^izu, Z. la^idsju, 

§ 83. Terongsoorten, zooals N. tarn, Solanum melbngena L. 

id. 

§ 84. Genotvruchten. NCZ. buwa (bua volgens SUNDERMANN). De voornaamste zijn: 

NZ. bala. Carica Papaya L. Fam. Passifloraceae. 

N. baruzo, Z. barudsjb. — — 

Z. binasa. Artocarpus sp. Urticaceae. 

Z. bbruwa, N. beru[w)a. Premna cordifolia Roxb. » Verbenaceae. 

NZ. bbwb. Baccaurea racemosa Muell. Arg. V Euphorbiaceae. 

Z. bndè. Citrus sp. 
V Rutaceae. 

N. dirna, Z. drima. n 

N. duria, Z. druria. Durio Zibethinus L. V Sterculiaceae. 

N. duria n’drawa. Anona muricata L. 
V Anonaceae. 

Z. faebu. Artocarpus sp. 
V Urticaceae. 

NZ. finb. Areca Catechu L. 
V Palmae. 

NZ. go na. Ananassa sativa Lindl. 
V Bromeliaceae. 

N. hambawa, Z. halabawa. Mangifera odorata Griff. V Anacardiaceae. 

NZ. hoé. Baccaurea Motleyana Muell. Arg. 
V Euphorbiaceae. 

NZ. k'ofi. Coffea. 
V Rubiaceae. 

N. kbfi balandra. Theobroma Cacao L. V Sterculiaceae. 

Z. limb. Citrus sp. 5? Rutaceae. 

NZ. ma^qj. Baccaurea. (?) 
V Euphorbiaceae. 

N. ma(ng)ga. Mangifera sp. V Anacardiaceae. 

N. magi. Garcinea Mangostana L. r> Guttiferae. 

N. mali{m)bi. Averrhoa Bilimbi L. 
V Geraniaceae. 

NZ. medufa. Eugenia sp. 
V Myrtaceae. 

NZ. marafala. Mangifera indica L. !? Anacardiaceae. 

N. Maziambu, djambu. Psidium Guajava L. 
V Myrtaceae. 

Ngarbtb (H i n a k 0) *). Anona sp. 
V Anonaceae. 

1) Zelfde als duria n'drawa? 
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N. rabuta. Nephelium lappaceum L. Fam. Sapindaceae. 

Z. saighula de^u. ? — — 

N. suku. Artocarpus sp. „ Urticaceae. 

N. uluwi. Zalacca edulis BI. „ Palmae. 

Het woord bala zou door wisseling van j in 1 kunnen zijn ontstaan uit (pa) 

paja. Voor g'óna, cf. Sund. ganas; Daj. Lamp. Sund. kanas; Bat. kenas (honas). 

Voor limb, cf. F i. moli, „a generic name of all trees of the Aurantiaceae-order, as 

the orange, lemon, citron, shaddock”’); Mal. limau, etc. 

Van den durian is de verspreiding op het oogenblik niet als weergegeven bij RN. 1 2), 

in de Zuid werd zelfs verzekerd, dat hij geheel ontbrak. Voor het afwerpen der vruchten 

gebruikt men wel steenen (ribbribb; faribbribb, zulk een steen slingeren) of stukken hout 

(riwariwa). Dit zijn uit den aard der zaak meer algemeene woorden, men gebruikt die voor¬ 

werpen ook wel tegen vogels b.v. 

Cacao is aanwezig achter de tegenwoordige woning van den Assistent-Resident te 

Gunung Sitoli, waar de planten enkele jaren geleden er uitnemend uitzagen. Koffieboonen 

worden in de Zuid wel gekauwd. Overigens vergelijke men de lijst van Niassche planten in 

het woordenboek, hiervoor, op blz. 24, vermeld. 

B. Stammen en stengels. 

§ 85. Sago. (Sagus Rumphii of Metroxylon Sagus Rottb. fam. Palmae). N. sakii, Z. 

sagu. Deze boom wordt aangetroffen op moerassige plekken, vooral in de Zuid, waar soms 

tamelijke uitgestrektheden er mede zijn begroeid 3). De stam wordt, als de boom voldoenden 

wasdom heeft bereikt, dus ongeveer na 9 tot 14 jaar, gekapt [labb'ói) en gespleten; ook wel 

wordt alleen de buitenschors verwijderd (labu^a guli silawa). De bereiding van het merg heeft 

plaats waar de boom is geveld. Dat harde merg wordt losgeklopt [nibbbödsjï) met een dissel¬ 

vormig werktuig (bödsjibödsji dsagu 4 5), waarvan het handvat van mcduli, de hak van hoja is. 

De grofste vezels worden verwijderd, het restant gewasschen, waarbij door middel van kneden 

het meel (ösi dsagu) wordt losgewerkt; de scheiding van meel en vezels wordt verder bewerkt 

door een soort zeef, bestaande uit de tafi,'3) van den klapperboom of van den sagopalm zelf. 

Het meel verzamelt zich zoodoende op den bodem van het vat [lula dsagu), dat men bij de 

bewerking gebruikt. 

De vezels {l'ólö) worden weggeworpen terzijde van de plaats waar men werkt, waar zij, 

tot verzuring overgaand, eene onaangename lucht verspreiden. Het meel wordt hier en daar, 

zooals te Balaigha, in sagobladeren verpakt, en zoo ten verkoop, vervoerd. Voor dadelijk 

gebruik wordt het in zakken (t'ówa) naar huis gebracht; daar wordt het in kleinere hoeveel¬ 

heden verdeeld (lafufu), omdat het anders niet aangenaam van smaak [aband] wordt. Hoofd- 

voedsel is de sago nergens, maar deels is zij afwisseling op het meer gebruikelijke eten, deels 

noodvoedsel. 

1) Hazlewood, blz. 275. 

2) Blz. 36. 

3) Zie ook § 523. 

4) Vgl. Mod. blz. 589. 

5) § 77- 

5 
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De toebereiding heeft plaats met toevoeging van water; aanbranden wordt door be¬ 

stendig omroeren voorkomen. Zij is na de bewerking niet bijzonder hard, wordt dat eerst 

koud geworden. Het eten heeft plaats met de vingers dan wel met de in § 8 bedoelde spanen. 

Ook kent men toebereiding door roosteren in een pan [lasblb ba balanÖ, ba kawqöli), waarbij 

besprenkeling met water (,latêfè) plaats heeft. Is het eten klaar, dan wordt de sago nog met 

klappermelk bevochtigd (amegci as'osb latefè dridd). Voor verkoop bestemde sago wordt ge¬ 

prepareerd door drogen in de zon. 

§ 86. Suikerriet. (Saccharum officinarum L.). NCZ. t'öwu. In § 8 hadden wij reeds gele¬ 

genheid ter zake het een en ander optemerken. Het riet wordt voornamelijk gewaardeerd bij 

lange tochten, in welk geval het eene heerlijke versnapering is, die tevens het weerstandsver¬ 

mogen verhoogt. De geringe aanplant heeft plaats tusschen de rijst in op de droge velden. 

Als voedingsmiddel heeft het dus slechts geringe beteekenis. In noordelijke streken vindt men 

wel kleine inrichtingen voor de bereiding van stroop. 

C. Bladeren, eventueel met stengels [groenten). 

§ 87. De meest bekende hiervan zijn: 

1. bulu gowi (ubi-bladeren, mits jong). 6. bulu lazvb galo. 

2. bulu bala (papaja-bladeren). J. bulu zuri. 

3. bulu gowi rib. 8. h'ówa (Amaranthus sp. fam. Amarantaceae). 

4. bidu lada. 9. mo^umo'di. 

5. bulu laè mbuwaja. IO. silawb. 

D. Wortels, wortelknollen. 

§ 88. Ubi. (Batatas edulis Chois. of Ipomoea Batatas, fam. Convolvulaceae). NCZ. gowi. 

Cf. F i. uvi '); Mal. ubi, Jav. uwi, S u n d. huwi, etc. Omtrent de plaats, door de gowi in de 

plantenwereld ingenomen, zij vermeld dat tot nu toe bij alle schrijvers, die zich over dit 

onderwerp uitlieten, de gowi als Dioscorea staat vermeld. Nu heeft een onderzoek, dat zich 

over talrijke landstreken heeft uitgestrekt, het bestaan daarvan nog niet kunnen vaststellen, 

is daarentegen alle materiaal als Batatas gedetermineerd 1 2). 

In de Ene. van Ned. Indië, vinden wij sub „oebi djawa” van de Batatas vermeld, 

dat deze uit Z. Amerika in alle tropische gewesten is verspreid en sinds „onheugelijke tijden” 

alom gekweekt. Staat die afkomst zoo volkomen zeker vast? Zoo ja — wat hebben de 

Niassers, vooral in noordelijker streken, dan vóór den invoer ervan gegeten. De vraag rijst 

dan, of Dioscorea mogelijk verdrongen is door Batatas. Maar dan zou het mogelijk zijn, dat 

er nog sporen van over waren. Nu is het wel opmerkelijk, dat ik in 1904 tusschen Dima 

(iets benoorden den Bawö Lölömatsjuwa) en Lalimanawa op een veld een ubi-soort 

zag, die afweek van de mij bekende vormen en die gezegd werd giftig te zijn. De mogelijk¬ 

heid, dat hier Dioscorea door mij werd aangetroffen ligt dan voor de hand. De giftige eigen¬ 

schap van de laatste is dan zeker een belangrijke factor geweest, om de Batatas zoodanig op 

den voorgrond te brengen. Herhaaldelijk zag ik in verschillende streken van het eiland hon¬ 

gerige Niassers rauw de gowi eten, ook al een bewijs van de aanwezigheid van de Batatas. 

1) Hazlewood: Dioscorea, or yam. 

2) Zie bv. laatstelijk Rappard, blz. 516. 
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In ouden tijd had de gozvi de eigenaardigheid van boven den grond te groeien. Sedert 

er echter lieden gevonden werden, die ervan stalen,, werd die manier van groeien vervloekt, 

werd dat alagha, en sinds dien ook groeit ze onder den bodem. 

Men mag de ubi over het geheele eiland, naar den duur van tijd genomen, waarin 

men verplicht is, er zich mede te erneeren, het hoofdvoedsel noemen. De volwassen knollen 

worden uitgestoken met een mesvormig stuk ijzer (NZ. belewa). De aarde wordt er af ge- 

wasschen, en daarna de knol in de schil gekookt, die vóór het eten verwijderd wordt, voedsel 

voor de varkens. 

§ 89. Ubi kaju. (Jatropha Manihot L. fam. Euphorbiaceae). N. gozvi rib, -farasi. Deze 

als casave bekende, producent van het tapioca-meel, wordt vooral aan de oostkust, maar ook 

wel elders, b. v. in de Zuid veel gekweekt. Aan het gebruik moet koking voorafgaan wegens 

de aanwezigheid van blauwzuur in de wortels. De plant is geschikt om alangalang te verdrijven, 

waarvoor zij wel wordt aangeplant. 

§ 90. Kaladi (Colacasia antiquorum Schott. fam. Araceae). NCZ. talö. Cf. F i. dalo; 

Mal. talas; Jav. tales; Sund. talos, enz. De knol wordt voor de koking eerst in stukken 

gesneden en vordert dan nog langen tijd, alvorens gaar te zijn. Het gewas is een soort van 

noodvoedsel voor de schrale maanden. 

§ 91. Birah. (Alocasia macrorhiza Schott. fam. Araceae). NZ. bib, bijb. De behandeling 

is als van de kaladi. 

c. Anorganisch voedsel. 

§ 92. Het aardeten (zij het, dat aarde niet bepaald onder voedsel behoort in onzen zin 

van het woord) is mij van geen enkel deel van Ni as bekend geworden. Wèl daarentegen 

bestaat het eten van aarde als wanhoopsmiddel in tijden van hongersnood, als hoedanig werd 

vermeld: tabii usb (H i 1 i s a t ar ö), roode leem. Dat aardeten had wel den dood ten gevolge. 

Op dezen noodtoestand slaat de volgende tirade uit een hbhb: 

Mana dabu niha raja, 

Mana drab Lalibbtb (d. w. z. H i 1 i s ö d re g h a), 

Me lofb si maté nasu, 

Me lofb si maté mab. 

(de Zuid-Niassers aten leem, de lieden van Hilisódregha aten mergel, toen het die hongers¬ 

nood was, waarin zelfs honden en katten te gronde gingen) ]). 

§ 93. Als anorganische voeding komen alleen in aanmerking: 

1. Kalk. N. betuzva-, NZ. bötuzva, gebruikt bij de sirih-pruim. Men onderschatte dit 

voedingsmiddel niet, want het nergens voorkomen van ziekten, die aan ondervoeding met 

kalkachtige bestanddeelen te wijten zijn, kan wel verband houden met dit van jongs af nut¬ 

tigen van dit bestanddeel. 

2. Zout. NZ. asib. Dit wordt gebruikt, hetzij in den vorm van oplossing, eenvoudig 

zeewater, dan wel eene concentratie daarvan, door indamping verkregen; dan wel in dien van 

vrij goed keukenzout, zooals dat in de zoutziederijen aan de kusten der centrale en noorde- 

1) Zie overigens § 2. 
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lijke streken wordt aangemaakt. Het zout van de Zuid werd veelal van Hilihöru betrokken1). 

In de binnenlanden zijn landstreken, waar het gebruik nagenoeg geheel onbekend is. Ook het 

gezouten varkensvleesch en de gekochte gezouten visch leveren bijdragen in deze. In het jaar 

1907 berekende ik het gemiddeld zoutverbruik per jaar voor één persoon op ongeveer een 

en een kwart KG., welke opgave echter berust op een onzeker aantal zielen en eveneens 

onzeker productiecijfer. 

II. DRANKEN. 

§ 94. Als gewone drank wordt gebruikt het water uit rivier, beek of bron in het berg- 

of heuvelland, en ook uit putten in de vlakte, vooral aan zee. Het water der rivieren is 

uit den aard der zaak aan de monden minder geschikt voor gebruik, men heeft er ook steeds 

kans op infectie uit het bovenland. In den regel neemt men bij rivieren het water uit een 

zijtakje, waarop men voor de nederzetting beslag heeft gelegd. In de Zuid zijn dat meer¬ 

malen flinke spruitjes; in centrum en noorden daarentegen, waar men door de toestanden 

van onrust dikwijls verplicht was voor lief te nemen, wat men maar krijgen kon, en waar de 

onveiligheid noodzaakte om op dikwijls ongenaakbare plekken zijn toevlucht te zoeken (spe¬ 

ciaal geldt dit voor het Centrum) kon en behoefde ook niet de watervoorziening in die 

mate op den voorgrond komen als in de groote kampongs van de Zuid. Hier was ruime 

hoeveelheid water een vereischte met het oog op de talrijke bevolking; ginds moest een 

drabbig watertje dikwijls voldoende zijn. Van daar ook dat infectieziekten, door besmet water 

veroorzaakt, in de Zuid belangrijk minder kans hebben om te blijven voortwoekeren dan 

in centrum en noorden. 

Bijzonder veel drinkt de Niasser niet. Het gebruik van sirih maakt dit trouwens voor 

een deel niet noodig, waar immers daardoor eene belangrijke speekselafscheiding plaats heeft. 

Regel is veelal het gebruik van eenig water na den maaltijd, dat dan tevens wel voor mond¬ 

spoeling dient. Terwijl men over dag zoo veel water haalt als voor het gebruik van het oogen- 

blik noodig is, vult men tegen den avond alle watervaten, waarvoor de vrouwen in de groote 

kampongs in heele scharen naar de bron trokken. De grootste hoeveelheid daarvan is voor 

de keuken. 

§ 95. Klapperwater wordt, wanneer men den klapperrijkdom in aanmerking neemt, 

opvallend weinig gedronken. Logisch is dit, wanneer men in aanmerking neemt, dat de klapper 

wordt geplant voor het rijpe, olieachtige vleesch, niet voor het water, dat alleen smakelijk is, 

indien de vrucht nog jong is, het vleesch onrijp. Veelvuldig gebruik zou gelijk komen met 

een belangrijk verlies aan inkomsten en aan voedingsmiddelen. 

§ 96. Palmwijn. Deze wordt verkregen van de Arenga Saccharifera Labill. fam. Palmae. 

NCZ. hg hé. Mal. aren. In de Zuid wordt het sap van deze plant voor drank niet gebruikt, 

1) Waarvoor zie § 646. 
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wel daarentegen in centrum en noorden. Het meeste gebruik maakt men ervan in het noorden, 

waar hier en daar dat wel het karakter van misbruik had. In het algemeen kan men echter 

ook voor die streken niet spreken van een rondgrijpend kwaad. Vrouwen en kinderen drinken 

geen palmwijn, gewone kamponglieden gebruiken er ook niet zoo veel van. Het zijn in het 

bijzonder enkele hoofden, die zich te buiten gaan en die daardoor hebben veroorzaakt, dat 

de palmwijn in kwader reuk staat dan hij heeft verdiend. Op feesten, vooral in het noorden, 

wordt de maat wel niet in acht genomen, en het is wel voorgekomen, dat vechtpartijen ten 

gevolge daarvan plaats hadden. 

Deze indrukken van mij komen dus overeen met wat RN. ter zake reeds schreef1): 

„Op hunne feesten evenwel geven de Niassers zich over aan onmatigheid in het gebruik van 

palmwijn”. 

In de Zuid is mij overal uitdrukkelijk verzekerd, dat ook op feesten ten eenen male geen 

palmwijn werd gedronken, ook niet door de hoofden. Trouwens herinner ik mij ook niet daar ooit 

een getapten aren-boom te hebben gezien. Het is mij dan ook niet mogelijk te onderschrijven, 

dat SUNDERMANN 2) het drinken van den palmwijn noemt: „eins der National-Laster der Niasser”. 

De gebruiken, bij het planten in acht genomen, schijnen plaatselijk zeer te verschillen, 

want — waar genoemde schrijver vermeldt, dat de aren-palm, door vrouwenhand geplant, 

meer sap zou geven, is mij verzekerd, dat bij het planten zoomin vrouwen als kinderen aan¬ 

wezig mochten zijn; dat oudere mannen het moesten doen (een zelfde gebruik als plaatselijk 

voor den sagopalm bestaat). 

KRUYT 3) verhaalt van eene vrouw, SlWUË, die een kind had gekregen en kort na de 

geboorte gevoelde, dat zij zou sterven. Opdat haar kind niet van voedsel verstoken zou zijn 

sneed zij een harer borsten af, waaruit de aghé is gegroeid. Bij het bewerken der boomen vraagt 

men haar dan ook, het genot te mogen hebben van hare vrijgevigheid. Anders luidt een 

verhaal van den Hili Maziaja: de vrouw, SlWUGHÖ, kreeg twee zoontjes, MaDUWAHÖ en 

LaidÖ; zij overleed en werd begraven en op den vierden dag ontkiemde uit hare ééne borst 

de arenpalm, die den kinderen voedsel verstrekte in den vorm van palmwijn 4). 

Heeft men den palm voor het halen van het sap in orde gemaakt, dan mag men geen 

vuur aanraken; heengaande mag men niet omzien. Vier dagen duren de amonita, daarna mag 

men eerst het sap gaan halen. De boomen, waarvan men het sap tapt, worden van eene 

stellage met treden (N. bbsi) voorzien, dan wel, men zet er ook wel een bambu-stengel met 

inkepingen (N. töndrö) tegen aan, die dan stevig wordt vastgebonden 5). Het sap wordt ge¬ 

tapt aan den voet (N. g-ahé) van den vruchtstengel; die afgesneden stengel heet bu'ótö of b'óyótö. 

Het wordt opgevangen in bamboezen kokers. 

Als gistingsmiddel gebruikt men den bast van den bana-, dan wel van den durian- 

boom, de eerste is bitterder dan de laatste. De bast dier boomen wordt daarvoor geklopt 

(N. lamama, kneuzen) met een stuk hout, waardoor de schors kan worden verwijderd. De 

onderliggende vaatbundels vormen het gistingsmiddel (N. laru): al naar mate men dit al dan 

1) Blz. 25—26. 

2) Blz. 22—23. 

3) Blz. 153. 

4) Zie Wilken, III, blz. 46, over den tiang deres. 

5) Zie afb. 11. 
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niet in de kokers doet, krijgt men gegisten of niet gegisten palmwijn (N. tiiwb, C. tsjuwö-, nirb). 

Zoo althans volgens de Niassers. 

Neemt men den koker te laat weg, dan vindt men den nirb verzuurd [nirb qisb). Twee 

maal per dag (des morgens vroeg, des avonds tegen zonsondergang) haalt men de kokers weg '). 

§ 97. Alcohol bevattende dranken. Sedert bij Staatsblad 1910 N°. 347, juncto 1904 

N°. 395 de verkoop hiervan voor inlanders werd verboden, is de kans verkeerd, dat de 

Niassers door baatzuchtige vreemdelingen aan het verderfelijk gebruik hiervan zouden worden 

gewend. Het is een van de gelukkigste maatregelen, ten opzichte van Ni as genomen. 

§ 98. Het gebruik van andere dranken, zooals koffie (in de warongs ter hoofdplaats b.v.) 

en limonade, is te onbeduidend, dan dat verdere bespreking noodig is. 

III. OPWEKKENDE MIDDELEN. 

§ 99. Van het grootste belang is, dat opium den Niasser onbekend is. Ten aanzien van 

den verkoop waren maatregelen uittevaardigen in den geest van zoo even genoemd Staatsblad. 

Alcohol bevattende dranken bespraken wij boven. 

§ 100. Tabak. (N. bako, Z. faniso). Deze is een hartstocht, zoowel voor mannen als voor 

vrouwen, ofschoon van de laatsten welhaast alleen die der gegoeden er een geregeld gebruik 

van maken. Java-tabak is het meest gewild. De eigen aanplant (N. bako niha) is onbeduidend 1 2). 

Men gebruikt op alle tijden van den dag — n.1. zoo lang de voorraad strekt — tabak; steekt 

echter bijzonder graag na den maaltijd een strootje op. De tabak wordt öf met de sirih-pruim 

samen gebruikt, dus gekauwd, öf gerookt. De meest gebruikelijke vorm is een strootje, waarbij 

als dekblad diverse bladeren worden gebruikt. In de Zuid noemde men als zoodanig: 

balighi-, bbgb-, bambu-, suikerrietbladeren, ook wel pisangblad. In het noorden werden ook 

klapperblaadjes vermeld. Algemeener is daar echter nipahblad, en in den laatsten tijd ook 

sigarettenpapier. Hier en daar zag ik ook houten of gedeeltelijk bamboezen pijpjes in gebruik. 

RN. meldt uit het noorden reeds destijds koperen pijpjes. 

§ 101. Betel-pruim (NCZ. afb). Over het geheele eiland is het gebruik hiervan bekend. 

De pruim wordt gevormd door een stukje pinangnoot (NCZ. finb), omhuld door een gehal¬ 

veerd blad van de sirihplant (NZ. tawuo). Veelal neemt men daarbij wat natte kalk (bötiaua, 

betuwa), die niet steeds op het sirihblad wordt gesmeerd, maar ook eenvoudig op het pruimpje 

geappliceerd. Vooral aan de kust komt daarbij een stukje gambir (N. gambi, Z. gabi'), die in 

kleine ovale koekjes in den handel wordt gebracht 3). 

De pinangnoten draagt men bij zich, evenals de sirihbladeren, in een taschje of busje 

1) Sundermann noemt Jiriólö'. „eine Kokospalme von der sich Palmwein gewinnen lasst”. Mijne berichtgevers 

waren van deze methode niet op de hoogte, zij verklaarden, dat de lighé zoo werd genoemd. 

2) Vergelijk RN. blz. 45. Nergens trof ik het door hem beschrevene aan. 

3) RN. blz. 58, „Van de gambir wordt niet het uitgekookte en verdikte sap maar de bladeren zelve gebruikt”. 

Dit gebruik bestaat ook nu nog. 
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gedaan. Voor de kalk heeft men verschillende vormen van doosjes, ook van koper, vooral 

aan de kust en onder welgestelden. In sierlijkheid munten daaronder uit de vruchten van de 

Hodgsonia macrocarpa Cogn. fam. Cucurbitaceae J). 

Oude lieden laten in mortieren (N. folê) eerst pinang en sirihblad fijn stampen2); het 

is mij na jaren lang zoeken in het M i d d e n - S usu wa-dal gelukt een exemplaar machtig te 

worden van het model, dat men in de handen der voorouderbeelden zoo veelvuldig ziet. 

Het aanbieden van sirih, dat moet plaats hebben door de echtgenoote van den gast¬ 

heer, welke vrouw daarvoor met hare dochters en vrouwelijke volgelingen opkomt, behoort 

tot het zuivere ceremonieel van ontvangst over het geheele eiland 3). 

Men kent een aantal wilde planten, die als surrogaat voor sirih dienen of voor pinang. 

Het wil mij waarschijnlijker voorkomen, dat zulks wijst op een oud nationaal gebruik, om 

verfrisschende planten aldus te gebruiken, sedert meer en meer vervangen door fijnere en 

gekweekte soorten, dan omgekeerd. Zoo wordt de tawub vervangen door tawub dano, silasi; 

in het noorden ook door bulu niagqè of magi (welke laatste in casu een slingerplant: wew'e, 

niet de manggistan). Verder gebruikt men de schil \g-uli) van den dhowi, die wrang van 

smaak is. Iets anders is dit natuurlijk dan het toevoegen van het een of ander, dat de sirih 

voor Niasschen smaak bijzonder geurig maakt, zooals afoa-hout. 

1) Mod. fig. 16; LM. blz. 4; zie hier afb. 53 sub 11 en §§ 251, 652. 

2) Mod. fig. 15. 

3) Bij Sundermann, Niassische Texte, blz. 36, vindt men een lofzang op de sirih. 



HOOFDSTUK II. - KLEEDING. 
VERZORGING VAN HET LICHAAM. SIERADEN. 

BEGELEIDIN GS ARTIKELEN. 

I. KLEEDING. 

A. Algemeen gedeelte. 

§ 102. Men kan veelal ten aanzien van de kleeding (NZ. ganiagamd) onderscheid zien 

tusschen Christenen, Mohammedanen en Heidenen, voor zoover het de gewone kamponglieden 

betreft. De eersten dragen dan jas en broek, met hoed of hoofddoek; de tweeden volgen de 

kleederdracht der Maleiers van den overwal; de laatsten gaan gekleed in lendengordel en 

verder nationaal costuum '). Het onderscheid tusschen Christenen en Mohammedanen wordt 

wel alleen daardoor aangegeven, dat de eersten geen, de laatsten wèl een doek dwars over 

het middel dragen (N. bobo talu)1 2). Bij de hoofden onder de Christenen valt dit verschil echter 

dikwijls weg, doordat zij óók zulk een doek dragen, en omgekeerd dragen de gewone Mo¬ 

hammedanen dien niet steeds. De godsdienst is geen punt, dat de Niassers onderling verdeelt, 

en dit komt hier o. a. te voorschijn. De kleederdracht van beide eerstgenoemde groepen zal 

niet het onderwerp van deze beschrijving uitmaken, de nationaal Niassche dracht is het, voor 

zoo ver eventueel gewijzigd onder den invloed van het Westen, b.v. door den invoer van 

weefsels, die hier zal worden behandeld. 

§ 103. Verschil in dracht naar de omstandigheden valt b.v. te maken, waar men bij 

werkzaamheden als landbouw en visscherij (ten einde de betere kleeding te sparen, en dat 

zelfs bij hen, die overigens daaraan reeds zijn ontgroeid) zich bepaalt tot lendengordel of 

lendendoek. Men kan verder onderscheid maken tusschen wat gedragen wordt in het gewone 

dagelijksche leven, bij feesten en op het krijgspad, benevens in zeer beperkte mate ook in 

geval van rouw. Ten aanzien van dit laatste punt valt alleen aanteteekenen, dat men na den 

dood van naaste verwanten alleen oude en versleten kleederen draagt. Ook wel gebruikt men 

dan gewone kleederen, maar laat alle sieraden weg. Na den dood van verwanten mag men 

in de Zuid geene zwarte kleederen dragen. 

1) Cf. Krumm, Ira Ona Huna; „als men van iemand wil zeggen, dat hij het met het Christen-worden ernstig 

meent, dan zegt men dikwijls: hij trekt een broek aan”. 

2) Cf. Mal. këbat pinggang, doek, door den vrijen man om de lendenen gedragen; een bijzondere vorm is de 

kaïn serong: zóó omgeslagen, dat de eene slip wat langer hangt dan de andere. 
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§ 104. Ia vele centrale streken ontdoet men zich in het slaapvertrek van alle kleding¬ 

stukken; in centrum en zuiden leggen de jonge mannen zich in het gemeenschappelijke voor¬ 

vertrek der woning geheel naakt te slapen, alleen bedekt door eene slaapdeken of slaapmat. 

Zijn er vreemde gasten, dan houdt men wel een stuk schaamgordel aan van de overigens over¬ 

tollige kleeding. Er zijn mij voorbeelden bekend, waaruit het zeer waarschijnlijk wordt, dat 

men in deden van het centrum ook tusschen de geslachten onderling, zoodra men „onder 

elkaar” is, alle schaamte aflegt. Trouwens een Niasser in lendengordel, die slordig gekleed is, 

levert slechts een denkbeeldig verschil op met een naakt loopend persoon. 

§ 105. De nationale kleeding bestaat in hoofdtrekken in: 

voor den man: een lendengordel, eventueel met een baadje met korte mouwen of 

zonder mouwen, en een band om het hoofd, ten einde het lang groeiende haar bijeen en naar 

achteren te houden; 

voor de vrouw: een rokje, eventueel een baadje, en de een of andere band om het 

hoofd met gelijke bestemming als die van den man. 

Al wat er verder bijkomt, wordt door de omstandigheden beheerscht, afhangende van 

den persoon zelf, diens welstand, de nabijheid van overwalsche nederzettingen die haren in¬ 

vloed deden gelden; ook van tijdelijke invloeden, zooals regen of zonneschijn. 

De kleeding heeft hoofdzakelijk de beteekenis van middel om de geslachtsdeelen te 

bedekken — het volkomen verbergen is meer bijzaak '). In huis zal men zich steeds zoo 

spoedig mogelijk ontdoen van het baadje. 

Welgesteldheid kan in de kleederdracht uiting vinden, ofschoon hier ook persoonlijke 

eigenaardigheden in het spel zijn. Zoo verscheen welhaast het rijkste hoofd van geheel Ni as, 

wijlen SaÖNIGEHÖ, van Bawömataluwó, liefst in een baadje van versleten boomschors; 

daarentegen is KanÖLÖ, van Hiliganöwö, steeds als een man van aanzien gekleed. Toch 

mag men wel als regel aannemen, dat wie het kunnen doen, door netheid en aantal van 

lendengordels en dergelijke, zich onderscheiden van de anderen. Hetzelfde geldt bij de vrouwen, 

vooral ten aanzien van de stof, waaruit zij hare kleederen hebben gemaakt. Het rr.eest laten 

zich de jongelui in dezen gelden; de lust om zich op zijn voordeeligst voor te doen, is hun 

ingeboren al even zeer als hun jaargenooten elders. 

§ 106. Men heeft voorkeur voor bepaalde kleuren. Zoo is de vrouwenrok meestal blauw, 

met roode of afwisselend rood en witte of gele randen. De lendengordels voor de mannen 

neemt men liefst rood, ook blauw, wit of geel: ten aanzien hiervan bestaat grooter verschil 

met het oog op het streven, speciaal bij jongeren, en althans in de Zuid, om zoo velerlei 

kleuren als mogelijk in deze te vereenigen, zoodat iedere nieuw gekochte gordel liefst eene 

andere kleur moet hebben dan de reeds aanwezige, hetgeen geen onaardig effect maakt. Ook 

bonte patronen worden gebruikt. 

§ 107. Dooden begraaft men in hunne kleederen of men maakt — bij welgestelden — 

nieuwe kleederen voor hen. 

§ 108. Ten aanzien van den tijd van dragen geldt, als bij ons, dat men eerst kleederen 

gebruikt, later ze afdraagt: n.1. dit laatste bij werkzaamheden op het veld en elders, waar 

men licht met vuil in aanraking komt. Op deze wijze is het mogelijk, jaren lang kleeding- 

1) Cf. RN. blz. 30. 

6 
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stukken in gebruik te houden. Zeer arme lieden bezitten niet veel meer dan enkele korte 

lendengordels van boomschors en dito baadjes. 

§ 109. De zorg voor de kleeding neemt bij een Niasser, die er netjes wil uitzien, wel¬ 

haast meer tijd in beslag dan bij ons. Het kleeden heeft plaats in den vroegen morgen, en 

alleen als men naar het bad gaat, is herkleeding noodig. Het geschiedt waar men geslapen 

heeft, dan wel in de nabijheid van de badplaats, waar men — althans in de Zuid — geene 

overdadige moeite doet om zich aan het oog der vrouwen te onttrekken. 

§ 110. Verandering in kleeding heeft in den loop der tijden plaats gehad, wat reeds 

blijkt uit de vervanging van boomschors door katoentjes, waartoe men gaarne overgaat, omdat 

de nationale voorwerpen hard van vezel, de geïmporteerde daarentegen soepel zijn. RN. be¬ 

schrijft den Niasschen vrouwenrok als rijkende tot de knieën, terwijl tegenwoordig veelal de 

rok rij kt tot den voet. Op een oud steenen beeld uit het Mor o^ö-dal, thans te Leiden 

aanwezig, treft men zulk een kort rokje aan. De rok was toen ook van voren gesloten, terwijl 

tegenwoordig de opening meer en meer aan den kant wordt gemaakt. Toch kan men niet 

spreken van eene mode in westerschen zin, want het is hier een zich langzamerhand ver¬ 

vormen naar denkbeelden van elders, niet eene gestadige wisseling binnen overigens reeds 

vastgestelde grenzen. 

§ 111. De kunst om nationale kleedingstukken te maken is algemeen goed. Alleen aan 

de kust en wel in de havenplaatsen, treft men kleermakers aan, die eenvoudige overwalsche 

baadjes etc. maken, en deze aan bewoners van het binnenland, die hunne inkoopen komen 

doen, van de hand zetten. In vele gevallen houden zij zich alleen bezig met den aanmaak 

van kleederen, waarvoor het goed hun wordt gebracht. Voor het maken van een baadje be¬ 

taalt men dan 25, voor dat van eene broek 15 cent. 

§ 112. Reinheid der kleederen. Wasschen heeft plaats van de lendengordels en de baadjes 

en van de vrouwenrokken, maar zonder chemische middelen. Het drogen in den zonneschijn 

is de eenige desinfecteerende factor. Wat niet wegneemt, dat er menig Niasser rondloopt, die 

zich daartoe zelden of nooit de moeite geeft. Bij het baden neemt men de gelegenheid te 

baat zijne kleederen te wasschen: daarvoor afzonderlijk te gaan, zal in vele streken niet licht 

iemand in het hoofd komen. Onder vreemden invloed wordt in deze veel verbeterd. 

§ 113. Hoofden kunnen zich onderscheiden door het dragen van goud, maar dit is 

geenszins een doorgaande regel, waar b.v. in de Zuid ook welgestelde kamponglieden goud 

mogen dragen, zij het dan dat de waarde dier voorwerpen naar boven is begrensd: eene 

omstandigheid, die natuurlijk alleen op feesten goed uitkomt, wanneer een ieder met het kost¬ 

baarste, dat hij bezit, voor den dag komt. 

Terwijl het gebruik van goud voor hoofden dus meer eene uiting is van positie dan 

van goeden doen, is het juist het laatste, dat op den voorgrond treedt bij den gewonen 

burger. Wanneer al in de laatste tientallen van jaren in noordelijker streken, ten gevolge van 

de toestanden van anarchie vóór onze inmenging, personen zich gouden voorwerpen hebben 

aangeschaft van hooger waarde dan waarop zij volgens de adat recht hadden, zoo moet toch 

het smeden van dergelijke gouden sieraden als eene bevoegdheid van hoofden en de hunnen 

worden aangemerkt. 

In de Zuid kent men een soort dolk in met zilver beslagen gevest, die een praero- 

gatief van hoofden en hunne zonen is. In het noorden komt als zoodanig een met koper af- 



I. KLEEDING. 43 

gezette lans (,kalakala en burusa ') vooral worden daarmee beslagen) op den voorgrond. De 

burusa speciaal kenmerkt de hoofden. 

§ 114. Ten aanzien van het dragen van eikaars kleederen en accessoria, als uiting van 

genegenheid, teekenen wij aan, dat dit in het noorden met baadjes en broeken gebeurt; in 

het zuiden met alle mogelijke voorwerpen, ook lans, schild en zwaard 1 2). 

B. Speciaal gedeelte. 

§ 115. We zullen achtereenvolgens behandelen : 

I. Materialen en bereiding daarvan; instrumenten daarbij in gebruik. 2. Verschillende 

kleedingstukken. 

1. Materialen enz. 

§ 116. a. Boomschors. (NCZ. g-uli gen). Het gebruik hiervan is thans nagenoeg geheel 

tot het binnenland en het zuiden beperkt, maar men herinnert zich dat elders echter overal 

nog zeer goed. De voor de bereiding ervan geschikte boomen zijn: 

1. NZ. g-oholu (Artocarpus Blumei Trecul. fam. Urticaceae) 3). 

2. N. tawi, Z. sblöw tawi (een species van 3 ?). 

3. N. sölo^ö (SUNDERMANN: solowö)-, Z. sblöw. (Ficus, Artocarpus?)4). 

4. N. g-esb, Z. g-eho. (Ficus Benjamina L.) 5 6). Men onderscheidt in de Z u i d vijf soorten: 

•bagolö, -gaè, -lagha, -siliwi, -wawa; SUNDERMANN kent er drie voor het noorden: -baru, 

-böra, -f 'ógi, van welke laatste boomen ik niet weet te zeggen, of zij alle voor boomschors¬ 

materiaal worden geëxploiteerd. 

§ 117. De boomen worden gekapt en van den top ontdaan, waarna door eene over- 

langsche snede het mogelijk wordt gemaakt, de schors er af te nemen. De ruwe buitenzijde 

wordt er afgeklopt, zoodat alleen het weeke gedeelte overblijft: alles ter plaatse, waar men 

heeft gekapt, want alleen de laatste bewerking wordt tehuis verricht. Oude oholu-bast wordt 

gekookt, alvorens bewerking mogelijk is. Deze bestaat in het bekloppen met een houten hamer 

(N. la^uma-, Lahömi, döwdöw-, Z. bagbbagb) c), totdat de materie soepel is geworden7). Het 

stuk wordt nu in koud water, bv. van een beekje, gewasschen, eventueel nog in water te 

weeken gelegd. Na de zuivering is het geschikt om te worden gedragen, het wordt in de zon 

te drogen gelegd. Aaneenlasschen van stukken door middel van kleefstof heeft niet plaats, 

wel daarentegen aan elkaar naaien (N. latagn, Z. laafu) voor baadjes. 

§ 118. b. Weefsels. De materialen, die dikwijls door elkaar worden geweefd, zijn: 

a. Bastvezels. 

N. böw, Z. bb 'u. (Hibiscus tiliaceus L. fam. Malvaceae). 

1) § 667. 

2) Cf. Samuel XVIII—4: „En Jonathan deed zijnen mantel af, dien hij aan had, en gaf hem aan David, ook 

zijne kleederen, ja tot zijn zwaard toe, en tot zijnen gordel toe”; ook het wisselen van epauletten bij „bevriende” vorsten. 

3) Cf. LM. blz. 17. 

4) Cf. Fischer, blz. 90: LM. blz. 36; Sundermann: wilder Brotfruchtbaum. 

5) Cf. LM. blz. 17. 

6) Afb. LM. blz. 36; Fischer, blz. 90—91; Archiv, 1905, blz. 222. 

7) Zie afb. 179. 
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NZ. höwra, Lah., Z. lumolöw. (Buettneria sp. fam. Sterculiaceae). De naam lumolöw 

is in enkele streken van het zuiden die van den boom, terwijl het er van vervaardigde weefsel- 

materiaal daar höwra heet. 

NC. g-isitö, Z. g-esitö. (Saportea. fam. Urticaceae). 

N. lambojo. (fam. Urticaceae). 

NZ. taliö. (Boehmeria nivea Gaudich. fam. Urticaceae). 

N. tamb, Z. dambdamb. (Ficus toxicaria L. fam. Urticaceae) '). 

b. Bladeren. 

NZ. g’óna, C. gödra. (Ananasa sativa L. fam. Bromeliaceae). 

N. ladari, Z. ladari. (fam. Gramineae). 

c. Vruchtharen. 

NCZ. g-afasi. (Gossypium vitifolium Lam. fam. Columniferae). Van de kapok (g-afasi 

dandraja) wordt deze onderscheiden als g-afasi nugha, -niha. 

d. Bladscheeden. 

NCZ. aghc. (Arenga saccharifera Labill. fam. Palmae). 

§ 119. De bastvezels worden verkregen, doordat men deze — na het schillen (N. lakuba, 

Z. labida) —• uit elkaar haalt. Höwra en dambdamb worden eerst in een rijstblok gestampt, 

vervolgens gekookt en gedroogd; hierna worden de vezels aan elkander gelascht (zie afb. 13; 

N. lafatbhu, Z. latbhu) en tot een kluwen gewonden (Z. laölö-bugö). Van de taliö worden de 

vezels in elkander gedraaid (N. latali) tot touw. 

Van de bladeren ondergaat de g'óna de volgende bewerking. Over de versche bladeren 

strijkt (Z. laregha) men met het scherp van een mes, waardoor de inwendig gelegen vezels 

(Z. ósi) bloot komen te liggen, en men ze er uit kan lichten. Deze vezels worden geweekt 

(N. laungu, Z. launu), gedroogd en aan elkaar gelascht. De ladari daarentegen, het breede 

blad van een grassoort, wordt in smalle reepjes gescheurd (N. lasika, Z. latsjikd), die ergens 

beneden het dak, van hitte verwijderd, worden te drogen gehangen (Z. lafanqugo). Na een 

dag of drie zijn ze geschikt om aan elkaar te worden gehecht. 

Van de afasi-vrucht wordt eerst de schil verwijderd, de zaden eveneens (Z. labèta hunö), 

waarna het pluis in de zon wordt gedroogd (N. labghoVö, Z. lablbghöVö). Het is dan geschikt 

om te worden gesponnen (Z. lalulu, lad'óli ba gadsji). 

De aghé-vezeis worden eenvoudig, voorzoover noodig, aan elkaar gehecht; zij zijn af¬ 

komstig van de bladscheeden van den aghé (aren-)palm, en heeten N. lema^-a, Z. Harna. 

§ 120. De hier vermelde materialen zijn het, waarvan kleedingstukken worden gemaakt. 

Daarnaast heeft men nog een aantal planten, die worden gebruikt voor de vervaardiging van 

hoeden, hoofdbanden, versieringen, waarvan de vermelding echter beter onder ieder speciaal 

onderwerp kan plaats hebben. Evenmin worden hier de artikelen van import vermeld, waar¬ 

omtrent in de daarvoor geschikte afdeeling kan worden gesproken. 

2. Verschillende kleedingstukken. 

A. Mannenkleeding. 

§ 121. Men onderscheide hier wèl tusschen wat wij kunnen noemen: schaamgordel en 

1) LM. blz. 35. 
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buikband. (Respectievelijk: N. sasbmbö-, C. sa'öbö-, Z. g-ödröra; Susuwa: dbbö, basdwa, sdsbbÖ; 

en: bobo talu, bobo dalu). Voor buikband zou men ook lendengordel kunnen plaatsen, was het 

niet, dat dit woord ook met schaamgordel wordt vereenzelvigd '). De schaamgordel is één 

stuk boomschors of weefsel, dat éénmaal tusschen de beenen wordt doorgehaald, en dan een 

of meerdere malen om het middel wordt gewonden, en moet dienen tot bedekking der 

schaamdeelen 1 2). 

Weliswaar is dit kleedingstuk de hoofdzaak, maar daarbuiten draagt de Niasser, als 

zijne middelen dit maar eenigszins toelaten, eene reeks doeken over elkaar om de heupen 

gebonden, die eenige nadere aandacht verdienen: de buikband (of lendengordel in engeren zin). 

Vooreerst zijn er onder, die alleen dienst doen ter versiering, en die te dien einde 

van verschillende kleuren worden gekozen. Deze worden om het middel gebonden, terwijl de 

uiteinden ervan naar beneden afhangen over de geslachtsdeelen, evenals die van den eigen¬ 

lijken schaamgordel. Eerst door de veelheid dezer doeken ontstaat eene schaamverberging. 

Maar verder behoort daartoe menigmaal een doek, van iets meer dan de lengte en 

breedte van het lichaam van den eigenaar, en die — des nachts geopend — dient tot be¬ 

dekking van het lichaam bij wijze van deken. De hoofddoek wordt mede dikwijls om het 

lichaam gebonden. Al deze doeken samen geeft men bovengenoemden naam : bobo talu 3). 

Een beneden de andere gebonden doek, die dient om het afzakken te voorkomen, 

wordt naar die strekking genoemd: sègh'eseghè. 

Het ofn den buik gewonden gedeelte van den schaamgordel heet: NZ. fcnali, Z. ook 

fenali (cf. fali, wikkelen); het gedeelte, dat ter rechter zijde, in eene langere of kortere slip 

is uitgehaald, samenhangend met plaatselijke gebruiken en de ijdelheid van den drager: NZ. 

hèlu, Z. bada-, terwijl de aan de voorzijde neerhangende einden heeten: N. balö zaobb, Z. hórd 

gódröra. Deze laatste vormen, met de einden der bobo talu, als gemeld, de schaamverberging; 

vandaar, dat op de H i n ako-eilanden de hoofden het noodzakelijk vonden, het strafbaar te 

stellen, deze kort te dragen, zooals de jongelui in den opkomenden leeftijd bij voorkeur deden. 

In de centrale streken is men nog niet zoo preutsch, en is een ieder daarin vrij. Alleen de 

korte schaamgordel is trouwens bruikbaar bij het werken op het veld en dergelijke, en stelt 

zeker den oudsten vorm ervan voor. De uiteinden (Z. b'ezvè gódröra) dier slippen worden bij 

nette exemplaren omboord met anders gekleurd doek. In de slippen van een dier doeken, 

schaamgordel of buikband, heeft men gelegenheid het een of ander, geld of goud b.v., vast 

te binden. Tusschen het lichaam en de banden in of in deze laatste kan men messen of 

zwaarden steken. 

De nationale doeken van boomschors zijn geelachtig, roodbruin of zwart: de eerste kleur 

is die van het ongeverfde materiaal 4). Dit soort doeken wordt wel genoemd naar de stof, 

waaruit zij zijn vervaardigd. Daarnaast treft men korte vormen van Niasch weefsel aan, speciaal 

van tamb en lambojo 5), die wegens hun grofheid echter weinig geschikt zijn voor dit gebruik. 

1) N. keilt ook: sbmbo,, zie LM. blz. 15, 204 vlg. 

2) De afbeelding bij R. Mal. Arch. blz. 161, lijkt voor tegenwoordig naar niets. Cf. afb. 14, 15, 16, 17, 19, 

22, 24, 25, 179. 

3') Cf. S n d. bó'bó'r, buikband, LM. blz. 15—16. 

4) Voor de procédés van verving, zie §§ 641, 642. 

5) § 118. 
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Ten aanzien van de katoentjes is men afhankelijk van wat te koop wordt aangeboden; 

in den regel zijn de kleuren rood, blauw, geel, ook wel groen, oranje en indigo of bont. 

Geene voldoende zekerheid kreeg ik ten aanzien van den lendengordel, dien men 

g-brana noemt, mogelijk, dat men er plaatselijk iets anders onder verstaat. Terwijl toch 

SuNDERMANN vermeldt, dat g-orona is: „ein brauner Kleiderstoff”, deelde men mij in de Zuid 
\ 

mede, dat horona was een buikband in Aramö, zonder opgave van kleur; in het noorden 

was de verklaring; een buikband van baru luwb '), of wel een schaamgordel van afasi gemaakt, 

gekleurd met de schors van den sare-boom. 

Tegenwoordig is veel in gebruik gekomen een gordel van Europeesch fabrikaat, van 

weefsel of van leer, voorzien van taschjes, die als buikband wordt gebruikt en bij de hande¬ 

laren wordt gekocht ’2). 

§ 122. Het aankleeden geschiedt, doordat men den schaamgordel éénmaal tusschen de 

beenen doorhaalt, tot de hoogte van den navel, maar zoodanig, dat een slip naar voren 

naar beneden hangt. Het ruggedeelte wordt op gelijke hoogte gebracht, en daarna de doek om 

het middel éénmaal gewonden, door den op den rug aldus gevormden hoek gestoken en strak 

aangetrokken, om dan in tegenovergestelde richting wederom om het middel te worden ge¬ 

wonden, zoo dikwijls de lengte van den gordel dat toelaat. Nu wordt ook de sjerp aange¬ 

bracht door wie daarop prijsstellen. Het andere uiteinde, door de buikomwinding nogmaals 

ter bevestiging heengetrokken, laat men weer naar voren afhangen. Het komt er op aan, dat 

de sjerp zoo breed mogelijk wordt uitgehaald, en dat de naar voren hangende slippen vol¬ 

komen gelijke lengte hebben. Een lange sjerp en kleurig omboorde slippen gelden voor chic. 

§ 123. Het spreekt van zelf, dat bij feesten de Niasser de meeste zorg besteedt aan dit 

onderwerp van kleeding, en dat hij dan met al zijn moois voor den dag komt, door hem 

anders thuis gelaten. Men leent desnoods van elkander, om toch maar een goed figuur te 

maken, zooals een jonge man uit het zuiden (die later onschatbare diensten heeft bewezen 

voor de opening daarvan, zekere GalüWI) en die — op een feest uitgenoodigd — met een 

dikken bundel buikgordels opkwam, welke hij den volgenden dag alle — op één na, van 

boomschors — aan de rechtmatige eigenaren, die ze kwamen reclameeren, moest afgeven, 

evenals trouwens zijn pracht-lans en zijne talrijke hoofddoeken. 

§ 124. Baadj e (NCZ. baru) 3). Het Niassche model is een kort, open jasje, zonder mouwen 4). 

De baadjes worden gevormd uit verschillende banen, die aan elkaar worden geregen; zoowel 

vrouwen als mannen houden zich hiermede bezig. 

Rijgen heet: N. tagu, Z. afu. De oorspronkelijke Niassche naald was van bambu, zoo¬ 

als die nog in gebruik is voor zakkengoed (jtV). Daarnaast had men er van messing (C. Ihoja). 

Naald is falöl'ówa. 

Cf. H. F i. öula, to pierce, to sew, to let blood. Ai Sula, a needle, a thing 

for sewing or piercing with. Voor deze wisseling van F i. 5 met Niasch 1, cf. F i. 

èala (to err, be in error), me£a (an enemy), ya§a (a name), yaèa (to rub, grind, or 

sharpen) etc. met Niasch: lalö (Fehler), emali (vijand), dij (dat regelmatig zou kunnen 

1) § 125. 

2) Modellen van buikbanden ziet men in afb. 7, 8, 16, 17, 24 en 58. 

3) Cf. Mod. blz. 519, 520; LM. blz. 17—21, 204, 205. 

4) Zie afb. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 
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wisselen met dóli, naam), dali (in: bndraliwa, slijpsteen) enz. F i. sub 5iu; óolo (kai-), 

those, who live far inland (dus: bovenstrooms); N. lulu (Kopfende); Z. ba lulu 

(bovenstrooms). 

Het dragen van lange mouwen (Z. niföta^ib, voorzien van —) zag ik nooit bij boom¬ 

schorsmateriaal, wel bij weefsels, hetzij eigen maaksel dan wel gekocht, hetzij feestkleeding 

dan wel gewoon gebruik bij hen, die den invloed der kustbevolking ondergingen. Wèl treft 

men aan korte, een hand breede schouderbedekkingen, meer samenhangend met de schouder- 

lappen der strijdbuizen ') en zulke die den bovenarm meer of minder bedekken. 

Als middel om de baadjes te sluiten trof ik in centrale streken aan een paar touwtjes, 

ter hoogte van den hals, ook wel nette koorden of een knoop. Het geheel door middel van 

knoopen (N. buwh m'baru) afsluiten is een overwalsch gebruik, dat zich meer en meer verspreidt. 

§ 125. Behalve van boomschors (g-bholu, esb) worden de baadjes, voor wat de nationale 

materialen betreft, gemaakt van g-afasi, góna, höwra, g-isilö, talib. Daarnevens vindt men 

kleedingstukken van gekocht materiaal. Behalve katoentjes, die het meer dagelijksche mate¬ 

riaal leveren, is dat: 

Satinet, feestkleeding in de Zuid. Men neemt den een of anderen grond, dikwijls geel, 

en daarop worden opzetsels genaaid van andere kleuren, hetgeen met veel smaak gebeurt. 

Het veelkleurige dezer kleeding draagt in niet geringe mate er toe bij, het interessante van 

zulk eene feestverzameling te verhoogen. Men gebruikt hierbij veelal één baadje met lange 

mouwen, waarover heen er zulke komen zonder mouwen 1 2). 

Wollen dekens van vooral roode kleuren, vloerkleedjes. De eerste zijn vooral in het 

noorden zeer gewild, de laatste zag ik nog al eens in centrale streken. Afb. 44 laat zulk een 

dekenjas zien, gedragen door het hoofd, dat zich als tweede figuur van rechts bevindt, ook 

gekenmerkt door bijzonder grooten oorring. De naam is: N. baru luwb, en, reikt zij tot den 

grond: baru luwb si handrb tanb, te vertalen dus resp. met: „zonnejas” en „jas der zon, die 

de aarde raakt” 3). Het spreekt, dat dit gewaad feestkleedij is, voor belangrijke aangelegenheden. 

Zakkengoed (NZ. gonï). In gebruik vooral bij minder welgestelden in centrum en zuiden. 

§ 126. De nettere baadjes van boomschors worden wel omboord met gekleurd katoen; 

de naden aan elkaar geregen met zwart of wit garen. Bij eigen weefsels heeft, naast het om¬ 

boorden, ook stikken plaats der randen met garen. Uiterst elegant zijn de geel-roodachtige, 

van boomschors vervaardigde, buizen, met blauw, rood of zwart omboorden rand, zooals die 

in de Zuid vooral de zoons van hoofden dragen. Door de afwezigheid van mouwen staan 

zij vlug. De katoenen baadjes zijn in de binnenlanden in den regel slechts eene navolging 

van de oude Niassche modellen. Meer en meer echter volgt men die, welke aan de kust in 

gebruik zijn. Betere toelichting dan eene beschrijving geven overigens de afbeeldingen 4). 

§ 127. Zeer algemeen is het, meerdere baadjes over elkaar heen te dragen, vooral bij 

feestelijke gelegenheden, in welk geval kleurrijkheid, en in den oorlog, waarbij weerstands¬ 

vermogen tegen lans of zwaard op den voorgrond treedt. Op het pad ontdoet men zich in 

den regel van zijn jas, om die over den schouder te hangen, of optebergen in den lossen zak, 

1) § 686 en zie afb. 18. 

2) Afb. 16, 47. 

3) Vgl. LM. blz. 61, 62. Mod. 482 en Tav. XIX. 

4) B.v. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 55, 57 en 59. 
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dien men in centrum en noorden zoo dikwijls bij zich draagt. Er zijn streken, zooals de Zuid, 

waar men bij voorkeur het zonder dit kleedingstuk doet. 

§ 128. Zakken op onze wijze aangebracht, vindt men in de moderne baadjes. Ook trof 

ik ze wel aan bij eigen weefsels, maar feitelijk behoort daarbij een bergplaats, die ontstaat 

door binnenwaarts omvouwen van het goed, aan de rugzijde van den drager, en reikende tot 

de helft of twee derden van de hoogte *). 

§ 129. Eene meermalen voorkomende versiering bestaat in ballen van katoen (N. faghuwè, 

Z. bbwbbbwo) die aan den benedenrand der baadjes worden vastgemaakt. Het is feestkleeding, 

met den oorlog heeft ze niets uittestaan. Hierbij moet men echter in aanmerking nemen, dat 

een Niasser vroeger op de feesten goed deed gewapend te komen, om op alle eventualiteiten 

voorbereid te zijn en dat ze dan wel eenige bescherming konden verleenen. 

§ 130. Ofschoon het niet de bedoeling is, verder daarop integaan, worde de aandacht 

gevestigd op: 

Den slendang (N. lèmbe), die zich onder den invloed van de Maleiers vooral in het 

noorden heeft verspreid ’). 

Den lendendoek (Mal. kain serong) 1 2 3), die vele navolgers ook onder de niet-Mohamme- 

danen heeft gevonden. 

§ 131. Hoofddeksels4). Het is niet wel mogelijk een eenigszins volledig overzicht van 

dit onderwerp te geven, de verscheidenheid is daarvoor te groot; wij zullen ons dus bepalen 

tot de meest gewone of opmerkelijke vormen. 

§ 132. De Niasser heeft — en dit houdt verband met de oorspronkelijk meer algemeene 

gewoonte, het haar lang te dragen — om het hoofd veelal een band (NZ. bobo bn) gedragen, 

zooals dat nog het geval is in primitieve streken. Deze was van de meest verscheiden mate¬ 

rialen, van een in de wildernis geplukte bies (N. kelefómÖ, Z. balalé), tot kunstig gevlochten 

banden, welke gewoonte zich voornamelijk in zuidelijke streken heeft gehandhaafd. 

§ 133. Waar men, onder den invloed van buiten, is overgegaan tot het dragen van 

hoofddoeken, behoeft het dan ook niet te verwonderen, dat deze in den regel enkel om het 

hoofd worden gewonden, wat niet wegneemt, dat menigeen ook de kruin van het hoofd met 

den doek bedekt. Hiernaast heeft zich een in de Zuid voorkomend gebruik ontwikkeld, om 

de bovenzijde van den hoofddoek breed uit te laten staan, gelijk ik dat b.v. in het landschap 

M a d s i n ö - L a tv a zag, welke dracht meer feestdos is. Vooral bij hoofden in de nabijheid van 

de kust is dan nog veel in gebruik de Maleische gesteven en gestreken hoofddoek: saluq 

(N. salie) 5). Onder hadjis aan die kust komt uit den aard der zaak de voor dezen gebruikelijke 

dracht voor. 

§ 134. Hiernaast heeft men dikwijls, en in zeer uiteenliggende streken, zelfgevlochten 

„strooien” hoeden (NZ. takula, met specificeering naar het gebruikte materiaal), waarvoor o. a. 

gebruikt wordt N. turatura, Z. turatura, (Lycopodium cernuum L. fam. Lycopodiaceae), ook 

gebruikt bij het rijgen van atap. Van een bekend centrum voor de vervaardiging daarvan, 

1) Zulk een exemplaar ziet men bij Mod. blz. 520, afb. 136. 

2) Afb. 44 en 45. 

3) § 102. 

4) Cf. LM. blz. 14, 15, 201, 203, 204. 

5) Afb. 20. 
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Sisöbahili aan de Isjiwa, zag ik zulk een exemplaar, sudu genaamd, gevlochten van 

maliwöw’ónu, dat 25 cent kostte. Het zijn keurige, meestal in zwart en wit gevlochten, tevens 

zeer sterke hoeden. Afb. 50 laat een van boven opengewerkt exemplaar zien. 

§ 135. In het noorden trof ik van rottan of idjuq gemaakte, langwerpig ronde hoeden 

aan, iets gelijkend op de in afb. 27 en 59 weergegeven, geïmporteerde Maleische muts. Een 

zeer eigenaardige vorm daarvan (afb. 52 sub 4) is aan de achterzijde, op den bol, voorzien 

van eene uitstulping, om er het lange haar in te kunnen opbergen. 

§ 136. De meest vernuftige vorm van hoed is die der uit blustru vervaardigde mutsen, 

die aan groote lichtheid tevens luchtigheid paren. De vezels, die worden verkregen door weg- 

rotting van het vruchtvleesch, worden in de lengterichting samengeregen, ter bedekking van 

de kruin. De rand wordt op gelijke wijze gevormd. Op Sumatra komen zij o. a. in de 

Lampongs voor1). Blustru is N. fetulb (Luffa acutangula Roxb. fam. Cucurbitaceae). 

§ 137. Vooral in het zuiden heeft men zonnehoeden (Z. sów, N. nbw). In de Zuid is 

de doorsnede der grootere, voor mannen bestemde exemplaren, driehoekig terwijl die voor 

vrouwen meer plat zijn. Onder den hoed heeft men een ring (Z. idii), die dient om op het 

haar gezet te worden. Men bindt ze bovendien wel onder de kin vast. In het noorden zag 

ik alleen het model voor mannen. Men maakt ze van pandan (NZ. bagoa) of van hara ètè- 

bladeren. Ook wel zag ik ze (Madsinö Lawa) van de bladscheeden van palmen2). 

§ 138. Helmen van ijzerblik komen als feestdos voor, soms zijn het fraai versierde 

exemplaren3), ook wel met pluimen versierd van verschillende kleuren. Te Bawömataluwó 

had aanmaak meer in het groot plaats bij een van de siulu s. Onder de versieringen kwam 

o. a. de tijger voor. De vertakte hoorns waren deels zwart, deels geel gekleurd 4). 

§ 139. Als krijgsdos dient vermeld de hoed van idjuq 5 6). 

§ 140. Naast deze verschillende vormen treft men gouden exemplaren aan van de 

modellen van haarband, strooien hoed, van de Maleische saluq, van de in afb. 27 bedoelde 

mutsen en van een soort pet, gekenmerkt door eene aan de voorzijde zich bevindende 

klep, die naar boven is gerichtc). Deze alle behooren tot het Niassche feest en bij plechtige 

gelegenheden in het algemeen. 

§ 141. Voor de overige modellen hoofddeksels zij verwezen naar de afbeeldingen 7). 

Voor de N. sai m'bu, Z. sai bu (van sai, saisi, manqisi, terughouden, tegenhouden) zie LM. 

blz. 6, 7, 60 en eveneens de afbeeldingen 8). 

§ 142. Schoeisel. In de Zuid kent men een soort sandaal, die in gebruik is bij hen, 

die — vooral bij nacht en dan met fakkellicht — op de scherpe karang- (koraal)rotsen langs 

1) Museum Bat. Gen. Nos. 505, 4265. 

2) Cf. Fischer, blz. 91. Waar hij voor den man ringen van 15, voor de vrouw van 6 cM. constateert, is zijne 

conclusie juist, dat de laatste omvang correspondeert met het dragen van het haar der vrouw in een wrong. Voor den 

man behoeft echter geen afscheren van het haar te worden aangenomen, men plaatst de hoed al evenzeer op het lange 

haar. Voor afbeeldingen (mannenhoeden) zie afb. 5 sub 12 en Chun, blz. 352; Mod. blz. 5tS; (vrouwenhoeden) afb. 41 j 

Chun, blz. 353. Cf. LM. blz. 14—15. 

3) Zie afb. 46 en 225. Raap, blz. 174, fig. 21. 

4) Zie afb 51. 

5) §687. 

6) Afb. 45. 

7) Afb. 18, 19, 26 en 44. 

8) 14, V, 17, 18, 20, enz. 

7 
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de kust de dieren gaan zoeken, die de zee bij eb er heeft achtergelaten. Die sandalen (Z. 

balbbalb of lali gahé) worden door de dragers zelven gemaakt van boomschors (b.v. van g-uli 

bözv). In de binnenlanden is het gebruik daarvan onbekend, behalve bij hen, die te lijden 

hebben van voetwonden, speciaal ook van groeven in de eeltlaag van den voet. 

Onder den invloed van de kust wordt tegenwoordig, ten minste bij de hoofden, het 

gebruik van schoeisel (N. bada gahé, Z. lali gahé) meer en meer algemeen. Onderweg gaat 

men dan dikwijls nog blootsvoets, maar ter hoofdplaats of bij de Europeanen, wien het bezoek 

geldt, komt men behoorlijk geschoeid voor den dag. 

§ 143. Met de toename van het handelsverkeer neemt het gebruik van vreemde drachten 

meer en meer toe. Sarongs zien wij op een aantal afbeeldingen van zuid en noord; sport¬ 

hemden (N. baru tamib, -kqusö) zijn gewild, ook Europeesche hoeden. 

B. Vrouwenkleeding. 

§ 144. Het voornaamste kleedingstuk is de rok (NZ. g-idi, C. goto, CZ. kabb), waarvan 

het aantal lagen wisselt, in het noorden veelal tusschen twee en drie, in centrum en zuiden 

tusschen een en twee. Over het model cf. § 110 '). Dit kleedingstuk is feitelijk niets anders 

dan een om het benedenlichaam geslagen doek, waarvan de opening vroëger aan den voor¬ 

kant, tegenwoordig meer en meer ter zijde (in geval, dat er één doek is, links) zich bevindt. 

Het is dus niet eene omhulling als de sarong. 

Die oudere wijze van dragen, die samengaat met groote kortheid — het rokje reikte 

slechts tot de knieën — vindt men nog terug in centrale en zuidelijke streken, en is bij het 

veldwerk ook wel elders meer algemeen 1 2). 

Ook de stoffen, waaruit die oude modellen waren vervaardigd verschillen van die van 

meer modernen tijd. Wij treffen dan voornamelijk aan: g-isitö, g'óna, ladari, lambojo als 

weefsel, terwijl tegenwoordig gekochte katoentjes daarvoor in de plaats zijn getreden. Ook 

weer bij veldarbeid is het, dat men de oude weefsels nog in grooter verspreiding vindt. 

§ 145. De rok van het meer beschaafde Ni as, reikende tot halverwege de beenen of 

tot de enkels, is veelal een stuk blauw doek, waarvan de randen omboord zijn met een 

breeden rooden en een smalleren witten of gelen rand, waarvan er soms meerdere op elkaar 

volgen. In het zuiden heeft men meestal niet zulke samengestelde randen, maar is regel een 

eenvoudig rood afzetsel. Het spreekt evenwel, dat deze algemeenheid niets te kort doet aan 

de tallooze wisselingen, die samenhangen met persoonlijken smaak. 

§ 146. Met de toename der beschaving neemt ook het aantal rokjes toe, zoodat het 

dragen van een enkel exemplaar al wel reeds geheel beperkt is tot afgelegen streken. Bij 

meerdere ervan plaatst men de openingen aan verschillenden kant, wat geenszins overbodig is 

bij het klimmen en het zitten. Dit bleek een der zendelingen in West-Nias, die er zich 

langen tijd over verheugde, dat zijn arbeid zoo veel belangstelling trok, en dat nog wel 

voornamelijk van de jongelieden in den kampong, die niet verzuimden de godsdienstoefeningen 

bij te wonen. Zijne illusie werd echter bitter verstoord, toen de ouderlingen bij hem kwamen 

en vroegen of de vrouwen en mannen (die in de kerk aan verschillende kanten zitten) van 

1) Zie nog: R. Mal. Arch. blz. 145. 

2) Zie W. A. van Rees, De Pioniers der beschaving in Ned. Indië, plaat tegenover blz. 37. 
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zitplaats mochten verwisselen, omdat, zooals dat onderwerp op dat oogenblik was geregeld, 

de opening der rokjes juist gericht was naar de zijde, waar de jonge lieden plaats namen. 

§ 147. Over den rok draagt de vrouw een of meer banden (NZ. awi), die het kleeding- 

stuk bevestigen. Ook hier gaat dikwijls het toenemen van het aantal der banden samen met 

toename der beschaving. Terwijl men oudtijds die bevestiging beneden den navel aanbracht '), 

neemt het gebruik van meerdere bedekking van den buik toe. Opvallend netjes zijn de 

modellen, die wij in de Zuid aantreffen bij de vrouwen der hoofden, waarvoor zie afb. 25. 

Samen met die awi, maar ook wel alleen, draagt men vooral bij feestelijke gelegen¬ 

heden, bevestigingsmiddelen uit kralen vervaardigd, in het noorden zag ik er van zilver, 

terwijl men in de Zuid die fraaie vormen heeft van buikkorset, waarvan afb. 25 eene voor¬ 

stelling geeft. Wordt deze vorm van achteren gesloten, dit is ook het geval met de metalen 

voorwerpen, die wij voorgesteld zien bij Mod. fig. 115. 

§ 148. Dat niet alleen aan de kust het gebruik van sarongs [Ihnb'e nibbar'a) onder de 

vrouwen bestaat, zien wij uit afb. 24. Toch moet die dracht in de eerste plaats als eigen¬ 

aardigheid worden genoemd van de Mohammedaanschen onder haar. Ook onder de Christen¬ 

vrouwen bestaat een weinig navolging. Er schijnt een streven te zijn, om dezen in Europeesche 

rokken te steken — eenmaal zag ik zulk eene verschijning, de vrouw van eene Christen-guru. 

Onaesthetischer dracht voor eene inlandsche is nauwelijks denkbaar. 

§ 149. Als bedekking voor het bovenlijf heeft de vrouw óf eene kabaja (NCZ. baru) óf 

een doek, die om het lichaam geslagen wordt; de eerste dracht vinden wij voornamelijk onder 

den invloed van de kust, ook veel in de Zuid, oorspronkelijk als kleeding op feesten, later 

meer als dagelijksch gebruik. Die losse doeken (Z. Ihegha) zijn in hoofdzaak een gebruik van 

de Zuid, waarvoor zie afb. 25. Overigens is deze gewoonte van uitheemschen oorsprong, 

voor ons onderwerp van geenerlei belang en kunnen wij verwijzen naar de afbeeldingen 1 2). 

Het nationale Niassche gebruik is dat het bovenlichaam, ook der vrouwen, onbedekt blijft. 

In afb. 50 zien wij, hoe die doeken wel op het hoofd worden gelegd tegen de zon 3). 

§ 150. Hoofddeksels. Met uitzondering van den zonnehoed4) zijn deze voor vrouwen 

in het gewone leven onbekend. Loopt men buiten, dan heeft men allicht den een of anderen 

doek bij zich, dien men over het hoofd kan spreiden. De l'embc dient daartoe aan de kust ’5 6). 

Vooral Mohammedaansche vrouwen maken graag van dergelijke doeken gebruik, quasi om 

haar gezicht te verbergen, inderdaad eene geschikte gelegenheid om lonken te werpen, althans 

onder de jongeren en ongetrouwden. Op feesten daarentegen kent men hoeden ook voor 

vrouwen, waarvoor verwezen zij naar sieraden °). Dat ook door vrouwen hoofdbanden worden 

gebruikt, is o. a. te zien uit afbeelding 15. De naam is N. bala högu, Z. baliibala bu, C. balö fiógö. 

1) Afb. 15 en 26. 

2) 55 en 59. 

3) Zie verder: Mod. blz. 486 en 488, Tav. XX. 

4) § 137- 

5) Afb. 55. 

6) § 242. 
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II. VERZORGING EN BEHANDELING VAN HET LICHAAM. 

§ 151. Uit een oogpunt van cultuurontwikkeling beschouwd, zou dit onderwerp de eerste 

plaats moeten innemen, waarop de aangehangen versieringen en dan eerst de kleeding zou 

moeten volgen. Bij het thans behandelde onderwerp valt te onderscheiden tusschen: 

A. Behandeling der haren. B. Behandeling der nagels. C. Doorboren der ooren. D. Vijlen 

en kleuren der tanden. E. Besnijdenis. F. Tatoeëering. G. Zalven en verven. H. Reiniging. 

A. Behandeling der haren. 

Mannen. 

§ 152. Hoofd. (N. h'ögb, C. adsjudsju, Z. telan). Vroeger bestond meer algemeen dan tegen¬ 

woordig de gewoonte, het haar (NCZ. bu) lang te dragen, wat men vooral terugvindt in af¬ 

gelegen streken van centrum en zuiden. Het lange haar, dat zelden tot halverwege het middel 

rijkt, wordt naar achteren gestreken en door een haarband vastgehouden, of op het achter¬ 

hoofd in een knoop gelegd (NZ. lafabidu). Toppen heeft plaats, doordat men het haar op 

een stuk zacht hout als onderlaag legt, en het dan met een mes gelijk afsnijdt (NZ. lataba). 

Het haar wordt in dit geval weggegooid. Ook zonder dat verder formeeren plaats heeft, 

scheert men wel eene smalle strook langs het voorhoofd af. Waar de invloed van de kust 

zich doet gelden, is dit te merken, doordat meer en meer het haar wordt geknipt. 

§ 153. Naast dezen vorm van lang dragen van het haar, hebben er van oudsher andere 

wijzen van fatsoeneeren bestaan, gelijk men mag besluiten uit de overeenkomst dier kapsels 

met zulke in ver verwijderde landstreken in en buiten den archipel. Wij kunnen daarbij de 

volgende vormen onderscheiden: 

1. N. tuga, C. tsjiiga, Z. tnka. Dit woord duidt ook aan: den kam van een haan; men 

zou het kunnen vertalen met: kuif. Gelijk afb. 28 laat zien, is deze dracht enkel een vlok 

haar, die op het voorhoofd is overgelaten, eene illustratie dus van het spreekwoord: „Post 

est occasio calva”. Vooral jonge mannen volgen dit gebruik '). 

2. C. bu iaridsji. Hieronder verstaat men de haarbundels ter zijde van het hoofd, vooral 

in geval men het overige haar afscheert. Eene haardracht, die ik alleen heb aangetroffen aan 

den bovenloop van de Idanö Mo la en aangrenzend gebied, bestaat in knoopen van dat 

haar ter weerszijde van het hoofd 1 2). 

3. C. sqi-bu, een krans van korte haren, die men om het hoofd laat staan, terwijl daar¬ 

omheen alle haar is afgeschoren. Deze wijze van behandeling gaat veelal samen met het laten 

staan van een ring van haar daarbinnen, door een kale strook ervan gescheiden. Deze vorm wordt 

in het zuiden ook typisch genoemd: laguwa (deksel) of lagblagö (schertsend nog met: bumbu). 

4. C. gbba, de naam van bewusten ring van haar op het achterhoofd, die mij echter 

ook wel taridsji (dat immers ook „einde”, i. c. van het hoofd, waar dat haar zich bevindt, 

kan beteekenen) werd genoemd. Ook sprak men eenvoudig van bu, haar 3). 

1) Cf. Qoran XI, 59: „Es gibt kein Geschöpf, welches Gott nicht vorn bei dem Haarschopf festhalt”. 

2) Zie afb. 22 en 23. 

3) Cf. Wilken, III, 497 (cüda, gikha); 508, noot 198 (gombaq); Fi. tauso, a long tuft of hair on the back 

of the head (Hazlewood, blz. 128); Bontoc Igorot, toktokó, hair on top of the head etc. 
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5. lömol'ömo, haren in den vorm van een kam, die men bij het scheren van kinderen 

laat staan. 

§ 154. De haarkruin noemt men N. tawuju, Z. tabwuju [fuju: draaien, dus: wervel); 

ook sprak men van k-amudi (C.). 

§ 155. Voor het haarsnijden bij kinderen, zie §§ 702, 704 en Kl. DE Zw. I, 140. 

§ 156. Het afscheren heeft plaats met een scherp aangezet mes, ook wel met een glas¬ 

scherf. Een ieder weet die „instrumenten” te hanteeren, zoodat men bij de behandeling 

elkander kan helpen. Alleen op de standplaatsen der ambtenaren en in den laatsten tijd zelfs 

elders vindt men Niassche „scheersalons”. Scheren is N. latdwb, Z. lahdi; scheermes N. f'a- 

riózvö, Z. fundi. 

§ 157. Tegen ongedierte, dat in het haar voorkomt (N. g-utu, C. g-utsju, Z. g-utu) wordt 

men door een der huisgenooten of goede vrienden geluisd (N. lafqigi gutu, Z. laqsi). Ook 

wel gebruikt men daartoe een kam (NCZ. sughu), N. lasèse, reinigen : siighu sès'e '). 

§ 158. Des avonds mag men in de Zuid niet spreken van bu, maar moet zeggen: 

sado (welk woord in gewonen zin beteekent: wildernis, waar alles dus dicht aaneengegroeid 

staat), want anders krijgt men droomen (laanifigö). Ook mag men des avonds geen haar 

knippen, maar moet dat des morgens doen : N. latbzudb mahemolu, Z. laozvi dsado delqumb. 

§ 159. Wenkbrauwen. (N. röngbröngb, Z. bu Zïórö) 1 2). Behandeling heeft niet plaats, alleen 

in navolging van overwalsche gebruiken scheren wel eens personen aan de kust een deel 

ervan af. 

§ 160. Oogharen. (N. bzt hórd, Z. bu inata). Ondergaan geene bewerking. 

§ 161. Snor. (N. bu inbezvè, NZ. bu rnbawa). Men zal deze nooit tot volle ontwikkeling 

laten komen. Wie op eene snor prijs stellen, verwijderen toch in den regel de haren in het 

midden van de lip, zoodat er slechts een paar bundeltjes aan weerskanten overblijven, die 

met was (Z. sigusigu) tot een geheel worden gedraaid, dat spits naar voren staat. Over het 

algemeen trekt men echter alle snorharen uit met een nijptangetje (NZ. ford), dat men te 

dien einde bij zich draagt. Het is wel opvallend, dat de thans in gebruik zijnde voorwerpen 

(in den regel import) nog zoo sprekend gelijken op dergelijke artikelen uit oude perioden 3). 

Ten einde de snorharen in goed fatsoen te brengen, heeft men in zuidelijke streken de bala- 

bala bu bazva, een „Schnurbartbinde”, waardoor de haren naar boven worden gedrukt. Men 

draagt deze wel aan een touwtje om den hals 4). 

§ 162. Onderkaak. Sik en kinbaard (N. garnbi, C. bu dsjibi, Z. bu dsibi)-, wangbeharing 

(N. bu bo^ö, Z. gabï). Vooral in centrale streken treft men nog wel eens personen aan, die 

een flink ontwikkelden, ofschoon ijlen baard hebben. Meestentijds trekt men echter de haren 

op de onderkaak uit. Scheren heeft plaats onder invloed van buiten. 

§ 163. Okselharen. (NZ. bu narö galbgb). Deze worden veel uitgetrokken [la'difi) met de 

handen. 

§ 164. Schaamharen. (N. bic ba^i — penishaar, Z. bu gorb — kroeshaar). Bij het dragen van den 

lendengordel heeft algemeen uittrekken of althans korthouden plaats. Het uittrekken (Z. ndifi) 

1) Zie LM. blz. 23—24. 

2) Sundermann : bakkebaard : röngoröngo. 

3) Zie b.v. Müller, blz. 265, 267, bronsperiode. 

4) LM. blz. 205. 
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heeft plaats met de hand op de badplaats, waar deze bewerking als eene uiterst gewone 

handeling in het openbaar wordt verricht, behoorende tot het „toiletmaken” '). 

§ 165. Huidwoekering. Haren die hierop groeien (Z. bu ba bbuld) mag men niet uittrekken, 

dat zou ziek maken, dat is famaghö. 

§ 166. Meermalen treft men in de centrale streken lieden aan, die over het geheele 

lichaam, dus ook in het gezicht, beharing vertoonen. Aangezien zulk eene begroeiing tamelijk 

ijl is, kan zij niet stuitend worden genoemd. Zware beharing van de borst alleen komt ook 

meermalen voor. Als algemeenheid moet men den Niasser echter zeer licht behaard noemen. 

Vrouwen. 

§ 167. Dezen dragen het haar lang, zij zouden het volgens den een korten, volgens den 

ander niet, wat dus plaatselijk wisselt. In het noorden houdt men het samen door haarbanden 

(N. bala h'ógö, Z. balabala, talu^i bu) van diverse vormen 2). In C. en Z. had men zulke banden, 

o. a. bestaande afwisselend uit een rand goud en sikbdra-kralen3). In de Zuid worden om 

het voorste gedeelte van den haarbundel de haren afgeschoren. Het haar wordt op het achter¬ 

hoofd, meer of minder naar voren, in een knoop gelegd (nibugö), wat men noemt: N. bu 

nifabidu, Z. amidu, meer een gebruik van zuidelijker dan van noordelijker streken. Daardoor 

is het mogelijk den zonnehoed stevig vast te zetten 4). 

Vroeger droegen de vrouwen — naar mij werd medegedeeld — in de Zuid het haar 

hooger gekapt dan tegenwoordig, wel tot één dM. hoogte. Op feesten werd het met goud 

bedekt {rai, alleen bij siulu-vrouwen). Vermoedelijk slaat deze haardracht op een kapsel, als 

weergegeven bij W. A. Van REES 5). 

B. Behandeling van de nagels. 

§ 168. Men verzorgt de nagels niet ten aanzien van onreinheid. In den regel houdt 

men ze tamelijk kort, door ze met een mes aftesnijden (NZ. lataba). Onder vreemden invloed 

zijn aan de kust personen die een pinknagel lang laten groeien, wat een weinig voorkomend 

gebruik is °). 

C. Doorboren der ooren. 

§ 169. Dit heeft plaats bij de mannen met de rechter oorlel, bij de vrouwen met beide 

oorlellen. Omtrent de redenen van dit verschil kreeg ik geenerlei dragelijke verklaring. Al 

wat men b.v. te Tètègewo (Susuwa) wist te vertellen was: „mbbcii, iramatuwa ha sara 

t'ógi” („mij dunkt, de man heeft slechts één gaatje”). In den bronstijd van Noord-Europa7) 

vinden wij in mannengraven regelmatig één, in vrouwengraven twee spiraalringen. Een gelijk 

beginsel dus als op Ni as8). 

Ook omtrent het gebruik in het algemeen wist niemand iets steekhoudends te vertellen. 

1) Zie Kl. de Zw., II, blz. 99. 

2) LM. blz. 6, 7. 

3) § 207. 

4) § 137- 

5) De pioniers der beschaving in Ned. Indië, plaat tegenover blz. 37. 

6) Over het nagelkorten zie nog § § 702, 704. 

7) Muller, blz. 254. 

8) §§ 64, 243. 
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Deed men het niet, dan zou de ouders het verwijt treffen, dat zij zich van hunne kinderen 

niets aantrokken '). De bewerking heeft plaats bij wassende maan, opdat de openingen grooter 

worden 2). 

§ 170. De methode van doorboring bestaat o. a. daarin, dat men den stekel (N. l'öndru, 

Z. ld dm) neemt van een stekelvarken (NZ. bbgb), en daarmede de oorlel doorsteekt (Z. la- 

tugi). In het noorden gebruikt men daarvoor ook een aangepunt stuk ijzer of een naald. In 

de opening steekt men bladeren, die ten slotte door een spiraalsgewijs opgerold klapperblad 

worden vervangen, dat de uitrekking bevordert 3). Wanneer men op groote rekking prijsstelt, 

wordt dat blad later vervangen door zware looden en andere ringen. Deze worden alleen in 

deze periode gedragen, en welhaast uitsluitend door kinderen van hoofden. Als regel maakt 

men de openingen niet bijzonder groot en zijn de oorhangers niet overmatig zwaar. Wordt 

de oorlel ongelijkmatig uitgerekt, voornamelijk door het verkeerd aanbrengen van het gat, of 

heeft woekering plaats ten gevolge van verzweringen, dan gebeurt het, dat de oorlel scheurt. 

Dit is welhaast nooit het gevolg van te zware belasting, die men immers eerst aanbrengt, 

nadat het oor genezen is. Gevallen heb ik gezien, waarin de gescheurde uiteinden met mes¬ 

singen kettinkjes aan elkander waren verbonden. 

D. Vijlen en kleuren der tanden. 

§ 171. Over het geheele eiland komen thans naast elkaar voor twee wijzen van muti¬ 

latie der tanden, zoowel voor mannen als voor vrouwen: 

1. afvijlen tot den wortel (NZ. laf ofb, lataba, Z. lasaraghaini). 

2. aanvijlen (N. laliózi, Z. lah'ódsji), wat zich bepaalt tot de toppen, die gelijk gemaakt 

worden, en het voorvlak. Blijkens den naam: nibifö drawa, is deze methode uitheemsch 4). 

Beide bewerkingen hebben plaats met een uitheemschen vijl (NZ. g-aragha). Het vijlen 

heeft plaats met wassende of met afnemende maan, al naar de landschappen. De onder¬ 

en de boventanden worden hieraan onderworpen, de kiezen niet. Het werk heeft overdag 

plaats en is in ongeveer een uur tijds afgeloopen. Er zijn personen, die er zich in het bijzonder 

mede belasten. Na het aanvijlen wordt nog gepolijst (N. ladegha, Z. lareghd), met een kiezel¬ 

steen (N. gozvë, Z. batu). De afgevijlde stukken tand worden weggeworpen achter de woning, 

ook wel bij pisangstruiken begraven. De leeftijd der patiënten is ongeveer 16 jaar 5). Overal, 

waar de beschaving vordert, wordt het afvijlen door het aanvijlen verdrongen. Spitsvijlen 

komt niet meer voor c). Het bij KLEIWEG DE ZWAAN weergegeven beeld ‘) is beslist Niasch, 

zou van de Bat u-eilanden afkomstig kunnen zijn, waarop van Men ta wei uit invloeden 

hebben gewerkt 8). 

De adat van Tanaja^ö (N.) ter zake is deze. Een kip wordt geslacht en een adu 

1) Horst, 1889, 243 (Cf. Nova Guinea, 78). In de W al ck e n aa r s b aai werd bij een dooden-feest een der 

oorlellen van een buitengewoon mooi gekleed jongman doorboord. 

2) Kl. de Zw. I, blz. 140. 

3) Z. lagbgb bulu bwêta. Ontstaat ettering, dan dient als medicijn: geroosterd pinangmerg met kurkuma (i. hunS 

bwinb (tabogo). 2. tidrt). 

4) Cf. Wilken IV, blz. 16, waar een dergelijke overgang bepleit wordt van uitbreken van tanden tot tandenvijlen. 

5) Zie nog Kl. de Zw. I, blz. 148. 

6) Kl. de Zw. I, blz. 148 vlg. 

7) I, blz. 150. 

8) Zie ook § 175 vlg. 
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fawöw'ögha gemaakt, om het opzwellen der tanden te voorkomen. Het loon van dengeen, die 

de bewerking heeft verricht, bedraagt fl. 0.25. — Het zich onthouden van spijzen betreft: 

ubi, maïs, suikerriet en kip. Elders heet die adu : siraha warnbfb. 

§ 172. Het zwartmaken der tanden, dat meer en meer afneemt, heeft plaats met in 

klapperwater opgeloste kool van klapperdop (NZ. solc iribanïo). Het heeft dadelijk na het 

vijlen plaats (Z. nitaba aragha, ba labe fanitsjifö, rnatb me qito). 

In het C. wordt gemaakt een „adsju Lailuwb wambfb”, met het doel: „falöababbawa" 

(Tèt ègewö): opzwelling te voorkomen. In de Zuid maakte men een beselö, waaraan hidrifb- 

gras wordt geappliceerd. 

E. Besnijdenis. 

§ 173. Besnijden (N. labbtb, Z. laghqi — dat in het N. castreeren beteekent) '). De 

Niassche wijze van besnijden is de incisie. De opgave van toegepaste circumcisie is alleen 

juist voor de kustbewoners, die tot den Islam overgingen. Aangezien de voorhuid na de 

bewerking verschrompelt, kan onbekendheid hiermede ook wel tot de onjuiste voorstelling 

hebben bijgedragen 1 2). Terwijl men plaatselijk deskundigen kent, bestaan die elders weer niet. 

De bewerking heeft plaats bij afnemende maan (BM. ba elum'ó^ö), anders zwelt de wonde op3). 

De leeftijd, waarop de bewerking wordt toegepast is in den regel tusschen het 7de en 12de jaar4). 

§ 174. De operatie begint daarmede, dat men aan de bovenzijde van de voorhuid een 

streepje trekt met houtskool; de insnijding wordt daarlangs getrokken, nadat men onder de 

voorhuid (NZ. g-uli ba^i) een stukje aghé of solöw-hout (Z. t'óla dsolow) heeft geschoven. 

Onder het geslachtslid wordt na de besnijdenis en de medische behandeling, met gebrande 

praeparaten, zooals gnrnb tasbrb, rabb nohi, usö galawa, de bladscheede aangebracht van een 

pinangpalm (N. mowa zuinb, Z. mobwa bzuino) en aan het lichaam bevestigd, tegen het heen en 

weer schudden. In de Z u i d draagt de jonge man gedurende den eersten tijd na de behan¬ 

deling geen lendengordel, maar een lang baadje; in het noorden wordt een doek om de heupen 

geslagen. 

Gedurende van vier tot acht dagen na de operatie mag de besnedene niet uit borden 

eten, maar moet van pisangbladeren gebruik maken. Ook mag hij geen ubi eten, maar alleen 

rijst, omdat anders ontsteking zou volgen. De adat van Sawö (N.) is als volgt. Een varken 

van vier tidé (ter waarde van fl. 2.—) wordt geslacht. Gemaakt wordt een adu fawöw'ögha, 

om groote bloedstorting te voorkomen. Gedurende eenigen tijd na de besnijdenis moet de 

betrokkene zich onthouden van geroosterde voeding, van zoute visch en van lada (Spaansche 

peper). 

F. Tatoeëering. 

§ 175. Onderscheiden wij het zuivere tatoeëeren van het maken van brandmerken. 

Tatoeëeren (Z. latutu, N. lasua, welk laatste beteekent: figuren snijden) is geen algemeen 

gebruikelijk middel tot versiering a. a. In het noorden heb ik slechts éénmaal een hoofd 

1) Cf. Wilken IV, blz. 205, vlg. Kl. de Zw. I, 139. Foutief is Wilken, blz. 215 en 218, waar van lafotb wordt 

gesproken, dat wel voorkomt in het Maleisch-Niasch van de kust, van Mal. potong. Circumcisie is alleen gebruik 

onder Mohammedanen aan de kust. Voor de gereedschappen, zie LM. blz. 14. 

2) RN. blz. 27. 

3) Vgl. Kl. de Zw. I, blz. 139. 

4) Kl. de Zw. I, 137, 140, 141; RN. tusschen 5de en 8s‘e jaar. 
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gezien, dat een klein poppetje (afb. 29) op zijn bovenarm had aangebracht, omtrent de betee- 

kenis waarvan het mij echter niet gelukt is iets te weten te komen, en volgens niet geverifieerde 

mededeelingen, worden wel beelden aangebracht van slang, hagedis e. d. {ulo, kiliwi, baja- 

komó). Ook de scolopender (alifa) werd genoemd. In de Zuid daarentegen treft men dit 

gebruik veel meer aan, zoo ook op de H i n a k o-eilanden. Voor de Zuid is het gewoonte 

onder hen, die in vroeger tijd met prauwen de B a t u-eilanden bezochten, en volgens van (Afb. 29). 

verschillende kanten bevestigde mededeeling deed men dit, om te voorkomen, dat men — afge¬ 

dreven naar de M e n t a w e i-eilanden — door de menschen daar zou worden vermoord. Waar 

wij hier niet te doen hebben met een nationaal gebruik, behoeft op dit onderwerp niet verder 

ingegaan. De afbeeldingen 30—40 geven een voldoende overzicht van de meest gebruikelijke 

patronen. Met een naald (_falbl'öwa) worden de prikken gegeven; als kleurmiddel dient lampenroet'). 

§ 176. Brandmerken brengen jonge lieden wel op armen of beenen aan, ten bewijze, dat 

zij pijn kunnen verdragen. RN. 1 2) vermeldt het aanbrengen ervan met brandende klapper- 

nerven, op armen en ook wel borst (noorden) en verder 3) dat men zich daar tien tot twaalf 

strepen, een paar lijnen onder elkaar, op den arm of voorarm brandde. 

G. Zalven en verven. 

§ 177. Inwrijven met klapperolie (NZ. labajöi) van het lichaam heeft plaats. Het zou 

volgens eene mededeeling een middel zijn, om het resteerende vuil (Z. hawuhawu, fibtö) van 

de sawah te verwijderen, want in eenigszins overvloedig aangewende olie zou de modder op¬ 

lossen. Ook bij het masseeren (N. lafera^b, Z. labmdsï) gebruikt men olie. In het noorden zou 

het zich alleen tot het laatste gebruik beperken. In het haar doet men er een weinig van, 

ook wel als voorbereiding tot het kammen. Men kent welriekende kruiden (Z, bulii gudrc), 

maar zelden maakt men er gebruik van. 

§ 178. Verven van de huid is mij niet bekend geworden als oud gebruik. Mogelijk, dat 

er toch nog aan herinnert het aanbrengen van witte plekken met sirih-kalk (N. betuiva, Z. 

bbtuwa) dan wel van roode met sirih-speeksel, in geval van ziekte, op hoofd of borst. Rood- 

kleuren der voorste vingerleden komt, behalve aan de kust, ook in de Zuid en elders voor 

bij vrouwen en kinderen, ook wel bij jongelui (nagels). Het kleurmiddel is ontleend aan ge¬ 

stampte bladeren van lahiné (N.), van fanbdsa^a (dat is: lahiné) en bulu dsilèdb (Z.) 4). 

H. Reiniging. 

§ 179. Volgens Westersche begrippen is baden reinigen. Anders in de tropen, waar het 

in eerste instantie is: zich verfrisschen. Wanneer in de Zuid eiken avond, dus op het koelere 

gedeelte van den dag, een ieder naar de badplaats gaat, moet daarbij evenwel de bedoeling 

zich te reinigen, meer op den voorgrond worden gebracht5). Waar in centrum en noorden 

1) Cf. Deut. 14:1-28: „Gij zult om een dood lichaam geene insnijdingen in Uw vleesch maken, noch schrift 

van een ingedrukt teeken in U maken”. RN. blz. 28, vermeldt tatoeëering van de borst, van den eenen schouder tot den 

anderen, voor de Zuid. Nooit zag ik iets dergelijks. 

2) Blz. iïo. 

3) Blz. 28. 

4) Ten onrechte noemt Sundermann lahiné: Balsamin, het is: Lawsonia inermis L. (— alba Lam.) fam. Ly- 

thraceae, bekend als Henna. 

5) Voor de badplaatsen, zie §§ 289, 312. 

S 
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de badplaatsen in den regel niet veel zaaks zijn, laat de zindelijkheid op het lichaam veel te 

wenschen over. Het zuidelijke Ni as maakt daarop eene loffelijke uitzondering. Dit verschil 

hangt al weer samen met de beschreven andere verhoudingen hier en onder de noordelijke 

bewoners, waar aan den eenen kant naar overvloedig water werd gezocht voor de groote 

nederzettingen, aan den anderen kant een klein en geheel in de diepte gelegen spruitje vol¬ 

doende was voor de geringe behoeften van de kleine kampongs. 

§ 180. De zuidelijke badplaatsen zijn gedurende een groot deel van den dag, maar 

vooral tegen den avond, het tooneel van een vroolijk leven. Men kleedt er zich uit, legt de 

kleederen ergens op de muren, die de badgelegenheid omringen, en geniet ten volle van het 

overvloedig stroomende frissche water. De siülu baadt ongegeneerd te midden van zijne onder¬ 

danen; alle leeftijden baden door elkaar; preutsche, op schijnbeschaving of onnatuur gegronde, 

beschouwingen komen in deze maatschappij nog niet te pas. 

§ 181. Voor de bewoners van midden en noorden bestaat reiniging van het lichaam 

dikwijls alleen daarin, dat men na een vermoeienden loop of zwaren arbeid de transpiratie, 

of na een regenbui het regenwater, met een mes zich als het ware van het lichaam scheert 

[laa^qj NZ.). Toch zal men in die minder bevoorrechte streken ook menigmaal zien, dat wie 

eene rivier passeeren, zich even ontkleeden, om van het verkoelende water te genieten. 

Algemeen bestaat de gewoonte, om zoo mogelijk voor het binnengaan der huizen de voeten 

aftewasschen, waartoe men zich in den regel in het laatste watertje voor eenigen kampong 

afspoelt. Geen luxe inderdaad, vooral in vroegeren tijd, bij den slechten toestand der wegen, 

die menigmaal modderpoelen waren. Aan de noordoost- en noordkust vindt men voor dat 

doel wel een enkelen keer een bak met water of een tampajan voor de deur gereed staan, 

broeinest van muskieten en uitgangspunt voor malaria. 

§ 182. Behalve dat men het water eenvoudig over het lichaam laat spoelen, maakt men 

gebruik van schuur- en chemische reinigingsmiddelen. Als schuurmiddel dient wel een in het 

rivierbed, waar men zich baadt, opgeraapte steen (Z. laregha batu, schuren met een lossen 

steen). In de Zuid zijn daarvoor als aangewezen de steenen, waaruit de badplaatsen zijn op¬ 

gebouwd, waartegen de menseigen het lichaam dus aanwrijven (Z. larurtighu hulu ba batu: 

den rug tegen die steenen wrijven). 

§ 183. Onder de schuurmiddelen van fijnere substantie moet genoemd leem (N. tambu 

sojo, Z. tabu sojo) roode leem derhalve, vooral voor het haar, een meer in het noorden ge¬ 

bruikelijk middel, en zand, dat alleen voor het lichaam dient. Zulk schuur- en waschmiddel 

wordt genoemd: tagawa, waarvoor vergelijk: J a v. gasah, zich wrijven, afwrijven, schuren (als 

dieren tegen een boom), F i. nggusia, to wipe, to rub; Se saké (Api), gasi, kasi, reiben, 

enz. Dat daarbij ook welriekende kruiden te pas kunnen komen, blijkt uit SüNDERMANN, 

Texte '). LETT 1 2) vermeldt van vrouwen van siulu s, dat zij wel in huis baden. 

1) Blz. 49; zie ook zijn „Insel Ni as”, blz. 226. Waar in het eerste gedicht sprake is van lömbu za^uwa, geeft 

de vertaling met: „geel leem” m. i. te weinig. Lömbu is de salpeter, die den gelen glans van het gond verhoogt: zich 

daarmede te baden, met een stof die naar den naam met dat goud is verbonden, heeft de strekking zich zelve te doen 

kennen als eene vrouw, die ver boven het geslacht der tegenwoordige menschen stond. De hooge beteekenis op Ni as, 

verbonden aan de gele kleur, blijkt ook uit: Das Ausland, 1891, blz. 643: 

„Aber so geht es denen, die dich besuchen: 

Es ist, als ob sie geholt hatten die gelbe Farbe, 

Wenn sie gehort haben die gerechten Sitten”. 2) I, blz. 62. 
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§ 184. Als chemisch reinigingsmiddel wordt gebruikt de zuivere asch (Z. awu) uit den 

haard. Deze wordt opgeschept (Z. lasüru, waarvoor het N. heeft: lasözu), opgerakeld met een 

stuk hout of met de hand, en in een klapperdop gedaan. Droog wordt zij naar de badplaats 

medegenomen, waar de haren vooral er mede worden gewasschen. Deze zeep (siabu genoemd 

— is er verband met sabu, Mal. sabun ?) in de door klapperolie vette haren met water aan¬ 

gewend, schuimt (Z. götugbtu, N. g-btu^btu), zoodat men — badenden zoo ziende — zou 

denken, dat zij zeep van westersch fabrikaat gebruikten. 

§ 185. Dat de rechter hand althans voor en na het eten wordt afgespoeld, zagen wij 

reeds in § J. Waar de linker hand dient tot reiniging na gedane behoeften, gebruikt men 

haar bij de voeding ook niet. Op deze omstandigheid ook berust het, dat het aangeven van 

iets met de linker hand, zulk eene groote onbeschaamdheid is. In het noorden vooral is de 

onreinheid op de handen, in verband met het dikwerf vol rook zijn van de huizen, gedurende 

den kooktijd (waardoor men tot wrijven in de oogen genoopt wordt) de oorzaak van vele 

oogziekten. 

III. SIERADEN. 

A. Algemeen gedeelte. 

§ 186. Eene eenigszins volledige beschrijving te geven is hier niet mogelijk, ook ten 

gevolge van de groote verscheidenheid der voorwerpen. Het is de bedoeling dan ook slechts 

datgene te behandelen, wat meer gemeengoed is, of wat om bijzondere redenen verdient te 

worden vermeld. De techniek der voorwerpen en de kunst (ook bij andere onderwerpen) 

blijven ook onaangeroerd. In hoofdzaak volgt hier eene opsomming, zoo mogelijk met eenige 

toelichting, van de voornaamste voorwerpen. 

§ 187. In het gewone leven gaat een Niasser uiterst eenvoudig gekleed. Alleen op feesten 

haalt hij al hetgeen hij aan sieraden heeft, voor den dag, waarbij de gouden voorwerpen in 

de eerste plaats moeten genoemd worden. 

Het gebruikelijke Niassche woord voor goud, N. g-anci'a, Z. g-ancSa of kanci'a, is ont¬ 

leend aan het Sanskrit kanaka. Evenwel, in de zangen wisselt het met hamo en semb, al 

naar de dialecten: welk eerste woord in de dagelijksche taal „meel” beteekent. De algemee- 

nere zin ervan is: stof, gruis, zoodat het ook stofgoud kan beteekenen, een der vormen, 

waaronder het goud op Nias vroeger werd ingevoerd. Deze woorden zijn beide aequivalenten 

van het Maleische émas (men lette ook op het voor alle drie overeenkomstige accent). 

Voor wisseling van s en h bestaan in het Niasch (en daarbuiten) meerdere voor¬ 

beelden, zooals: 

N. sinasa, Z. hinasa: Pandanus sp. 

N. saja. Z. haja. ophoopen van aarde. 

Voor wat betreft de s, dit teeken geeft in den regel aan, dat de op elkaar volgende . 
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klinkers eenmaal een gutturaal tusschen elkander hadden, die is weggevallen en waarvan 

het eenige spoor nog is het scherp afbreken van den eersten dier klinkers. 

§ 188. Hoe het goud tot zulk een hoog aanzien is gekomen onder de Niassers, als dat 

vooral vroeger, maar ook nu toch nog steeds, het geval was en is, ligt historisch in het 

duister1). SOLEYMAN (851), waar die spreekt van eilanden, die overvloeien van goud, heeft 2) 

waarschijnlijk daarbij niet het oog op Nias, zoodat wij beter doen hem, voor wat dit punt 

betreft, verder buiten bespreking te laten. Beter treedt dan ook in het licht de mededeeling 

in de „Kitab Adjaib” 3) dat destijds (900—950) de Niassers koper op gelijke waarde schatten 

als goud4): „lis achètent des lingots de cuivre jaune a un prix trés élevé, et les gardent au 

lieu d;or; car ce métal est aussi durable chez eux que 1’or chez nous. Quant a 1’or, ils. Ie 

regardent comme sans valeur, et n’en font plus de cas que nous du cuivre”. 

Uit deze waardeering van goud en koper zou kunnen blijken, dat de Niasser destijds 

al even weinig begrip van de buitenwereld had als tegenwoordig, maar tevens moge de aan¬ 

dacht erop worden gevestigd, dat de mogelijkheid bestaat, dat deze voorkeur een dieperen 

grond had en gebaseerd was op herinneringen aan het gebruik van brons, wat dan die raadsel¬ 

achtige voorkeur eenvoudig zou verklaren. Intusschen schrijft HEIERLI5 6): „ebenso scheinen 

die eisenkundigen Malayen eine Bronzezeit nicht gehabt zu haben, wie besonders ANDREE 

hervor gehoben hat”; en °): „In den archeologisch genauer bekannt gewordenen Teilen von 

Hinterindien, z. B. in Kambodscha, wurde ebenfalls eine Bronzezeit konstatiert. . . Auf 

den Insein des austral-asiatischen Archipels hat man bis jetzt noch keine Spuren 

einer ehemaligen Bronzezeit entdeckt”. 

Het is mij zélven voorgekomen dat, wat bij behoorlijk onderzoek geen of slechts 

weinig sporen van goud bleek te bevatten, onder de Niassers onderling voor goud aan den 

man werd gebracht. Van het oude goud kan trouwens niet zoo veel meer over zijn, aange¬ 

zien de gewoonte bestaat, van geslacht op geslacht het goud weer te verwerken, waardoor 

binnen betrekkelijk korten tijd veel verloren gaat. De slijtage door het dragen van de voor¬ 

werpen komt, in verhouding tot dien eersten factor, niet in aanmerking. 

§ 189. Buiten deze materie worden voorwerpen vervaardigd van: 

Metalen: zilver, koper, tin, messing, ijzer, lood. 

Kralen: van glas, aarde (mutisalah), maar ook van koper. 

Tanden: van tijgers, krokodillen, uiterst zelden ook van ivoor. 

Nagels: van tijgers. 

Schildpad: van de zeeschildpad. 

Schelpen: vooral de reuzenschelp (kima) 7) en de conus. 

Hout, voornamelijk onderdeelen van voorwerpen. 

1) Vgl. § 1260. 

2) Men leze mijn betoog in § 1107. 

3) Livre des Merveilles (zie § 56). 

4) Zie aldaar, blz. 126. 

5) Urgeschichte der Schweiz, blz. 208. 

6) Blz. 318. 

7) Dr. W. Jack, Geological Soc. of London, 1S24, blz. 404, schrijft: „Large kima shells (chama gigas) are 
also found on the hills, exactly as they occur on the present reefs, and are collected by the inhabitants for the purpose 
of cutting into rings for the arms and wrists”. 
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Rottan. 

Vruchten: speciaal van den klapper. Het staat geenszins vast, dat hieronder mag 

worden vermeld de Loidocia Seychellarum, waarvoor zie § 199. 

Diverse stoffen, als satinet, wol, doek, welke geene afzonderlijke bespreking waard zijn, 

aangezien deze slechts in dit verband als losse aanhangsels voorkomen van andere voorwerpen. 

§ 190. Het is echter voor de juiste waardeering van dit onderwerp noodzakelijk, er 

eene uitbreiding aan te geven, door ook die voorwerpen te behandelen, die om reden van 

bijgeloof aan het lichaam worden aangebracht, zij het dat er daaronder zijn, die tevens tot 

versiering dienen. Wij zullen er dan onder aantreffen, die blijken zullen het uitgangspunt 

voor sieraden te zijn geweest. Tot deze laatste groep dan kunnen worden gerekend: 

Vruchten: N. töguwa, Z. tegiiwa, C. taiguwa, tegmv'a. (Coix agrestis Lour. fam. Grami- 

neae). Voor de beteekenis vergelijk Mal. Men. manimani setan. 

Stengels. Z. wèwè manu, een slingerplant. 

Bladeren. N. lagqènë, Z. lagènè, wolfsklauw. — NZ. g-b*b, alangalang. (Imperata cylin- 

drica Beauv. (I. arundinacea Cyrilli), fam. Gramineae). 

Bloemen. N. sömasdma, Z. sösóma. (Hibiscus Rosa Sinensis L. fam. Malvaceae). 

' § 191. Menigmaal komt het ook voor, dat voorwerpen, die oorspronkelijk enkel prac- 

tische beteekenis hadden, vervangen zijn door zulke, die tevens aan den goeden smaak (even¬ 

tueel van een Niasch standpunt beschouwd) voldoen, men denke aan den hoofdband, eener- 

zijds van biezen en anderzijds dergelijke van goud b.v. Het meest opvallend van deze rubriek 

zijn de gouden hoofddeksels, de baadjes, zonneschermen, zwaarden (of liever: zwaardscheeden 

en grepen) „van goud”, d. w. z. belegd met bladgoud. 

B. Speciaal gedeelte. 

§ 192. Bloemen. N. sömasönia, Z. sösóma. (Hibiscus Rosa Sinensis L. fam. Malvaceae). 

Dat deze plant van oudsher tot het Niassche leven behoort, volgt wel hieruit dat er eene 

mythe aan verbonden is. Deze luidt1): 

In ouden tijd waren er eens een man en eene vrouw; zij hadden twree zoons en twee 

dochters, nog jonge kinderen. Maar ziet, de moeder komt te overlijden. Groot was de zorg 

voor den vader, want wie zou op de kinderen toezien. Wanneer hij in den morgen naar het 

veld ging om te werken, dan zette hij voor de kinderen van allerlei klaar opdat zij niet 

zouden verhongeren. Niet gering was echter zijne verwondering, toen hij bemerkte, dat van 

dat voedsel nooit iets werd gebruikt, terwijl de kinderen toch goed opgroeiden. Hij besloot 

te onderzoeken hoe dat kwam, en op zekeren dag verborg hij zich boven den haard. Toen 

de zon hare grootste hoogte had bereikt, zag hij plotseling de schim van zijne overleden 

vrouw te voorschijn komen; deze verzorgde de kinderen, baadde hen en gaf hun te eten en 

te drinken 2). Toen zij wederom wilde weggaan, sprong hij uit zijn schuilhoek te voorschijn, 

1) Cf. Horner, blz. 368. 

2) Cf. Schmidt, Grundlinien, § 283. 
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wierp een zak over haar heen, en belette zoo haar vertrek. De schim nam er ten slotte vrede 

mede te blijven, maar onder de voorwaarde, dat hij haar nooit bij haren naam: beghii dsi maté 

(schim van eene doode) zou noemen '). Hij beloofde het en een jaar lang leefden zij weer naast 

elkaar. Toen gebeurde het op zekeren dag dat hij beneden het huis aan het werk was en dat 

een der kinderen eene kleine behoefte op hem deed, en in zijn toorn hierover, noemde hij 

zijne vrouw bij haren naam. Zij verliet toen het huis, ging het voorerf op, en verdween in 

den grond. Op het hoofd had zij een sdmasoma-\Ao<zm, als versiering (rai) en deze nu bleef 

boven den grond, ontwikkelde zich daar en werd de verbinding van de schimmen der dooden 

met de op aarde levenden. (Vergelijk thans sömasbtna of sbsbma met F i. ai sosomi: a thing 

planted in the place of an other that has died, been taken up) 1 2). Tevens is het die s'ömasdma, 

die de grens tusschen beider verblijf moest aangeven, en voor de woningen in centrum en 

noorden vooral, ziet men nog heden dikwijls die bloem geplant te midden van de groote 

steenen voor de huizen, waar — zooals wij later zullen zien — de schedels der overledenen 

werden bijgezet 3). Vroeger kwamen de schimmen der overledenen geregeld op aarde bij de 

levenden aan huis. 

§ 193. Het karakter van grensplant komt nog uit in de volgende mythe. De aarde was 

in negen dagen gemaakt door: 

„ Inada Si La'uma danö, Inada Si Leduma dab”, 

die gehuwd was met: 

„ Beg/iu ba balö n'ani, Beghii balö n'bhq” 4). 

Zij kregen twee kinderen, een jongen en een meisje. De zoon, „Amada TÖLOGU ba 

luw aha”, ging wonen bij den mond van den stroom (n.1. van de hemelrivier, den melkweg); 

de dochter, vInada SlRASÖ ba luwa”, daarentegen zette bovenstrooms zich neer5 6); \luwaha 

is uitmonding van eene rivier; luwa komt in de gewone taal niet meer voor, wel muluwa 

(;midu'a, SüNDERMANN: hervorquellen); luwa wil dus zeggen: bron, oorsprong van eene rivier]. 

Als grens van beider gebied werd geplant de sömasbma. Op zekeren dag dreef het goud van 

het meisje in een klapperdop c) de rivier af, tot het bij die plant bleef steken. De vrouw haar 

goud achterna; tweemaal negen dagen duurde de tocht, totdat zij de plek bereikte, waar het 

goud was tegengehouden. Maar juist te voren was ook de jonge man daar aangekomen, en 

had het goud gevonden. Zij vroeg het nu terug, maar hij weigerde, en in plaats van het 

1) Tal van parallellen vindt men van zulk een beding elders. Cf. Rolleston, blz. 179: Hier zegt Macha, een 

„fairy bride” tot baren echtgenoot: „Then at least do not speak of me., for I may dweil with you only so long as 1 

am not spoken of”. Omtrent dergelijke nog thans bestaande gebruiken, zie: Burne, blz. 49: „Among the Ainu the wife 

should not pronounce her husband’s name, for the bare fact of mentioning it, is equal to Rilling him, for it surely takes 

away his life” (Batchelor, 252). 

2) Hazlewood, 114. Daarnaast kent men: Fi. sosomi, a shrub, the leaves simple, fruit beautifully yellow, and 

eatable (op. cit. 277). Deze plant is echter niet identisch met de Niassche, want Hibiscus R. S. is F i. kauti. 

3) Cf. Roli.eston, blz. 226. De mythe van „Cuchulain in Fairy land” eindigt daar met: Then he abode 

with Fand, enjoying all the delights of Fairy land for a month, after which he bade her farewell, and appointed a 

trysting-place on earth, the strand of the Yew Tree, where she was to meet him”. Die Yew Tree groeide op boven de 

graven van Deindre en Naisi, evenals die sömasöma op de plek, waar de moeder in de aarde verdween. (Rolleston, 

blz. 201). 

4) D. i. onze moeder, die de aarde hamerde, gehuwd met de „schim, die aan het einde der winden” zich bevindt. 

5) §§ 63 en 1213 vlg. 

6) Deze vergelijking bepaalt met zekerheid, dat de maan in het eerste kwartier als vrouwelijke godin werd 

opgevat. 
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terugtegeven, nam hij behalve het goud ook het meisje en sedert zijn zij samen getrouwd '). 

§ 194. De Hibiscus wordt zoowel door mannen als door vrouwen gedragen (zie afb. 42). 

Men heeft mij verteld, dat de bloem een middel zou zijn ter afwering van kwade geesten, en 

dat is na het zooeven vermelde duidelijk: zij worden er door er aan herinnerd, dat zij tot 

de grens van hun gebied zijn genaderd. Verstandig dus, die bloem in het haar te dragen 1 2). 

Wij zullen later (§ 227) zien, dat er een gouden hoofdsieraad voor vrouwen bestaat, 

dat aan de sómasóma is ontleend, en waardoor wij dus zullen vaststellen, dat er sieraden zijn, 

nu enkel voor fraaiheid gebruikt, wier oorspronkelijke beteekenis enkel was die van afwerings- 

middel tegen booze geesten 3). 

§ 195. Bladeren. Behalve de in § 132 besproken haarbanden, dragen in de binnenlanden 

van Ni as, zoowel mannen als vrouwen, wel bladeren in het haar gestoken, of om den hals 

gebonden. Ofschoon er plaatselijk verschillen in de gebruiken bestaan, kunnen wij toch als 

algemeene verklaring het volgende vaststellen. Die bladeren vervallen in twee groepen: 

1. Klapperbladeren, meestal om den hals gebonden en ontleend aan de versiering der 

N. adu, Z. be^elö of behelb 4) ter gelegenheid dat men offers brengt, speciaal in geval van ziekte. 

Dan toch vereenigen zich de verwanten en men maakt zulke beelden, die met die klapper- 

bladen (N. bulu n'ohi, Z. bulu inib) worden uitgedost. Over die eenvoudige bladeren denke 

men niet gering, want 5) zij stellen niets minder voor dan de gouden sieraden dier interme¬ 

diairs. Zooals wij later °) ook zullen zien, dient zulk een offer eenvoudig om bij een geesten¬ 

reunie, in het bijzonder van de overleden verwanten te worden gebruikt. Het is nu zaak voor 

de deelnemers aan zulk eene plechtigheid, zich te doen kennen als een dergenen, van wie 

dat offer uitgaat, die daarbij betrokken is geweest, want volgens den algemeenen regel dat, 

wie samen hebben gegeten elkaar geen leed doen, zijn zij dan er voor behoed, dat die 

geesten hun lumolumo met zich medevoeren, als zij na het offer naar hun schimmenverblijf 

terugkeeren. Men noemt dat zich voorzien van zulk een teeken: Z. lafbhu m'bagi. 

2. Bladeren van speciaal: alangalang (1bulu gb%b), alleen een klein stukje nl.: wolfsklauw 

(N. lagaène, Z. lagene, o. a. Selaginella plana Hierom) en larnbai (N.): en wel deze alle op het 

veld geplukt en in het haar gestoken. Dit gebruik berust volgens de meest algemeen gegeven 

verklaring daarop, dat de booze geesten zich hiermede tooien, zooals de menschen op aarde 

met goud en andere sieraden. Gebruikt derhalve een mensch die planten, dan worden de 

booze geesten misleid, zien hen aan voor een der hunnen, en laten hen met rust. Dit gebruik 

vindt zijne meest veelvuldige toepassing wanneer het begint te regenen en de zon schijnt 

door den regen heen [teti sinb), want dit is het teeken, dat de ergste der booze geesten, de 

nadqoja, aan het rondwaren zijn. De regenboog immers ook (vergl. § 1235) is niets anders 

1) Zie Ene. van Ned. Ind. sub këmbang spatu: „Heester, algemeen in tuinen (o. a. als grensplant in koffie¬ 

tuinen) en omheiningen (dus ook: ter begrenzing) geplant”. De Clercq sub 1796: „Omheiningen van Hibiscus zouden 

volgens de volksmeening in enkele streken de kracht van*sterke windvlagen breken”. Dit is zeer wel samentebrengen 

met de hier gegeven voorstelling omtrent kinderen van den windgeest. Tevens kan men zien, dat het wel de moeite zou 

loonen, wat meer materiaal omtrent deze plant ook elders dan op Ni as te verzamelen. 

2) Cf. Finsch. „Ueber Bekleidung, Schmuck und Tatowirung der Papuas der Südostkuste von Neu-Guinea”, 

blz. 12: „Es handelte sich . . um den Todesfall eines angesehenen Hauptlings .. Junge, ganz geschwarzte Madchen mit 

rothen Hibiscusblumen im Ohr machten einen sehr eigenthümlichen Eindruck”. 

3) Zie voor ditzelfde nog §§ 195, 217. 

4) § I3I5- 
5) Gelijk wij in § 1315 zullen zien. 6) § 1284. 
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dan het net, dat zij uitspannen, om de lumolumö der menschen te vangen (NZ. u*ö nadqoja) '). 

Het gemeenschappelijke in beiderlei gebruik is dus, dat men zich wil doen kennen als: 

vf 'ófö” dier geesten, welk woord wij in dit geval zouden willen vertalen met „een der hunnen”, 

met dit verschil, dat zulks in het eerste geval „de waarheid” is, in het andere slechts een 

list. Behalve voor het meevoeren van de lumolumö is men er voor bevreesd, door die geesten 

te worden geslagen; men draagt die bladeren „ƒ« lö ibdösji beghu", wat ziekte veroorzaakt. 

Slechts éénmaal noemde men als motief, speciaal voor de lagqèné, dat de kwade geesten hier 

bang voor waren als „haar der aarde” 1 2 3). 

Met uitzondering van de Selaginella zijn deze voorwerpen alles behalve fraai, maar ge¬ 

noemde plant is het, die dan ook onder de sieraden is opgenomen n). 

Geene gegevens liggen mij voor omtrent: I. de g-afia, een op bambu gelijkend gewas, 

in het haar gestoken; II. de N. nandrulb, Z. nadrulb. (Caryota sp. fam. Palmae), waarvan de 

bladeren als gouden hoofdsieraad dienen 4). 

§ 196. Stengels. Hiervan komen op den voorgrond: 

1. Rottan (NCZ. uwé, Calamus of Daemonorops sp. fam. Palmae), vooral in het centrale 

Ni as, ook wel noordelijker, terwijl in het zuiden deze versiering nooit werd aangetroffen. 

Men maakt er gele of licht bruin gekleurde halsbanden van, waartoe de dunste soorten worden 

gespleten. Vooral kinderen dragen deze,’ veelal met verschilllende figuren versierd, waaronder 

afbeeldingen van dieren (hagedisachtigen vooral)5 6), zij geven een goed beeld van de kunst- 

motieven, om reden waarvan een reeks dier halsbanden is weergegeven in afb. 274. 

2. N. mali wÖwonu, C. mali wöwemi of tanajasö, een varensoort. De stengel hiervan 

laat zich gemakkelijk in drieën verdeden. 

3. Z. wéwé manu, een dicotyle rank, die in de Zuid den kinderen om den hals wordt 

gebonden, als zij de kampong verlaten, ten afweer van booze geesten. 

§ 197. Vruchten. In de eerste plaats dient hier genoemd de in zoo ver uiteenliggende 

streken bekende Coix, waarvan verschillende soorten als Jobstranen bekend zijn. Het is de 

grijze, glanzende vrucht van een in het wild groeiende grassoort. Zij wordt in hare lengte 

doorboord en de vruchtjes worden met een draadje vereenigd (Z. lasusu) tot een halsband. 

Vooral om den hals van kinderen hangt men deze, die in al hun eenvoud bepaald sierlijk zijn. 

De kwade geesten blijven er door op een afstand. Eerst op lateren leeftijd mogen de kinderen 

kralen (djblödjblb) dragen ü). 

1) Voor het gebruik van eenig hoofdbekleedsel door geesten, vgl. de Tamkappe der dwergen, die hen tegen 

het zonlicht beschermde, aangezien dat hen zonder die kap zou doen versteenen. 

2) Dat de alangalang hun vrees zoü aanjagen, omdat zij die als lansspits zouden aanzien (Kl. de Zw., 1) trof 

ik nergens aan. 

3) Zie afb. 48 en 49 en § 217. 

4) Zonder eenige pretentie van eene verklaring daarmede geven, zij toch de aandacht gevestigd op: Mac Cul- 

1.0CH, The Religion of the Ancient Celts, blz. 162: „The incarnate god was probably representative of a god or spirit 

of earth, growth, or vegetation, represented also by a tree. A symbolic branch of such a tree was borne by Kings and 

perhaps by Druids, who used oak branches in their rites”. 

Zie afb. 48 en 49. Cf. Bat. andudur, Jav. genduru, Mad. ghandhuru. 

5) LM. 1620/8, 1629/19 en 20. 

6) Zie § 190; Tijdschr. Kon. Ned. Aard. Gen. 1912, blz. 160; zij dienen tot armbanden en oorversiersels van 

topeng of gemaskerden, dus in verband met de geestenwereld; De Clercq sub 835. 
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Deze vrucht niet te verwarren met de N. rigi manu, die om de velden heen geplant 

wordt (lafasui ?iowi). Dit gewas groeit snel op, tot meer dan manshoogte. Men deelde mede, 

dat de siliwi o. a. verjaagd worden, doordat de bödsji (die door middel van uit höwra gemaakt 

touw in beweging wordt gebracht) daartegen aan slaat. Het snelle opgroeien zal wel mede 

de reden zijn van het aanplanten (sympathie, natrekking). 

§ 198. Men kent ringen, gemaakt van sagovruchten (Z. buwa, djagu), die ik echter nooit 

zag en waarvan mij niets verder bekend is. 

§ 199. Van de meeste bekendheid' is de Z. kalabubu, de halsring voor dapperen, ge¬ 

dragen door hen, die vijanden hebben verslagen, hetzij in den strijd, hetzij als sneller. Maar 

ook zoons van hoofden, al vallen zij niet daaronder, tooien er zich mede '). Het meest bekend 

uit de Zuid, zijn ze ook in het noorden verspreid; zij worden vervaardigd van den dikken 

dop van daarvoor geschikte klappers (Z. Iele duwd), zooals die vooral in Madsinö voorkomen 

waar de fabrikatie ook voornamelijk plaats heeft. 

Cf. Tijdschr. I. T. L. V. 1 2), waar de gnietb" gezegd wordt van buffelhoorn te zijn vervaar¬ 

digd. Berust dit op een bepaald onderzoek van de stof? Zie ook CilUN, blz. 437, waar de 

kalabubu wordt gezegd van de Loidocea Seychellarum, van deze eilanden op Ni as aange¬ 

spoeld, te zijn gemaakt. Dit herinnert mij er aan, dat bij mijne eerste tochten in de Zuid 

inderdaad mij iets werd verteld van raadselachtige „klappers”, die men alleen op het strand 

vond. Zeker is, dat daarnaast bovenvermelde fabrikatie bestaat3). 

Men maakt van de bedoelde vruchten eerst ronde schijven, die dicht tegen elkaar 

worden aangesloten, geregen aan een messingen ring. Vervolgens heeft gladmaken en polijsten 

plaats, waarbij klapperolie wordt gebruikt. De kleur is licht rood, wat eene eigenaardigheid 

zou zijn van de gebruikte soorten, of zwart. De messingen ring wordt opgenomen in een 

dergelijk sluitstuk (Z. telau kalabubu) 4). 

§ 200. Hout. (NCZ. g-eu, F i. kau, a tree, wood, Mal. kaju). Het is niet de bedoeling, 

melding te maken van alle voorwerpen, waarbij hout wordt gebruikt; te gelegener plaatse zal 

de aanwezigheid worden opgemerkt. Slechts enkele typische voorwerpen verdienen vermelding. 

Oorhangers, (i. c. Z. gogo dalina). Alleen in zuidelijke, ook in de centrale streken trof ik 

deze aan; in de laatste werden zij speciaal door de jongeren onder de arme bevolking gedragen. 

Zij gelijken veel op een klos, _ waarvan de as kan worden uitgetrokken, zoodat het voorwerp 

dan in tweeën vervalt5 6). Behalve dezen vorm trof ik er aan, uit één stuk bestaande, waarvan 

de achterzijde kleiner was dan de voorzijde. De randen dezer klossen worden wel van in¬ 

kepingen voorzien (NZ. lategh'e). Aan de voorzijde van een der exemplaren, die ik zag, was 

een koperen plaatje (cent) aangebracht0). In de Zuid heeft men fraaie ronde schijven met eene 

gleuf in den rand, die de gerekte oorlel kan opnemen; zij zijn veel grooter dan de klossen7). 

1) Cf. Mal. kalung, collier, halsring. LM. blz. 59 (vgl. aant. 3); 211; Mod. fig. 25, 26, 27. 

2) Deel XLVII, blz. 37, en plaat III. 

3) LM. 211. Ratzel, Völkerk. I, 379. 

4) In het Niasch is de beschrijving dezer fabrikatie als volgt: Z. labbbbtb (nl. de solé banib), lareghli ba mqira, 

baticgi, lasusu ba Iqoja, lalau ba kanidsjifö (om den buitenkant zwart te maken). 

5) Zie afb. 53, sub 12. Cf. de Clercq & Schmeltz. Ethn. Beschr. West- en Noordkust v. Ned. Nieuw- 

Guinea, plaat V, 32. 

6) Afb. 53, sub 2 en 10. 

7) Afb. 53, sub 4, 7. 

9 
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Kammen. (.sughu eu). Cf. Bat. suri, F i. ai seru, a comb'). 

§ 201. Schelpen. Voornamelijk twee soorten worden hiervan gebruikt: 

1. N. f'órö, Z. silahifb; N. silahifb, Z. simamciu, Conus-soorten, de laatste kleiner dan 

de eerste. Behalve, dat men in de binnenlanden deze schelpen wel eenvoudig als aanhangsel, 

ter versiering van eenig voorwerp gebruikt, dienen deze voor: 
* 

a. Vingerringen (N. laèduru, Z. laèduru, C. laèdjuru, BM. laèbwuru). Zij bestaan dan 

uit een schijf uit de schelp, die derhalve zich voordoet als een „gebroken” ring — die wel 

op eenvoudige nabootsing van deze zou kunnen berusten. Mannen en vrouwen dragen ringen 

(waaromtrent — in het algemeen gesproken — valt optemerken, dat die der vrouwen talrijker 

en fijner zijn dan die der mannen). 

b. Armbanden. (N. aja f 'órö). Deze zag ik zelf niet, maar uit betrouwbare bron vernam 

ik, dat zulke exemplaren, uit aaneengeregen schelpen bestaande, vroeger wel werden gebruikt. 

2. NZ. girna. Tridacna gigas. Deze komen in verschillende grootte voor. Hieruit worden 

vervaardigd : 

a. Oorhangers, waartoe kleinere stukken worden verwerkt. NZ. gêlagêla1 2). Het zijn 

meer hangers van een oorring. 

b. Armbanden. N. fölaghsa, Z. t'öladsaga 3). De vorm werd aan deze zeer gewaardeerde 

armbanden gegeven door slijpen op een steen. Vroeger had de bewerking meer plaats dan 

thans. Slijpen heet N. ladegha, Z. laregha. Waren de armbanden voor iemand te wijd, dan 

kon de opening worden vernauwd door er een ring van een breed soort gespleten rottan. 

(NZ. mono) inteleggen4). Zij werden op hun plaats gehouden, tegen afzakken beschut, door 

Z. sèghèsèghe dölagasa, een kralen armband (dsjblbdsjblb, kralen) 5). 

§ 202. Schildpad. N. f'ónu, Z. gbjb. Chelonia sp. Zeeschildpad. Cf. F i. vonu, een zeer 

groot soort: tuvonu; Mal. pënnju 6). Vooral maakt men hiervan fraaie „Schnurrbartbinden” 7). 

Ook fraaie haarbanden zag ik van dit materiaal in de Zuid vervaardigd, waarvan het effect 

nog werd verhoogd, doordat zij met gouden versierselen waren opgelegd. 

§ 203. Vogelkop. In de Zuid werd wel een neushoornvogelkop (bawa gbgbwaja) als 

versiering geplaatst boven op de takula, omgeven door doek. 

S 204. Nagels. (NZ. sasa). F i. nggaso, the claws of an animal. Mal. tjakar. Alleen 

tijgernagels worden gebruikt, aan den zwaardkorf bevestigd 8 9). , 

§ 205. Tanden. (NZ. ifo). Van tijgers, krokodillen en den fossielen Carcharodon; zij 

worden gebruikt als de nagels0). 

S 206. Vischbeen. (N. t'óla gda, Z. t'óla hiu). In het algemeen van grootere vischsoorten, 

zooals de haai; zij zijn thans in onbruik, maar kwamen vroeger, volgens diverse mededee- 

lingen, veel voor. 

1) Kern, Fidjitaal, blz. 169. LM. blz. 205. 

2) Zie afb. 53. Mod. blz. 514. 

3) Zie afb. 53. 

4) Mod. blz. 515. 

5) LM. blz. 12. 

6) Kern, Fi., blz. 192. 

7) Waarvoor zie §§ 161 en 211; LM. blz. 205. Raap, blz. 153, geeft zulle een voorwerp van leer. 

8) § 675. 

9) Vgl. Fischer, blz. 93, 94. Zie afb. 47. 
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§ 207. Kralen. Talrijk zijn de namen, die men voor de verschillende soorten heeft. 

Terwijl men in het noorden voor groote en kleine soorten spreekt van manimani, worden in 

de Zuid grootere kralen genoemd dsjblödsjölö, kleinere manimani of naninani. Over het alge¬ 

meen gebruiken de mannen de grootere soorten, zij zijn meestal blauw of groen; de kleinere 

soorten, meer gewild bij de vrouwen, zijn in den regel rood of wit. Men maakt er hals- en 

armbanden van. Daarnaast kent men koperen kralen (N. bbbbtora), die vooral in haarbanden 

der vrouwen worden aangetroffen. In een gedicht uit den bovenloop van de Ojo worden zij 

voorgesteld als bloemen van den wereldboom, waaruit wij dus kunnen concludeeren, dat die 

bloemen als zulke gele kralen werden gedacht: 

Ba bbwb n'ija bobotora. 

De rqutisalah, N. sikbndra, Z. sikbdra, treft men, aan een draad van g'óna, of aan koper¬ 

draad (kawe) geregen, als halsband aan. Zij zijn alleen vrouwensieraad. Ook armbanden ervan 

komen voor, maar het meest veelvuldige gebruik is in hoofdbanden ’). 

§ 208. Metalen. Op het eiland komen voor zoover bekend geene metalen voor, zoodat 

import alleen in staat stelt tot het vervaardigen van voorwerpen van dezen aard. Onder goud 

zullen wij eene uitvoeriger behandeling geven aan de diverse van metaal vervaardigde sieraden. 

Het zal meermalen voorkomen, dat daar besproken voorwerpen ook in ander metaal, speciaal 

messing, voorkomen. Om reden hiervan slechts enkele korte opmerkingen over de andere metalen. 

§ 209. Lood. (NZ. sitnb ito). Mal. timah. Gewone ringvormige oorhangers van dit metaal 

komen voor, dienende tot uitrekking van de oorlel. Een oorhanger als sieraad van dit metaal 

zag ik slechts in het noorden, maar dit' eenige exemplaar was overeenkomstig een model, in 

de Bataklanden in gebruik. 

§ 210. Tin. (N. simb m'banuwd) 1 2). Het komt uiterst zelden voor. 

§ 211. Ijzer. (N. siöli, tefa*Ö\ Z. töfaö). Cf. Z. tb fa, smeden. Mal. témpa. Vermeld 

kunnen worden de ijzeren helm 3), de ijzeren knevels 4), Schnurrbartbinden 5 6), maar regelmatiger 

is het deze onder oorlogskleedij te bespreken °). 

§ 212. Zilver. (N. firb, Z. rija, rufija). Cf. Mal. peraq; Ned. reaal; Mal. rupia. Het 

wordt in versieringen weinig gebruikt, kettingen, vingerringen, haarpennen (Z. tubtub) komen 

het meest nog voor. Zilveren munten worden in noordelijke landschappen nog wel eens als 

versiering op vrouwenbaadjes gedragen. 

§ 213. Messing, koper. (N. laoja. Z. lifé). Het gebruik hiervan is in het noorden be¬ 

langrijk grooter dan in de Zuid; vooral de volgende voorwerpen dienen te worden genoemd: 

Hoofdbanden voor vrouwen, uit kettingen en kralen, Mod. blz. 511. 

Oorhangers, afb. 53 sub 9. Mod. blz. 514, fig. 119, 123. 

Halsbanden, Mod. blz. 517. 

Armringen (spiraal) voor vrouwen, zie afb. 52 sub 3. MOD. blz. 516. FlSCHER, blz. 91. 

MÜLLER, blz. 255, 275. 

1) Fischer, blz. 91. 

2) Fischer, blz. 91. 

3) Afb. 46 en 51. 

4) Afb. 225. 

5) Mod. blz. 227. 

6) § 687. 
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Armringen voor mannen (enkelvoudig of slechts enkele malen gevonden). 

Buikkorsetten. 

Armbanden, polsbanden, geheeten: N. kola bbtögha. 

§ 214. Verder wordt dit metaal gebruikt als heft voor messen en het is dan massief. 

Ook als ring om het houten gevest, om de lans van zwaarden, vindt het toepassing. Bij de 

bevestiging van het heft van zwaarden en messen aan het ijzer gebruikt men ringen, die of 

aan het strand gekocht, of zelf gemaakt zijn. 

§ 215. Goud '). Ten aanzien van de sieraden, uit dit bij uitnemendheid daarvoor aan¬ 

gewende metaal, bestaan nog al aanmerkelijke verschillen tusschen de groote kampongs van de 

Zuid en het overige Ni as. Wat fraaiheid van vormen betreft, wint de Zuid het verreweg. 

De modellen hier staan, zoowel ten aanzien van smaak als van bewerking, veel hooger dan 

de lompe pronk van centrum en noorden. Op afbeeldingen valt het onderscheid niet zoo op 

als wanneer men de voorwerpen gedragen ziet door de levende individuen 1 2). Het is daarom 

gewenscht beide gebieden afzonderlijk te behandelen. 

$ 216. In § 113 hadden wij reeds gelegenheid het een en ander over het recht, om 

voorwerpen van goud te dragen, optemerken. Duidelijker nog wordt het daar betoogde, wan¬ 

neer men in aanmerking neemt, dat men niet overgaat tot het dragen van gouden versierin¬ 

gen, volgens de zuivere adat, dan na het geven van daaraan verbonden inwijdingsfeesten, 

waarover wij later gelegenheid hebben 3) uitvoerig te handelen. En waar het geven dier feesten 

een praerogatief van den hoofdenstand is, voor wat betreft bepaalde onderwerpen; de kleine 

man daarentegen alleen bevoegd is tot die plechtigheden, die leiden tot het bezit van de 

volle waardigheid van burger, en alleen gouden voorwerpen van geringe waarde mag laten 

maken, moet alle afwijking daarvan als aanmatiging worden bestempeld. 

Voor de Zuid werden de volgende voorwerpen genoemd als alleen te mogen wrorden 

gedragen door den 47«/z/-stand 4). 

1. takula 

2. t'óladsjaga 

3. kalabnbu 

4. nwfbnqe, wadsji 

5. na{n)drulb 

6. bu dsibi 

7. sö zvaha laojo 

ana$a. 8. balatu ana^a 

9. g'óri fquwia bazva „ (waarbij de bazva dus aan 

weerskanten gelijk is). 

10. baru „ 

11. gqulé „ 

, 12. nibbwulu gehb „ 

13. habbhabb „ 

Veroorloofd aan de satb zijn b.v. gouden oorhangers; 4 en 5, als van nngha (doek); 

7 als van hout. Voor de vrouwen van den siulu-stand werden vermeld als hoofdversieringen 

(als de sqibu): 

1. taharo ana^a. 2. sanifi anasa5). 

1) § 187. 

2) Voor de Zuid cf. Mod. Tav. XXI, afb. 32 en 37, Tav. VIII, XXI; zie hier afb. 16; voor het noorden 

vgl. Mod. Tav. XIX, blz. 482; LM. blz. 60; dit alles voor mannen. Voor vrouwen uit het zuiden, zie hier afb. 16, 25; 

voor het noorden, cf. Mod. blz. 480, Tav. XX. 

3) Onder Staatsinstellingen, § 898. 

4) Deels omdat die meer dan 50 batu kostten. Zie § 898. 

5) Voor gebruiken bij het maken van gouden sieraden, vgl. „De Rijnsche Zending”, 1898, blz. 76. 
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§ 217. Bespreken wij derhalve eerst de Zuid. De gouden helm1) — takula anci'a -— 

door een gouden hoofdband [bobo bn ana*a) bevestigd, dient om er de verdere gouden ver¬ 

sierselen op te plaatsen. De voornaamste dier versieringen is de gouden caryota-palmtak 

(;nadrnlb ancfd). Aan den top ervan vindt men gouden lagènè-takjes2) aangebracht, wat ook 

wel aan den voet plaats heeft, waar men anders wel blaadjes van den g-ehb vindt 3). Terzijde 

van den nadrulb-tdk vindt men pluimen (wadsji ana^a), ook wel van andere materialen dan 

goud, met vlaggetjes van gekleurd doek, of gouden bladeren (in afb. 45, naar het varenmotief 

aan het einde genoemd: nibtelau wbliwblï). Links steekt men wel een kam (.sughu ancda) in 

den haarband; die kam zag ik wel met gouden vruchtjes versierd (;nibbuwa geu)4). Wij be¬ 

spraken hier een enkel onder de vele motieven, voor volledigheid ontbreekt het materiaal. 

§ 218. Snorversieringen. (bu bawa ana^a). Deze bestaan 5 6) uit eene gouden snorbedekking, 

met aan weerszijden, wat is te onderstellen gouden everslagtanden te moeten weergeven. De 

bedekking in het midden blijft wel weg0). Door een touwtje of messingdraad heeft de be¬ 

vestiging om den nek plaats. 

Zulke vreemde tegenstellingen tusschen aan den eenen kant werkelijk fraaie voorwerpen 

en aan den anderen kant allerdroevigste hulpmiddelen, treft men herhaaldelijk aan. 

§ 219. Baardversieringen. {bu dsibi ancdd). Een dergelijke treffen wij aan bij afb. 48, waar 

zij bestaat uit een van boven rond inloopend vierkant veld van rood doek, waarop strooken 

goud zijn bevestigd. 

§ 220. Oorversieringen. [fbdruru anasa). Uiterst elegant zijn de vormen en in groote 

verscheidenheid. Het zijn veelal in een vlak gelegen spiralen 7). Daarnaast komen vormen 

voor, die meer aansluiten aan wat in centrum en noorden gebruikt wordt8). Van zeer dun 

bladgoud vervaardigd, zijn zij ondanks hare grootte, toch licht. Ook deze vormen zijn nog 

meer of minder in een plat vlak gewerkt. Anders is dit met de rusirusi 9 10 11), die boven zooeven 

genoemde oorhangers worden bevestigd, in doorsnede een kleine sarb dalinga van het noorden 

voorstellende ’°) en die breeder worden uitgewerkt. Zij zijn dikwijls fraai bewerkt. 

§ 221. Halsbanden. Het aantal vormen is zeer groot, de keus hangt af van den persoon¬ 

lijken smaak van den drager. Noemen wij daarvan de volgende: 

aja ba bagi, gevormd uit met bladgoud overdekte kralen. 

kalabagi, massief gouden banden. 

kalalnibu, een houten ring, soms verdikkingen vertoonende, overdekt met bladgoud. 

Er komen voorwerpen van groote waarde en smaakvolle bewerking onder voor, zooals in 

het bezit zijn van KanÖLü, siulu van H i 1 i g a n ö wö. In het algemeen geldt, wat SUNDERMANN u) 

opmerkt: „Der wirkliche Wert dieser Goldsachen laszt sich schwer bestimmen. Sie halten ihn 

1) Afb. 16. 

2) § 195- 
3) tiibbwulu g-ehb, afb. 48, 49. 

4) Afb. 47. 

5) Afb. 16 en 49. 

6) Mod. Tav. XXI. 

7) Afb. 17. 

8) Afb. 45, § 236. 

9) Mod. fig. 122 en afb. 53 sub 6. 

10) § 236. 

11) Blz. 12. 
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wohl meistens für höher, als er wirklich ist.” Waarbij natuurlijk bedoeld wordt: naar onzen 

maatstaf, want een Niasser rekent mede de waarde der varkens en van de rijst, kortom de 

kosten van alles, besteed ter gelegenheid van het inwijdingsfeest. 

§ 222. Armbanden (t'óladsjaga ana-d), speciaal nabootsingen van tridacna-armbanden ‘). 

Hierbij wordt een laag bladgoud op een gesneden houten vorm gelegd. Massief gouden ringen 

komen voor, maar — voor zoover mij bekend — alleen van anderen vorm. 

§ 223. Vermelden wij hier ook: mantels, (baru ana^a, g-brbba ana'a). Deze zijn alleen 

in het bezit van de rijkste hoofden, zoodat er mogelijk geen dozijn op Ni as voorkomen. Zij 

bestaan uit eene onderlaag van karbouwenleer (óröba), dan wel van goed (baru), waarop het 

bladgoud met garen van gona of afasi is gehecht. Die onderlaag heet: naha in'baru ana*a, 

en wordt wel aangetroffen, opgehangen in de groote zaal der woningen. De verschillende 

bladen, waaruit die gouden bedekking wordt gevormd, zijn van figuren, vooral driehoekige, 

voorzien, gelijk trouwens met alle op deze wijze met behulp van bladgoud vervaardigde voor¬ 

werpen het geval is. De waarde van een mantel bedraagt wel enkele duizenden guldens. 

§ 224. Zonnescherm, (fajb anasa). Dit komt mogelijk nog minder voor dan mantels. 

Het bladgoud wordt zoodanig aan de buitenzijde aangebracht, dat de pajong kan sluiten 1 2). 

§ 225. Zwaarden. Hiervan wordt veelal de scheede en het heft met bladgoud bedekt, 

ook exemplaren, waarvan het scherp gevormd wordt door een houten kern, met bladgoud 

bedekt, komen voor. Zulk een voorwerp is dat, in LM. blz. 210, beschreven sub 1629/40. 

Het was afkomstig van Bawöganöwö, 

§ 226. Meskor ven. (daludalu balatu anasa). Vormen een onderdeel van de zwaarden in 

§ 225 3). 

§ 227. Overgaande tot de sieraden der vrouwen in de Zuid teekenen wij aan: 

Het algemeene woord voor de hoofdversieringen is: rai. De afzonderlijke soorten worden 

onderscheiden door eene toevoeging van de geaardheid, zooals: rai nibwua boli (naar de 

vruchten van den boli-boom); rai nibwöliwöli (naar de halfontplooide varenbladeren van den 

Aspidium obscurum BI.)4); rai nibsösöma (naar de in § 192 besproken Hibiscus Rosa Sinensis). 

Voor dezen laatsten vorm vgl. FlSCHER5 6). 

Het in die laatste afbeeldingen weergegeven motief: een schuitje (maansikkel?), in het 

midden waarvan iets is geplaatst, toont punten van overeenkomst met: Museum Bat. Gen. 

n°. 1299 (djamang, Pasuruan), 2697 (pakato, Z u i d - Ce 1 e b e s), 6497 (Talauer), 941 (bulan 

tëmanggal, Pasëmah). Datzelfde kan gezegd worden van het rijstmesje (Sund. ètèm) van 

de hagu lasb op Nias°). Ook de in afb. 24 weergegeven haarsieraden van priesteressen en 

vrouwen in de Zuid vertoonen hetzelfde beginsel, waarmede vergelijk de versiering van den 

doek die priesteressen daar over den schouder dragen (LM. Plaat II, sub 2). 

1) Mod. afb. 32, 37; cf. LM. blz. 12, 13. 

2) Vgl. Tijdschr. I. T. L. V., 1904, blz. 103 (Lampongs). 

3) Voor „gouden” voorwerpen elders, feitelijk slechts met bladgoud overtrokken, vgl. voorstellingen uit het oude 

Griekenland, waar xP’'a'£‘0$ zoowel weergeeft: gouden, van goud gemaakt, als met goud versierd. Cf. I Koningen 

III—20 vlg. etc. etc. 

4) Zie LM. blz. 8, n°. 1002/105. 

5) Blz. 89 en 90 (afb. 9—12). 

6) Zie afb. 150, 151 en §359. 
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Hiernaast moet vermeld worden het voorkomen van palmtakken van goud ') en van een 

boompje rpet gouden bladeren 1 2). 

Das Ausland 3) noemt: rai — „eine Nachahmung von Palmbaumchcn mit goldenen 

Blattern”. Ik kan dat in de zoo verschillende vormen niet zien; ook de namen kloppen, voor 

zoover mij bekend is, daarmede niet. Een dier vormen bestaat nog uit een stammetje met 

vier aan vier in een kring geplaatste blaadjes, óók dus geen palmboompje. 

De staven met ronde schijven daaraan verbonden, zooals die zijn te zien achter het 

hoofd der vrouwen in afb. 25, noemt men dbr'óho. De zwarte „hoorns”, die bij drie der vrouwen 

in die afbeelding voorkomen heeten eenvoudig: rai sebuwa. De draagsters worden erdoor als 

gewone kampongvrouwen onderscheiden van de zittende persoon met haar rai nibwua boli. 

Verder valt te vermelden de haarkam, sierkam, ook wel rai genoemd 4 5 6). Die kam wordt aan¬ 

gebracht in het op het achterhoofd in een wrong samengebrachte haar r>). Om het hoofd heen, 

tevens den voorgaanden versieringen tot steun strekkende, wordt dikwijls een hoofdband 

[balabala bu, tarahö) gelegd. 

§ 228. Oorhangers (sialu). De vorm komt eenigszins overeen met eene pagaai °). Daarbij 

ook wordt gebruikt een rusirusi 7). Bij de vrouwen uit den siulu-stand zijn de oorlellen nog 

wel tamelijk gerekt. 

§ 229. Halsbanden. (bqugu). Naast tal van andere sieraden 8 9 10 11) valt hieronder op een 

breede band van bladgoud, sierlijk bewerkt, die van achteren wordt gesloten °). 

§ 230. Armbanden. (t'öladsaga ana'a) ’°). 

§ 231. Buikbanden, [awi atia^a) "). Gemaakt van met goud overdekte houten kralen. 

Het grootste aantal strengen van zulke kralen zou ongeveer acht bedragen. 

§ 232. De meeste van de hier genoemde zaken worden alleen op feesten gebruikt. Tot 

de meer dagelijksche dracht behoort: voor den man: eene oorversiering en halsband van 

goud, de eerste voor hoofden en gegoede onderdanen, de laatste alleen voor zeer welgestelde 

hoofden en hunne zoons; voor de vrouwen eene oorversiering, terwijl een halsband nog minder 

algemeen in gebruik is. Dit heeft betrekking op het verblijf in de kampong of op bezoek, 

want bij werkzaamheden legt men dikwijls alle sieraad af. 

§ 233. Overgaande tot de noordelijke streken, behandelen wij ook weer eerst de mannen¬ 

sieraden. 

Hoofdsieraden. N. tuwu, sai m'bn, C. sai bu, : — anasa. In § 140 bespraken wij reeds de 

modellen van gouden hoeden, nabootsingen van niet specifiek Niassche vormen, die welhaast 

1) Afb. 16, 48. 

2) Afb. 25, de hooger bedoelde rai nibwua, boli. 

3) 1891, blz. 644. 

4) De gewone kam heet sughu. Zie modellen afb. 83. LM. blz. 8. Luizenkam is sughu sese. Mod. fig. 82. 

5) In „Short Notice”, blz. 4, lezen wij: „the hair is gathered into a knot on the top, which is also fastened 

by a gold plate”. Zie § 167. 

6) Mod. fig. 120. 

7) § 220: afb. 53. 

8) Afb. 24 en 25. 

9) Cf. LM. blz. 10, 11. Vergelijk hiermede de halskragen van de G az e 11 eha 1 b i n sel, van een R oro-hauptling, 

in: „Die Sitten der Völker” van Buschan, blz. 51 en tegenover 104. 

10) Afb. 16 en 25. 

11) Cf. LM. blz. 13. « 
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alleen door het materiaal afwijken van het origineel. Afb. 58, weergevende eene rol, waaraan 

zich ronde spitsen bevinden, ontleend aan den hoofddoek, valt daar onder. 

Hier dient dan ook alleen nader vermeld de vorm, aan de plantenwereld ontleend (N. 

nandrulö) '), waarvan nog meerdere variaties bestaan, en waarvan voorbeelden zijn afgebeeld 

bij MüDIGLIANI, Tav. XIX, fig. 89, waar de lange takken bewuste palm zijn, de kleinere 

worden rai genoemd. Het geheel rust op een onderlaag (osö zqèmbu) * 2), wel bestaande uit een 

doek, waarop gouden rozetten zijn aangebracht (N. rbtb) 3). De nandrulö-tak wordt soms door 

een houten staaf opgehouden; voor het evenwicht wordt aan de achterzijde dikwijls een doek 

gelegd. Voor het model maakt men houten vormen, die ik in het groote vertrek onder het 

dak heb opgehangen gezien. 

§ 234. Snorversieringen. (bu mbawa ana^a). Van goud zag ik zulk eene versiering een¬ 

maal in de landstreek der Ira Ono Lasé van centraal Oost-Ni as. Zij bestond uit een 

vierkant van bladgoud, waarvan aan de bovenzijde een smalle strook intact was gelaten, het 

overige in strooken geknipt, die ter lengte van ongeveer een dM. naar beneden hingen, en 

meer hadden van een baard dan van een snor. Toen de drager het te benauwd kreeg, liet 

hij zijne snor zakken, en bengelde zij gedurende den verderen duur van de plechtige ontvangst 

hem aan een touwtje op de borst. 

§ 235. Baardversieringen. (gambi anasa). In het noorden zag ik deze zelf nooit. 

§. 236. Oorsieraden. (saru-, sqèru-, sar o dalinga; dqugê, dsqugê ba dalinga, — ba daina; 

famuru, het laatste voor mannen of vrouwen, naar de landstreek verschillend, een groot 

soort) 4). Het blad der breede vormen heeft veel overeenkomst met dat van een palmboom, 

waarvoor vergelijk: NEUHAUS, I, fig. 107, naar den vorm van het geheel is de overeenkomst 

groot met 'den dubbelen evertand, die in die afbeelding op de borst te zien is. Het sieraad 

bestaat uit twee groote krullen, die aan het eene uiteinde zijn vereenigd; dit gedeelte wordt 

nog wel verzwaard door een stuk lood, dat het geheel in evenwicht houdt. Zoo gedragen, 

reikt de oorring niet tot den schouder. Er bestaat echter eene andere wijze van dragen, 

waarbij de lange as van den hanger naar beneden is gericht, in welk geval het voorwerp niet 

alleen tot den schouder, maar zelfs tot op de borst kan komen te reiken. Er bestaan zulke 

groote vormen, dat het onmogelijk is, die in de ooren te brengen; hierin wordt voorzien, 

doordat men den ring aan een touwtje bindt, dit door het oorlelgaatje haalt, en het andere 

uiteinde onder den hoed vastbindt 5). In dit geval was het benedeneinde van den hanger ter 

hoogte van het middel van den drager. 

De vormen, die men in noorden en centrum aantreft verschillen als algemeene regel 

hierin, dat de laatste veelal slechts één gleuf vertoonen en smaller zijn. Is die enkele gleut 

van het centrum diep ingewerkt, waardoor het sieraad in doorsnede gelijkt op eene „V” met 

meer naar beneden gebogen beenen, de noordelijke exemplaren zijn soms nagenoeg vlak in 

doorsnede, met een aantal naast elkander evenwijdig loopende richels. 

$ 237. Het is gewenscht, hier een overzicht te geven van de vele vormen van oor- 

0 § 217. 

2) LM. blz. 60. 

3) Vgl. Mon. fig. 90. 

4) LM. blz. 9, 61, 202. 

5) Zie afb. 44. 
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sieraad, onverschillig van welke grondstof vervaardigd en van welke landstreek afkomstig. 

Zij bestaan dan uit, of hebben overeenkomst met: 

1. Een opgerold blad (C. dsjbdsjb dalina, Z. gogo dalina). Gebruikt worden sago-, 

klapper- of pandanbladeren ’). 

2. Een servetband 2). 

3. Een schijf. (balö- of balawisb, Z.) 3). 

4. Een klos, massief of uit-elkaar-neembaar. (gogo dalina, CZ.) 4). 

5. Een ring3). 

6. Een spiraal. 

7. Een 3 of een 8 °). 

8. Een beneden ronde, aan de boveneinden omgekrulde V. 

9. Een pagaai 7). 

10. Een pincet. (Z. gelagèla n'drqono 8). 

§ 238. Halssieraden (N. aja ba m'bagi, C. aja ba bagi °). Vooreerst valt hieronder op 

de nifatali, massieve banden van gedraaid metaal, zoogenaamd goud, meestal in hoofdzaak 

of geheel van koper of messing. Men treft deze van de Zuid aan tot voornamelijk het noorden 

van Midden-Nias. Daarnaast komt veel voor, onder de mannen van noordelijke streken, 

een soort slabbetje van bladgoud, nifatöfatö, zooals het woord aangeeft: geribt. Het wordt 

van achteren gesloten met een uit het metaal gevormden haak. In de Zuid dragen alleen de 

vrouwen zulke voorwerpen ,0). 

§ 239. Armsieraden. Deze worden niet zoo algemeen meer gedragen, het meest nog 

de tóla gasa ana^a. 

§ 240. Vingerringen (N. laeduru, C. laèdsjuru), weinig of niet voorkomend. 

§ 241. Verder zijn te noemen: baru anasa, fajb ana-a, g'öri ana^a, alle in hoofdzaak 

overeenkomend met de vormen van de Zuid1 11), alleen minder fraai. 

§ 242. Overgaande tot de sieraden der vrouwen, verdienen vermelding: 

Vooreerst de hoofdband (bala of balö h'ógö ana-a ’2). De tandrindra ana*a12) is, wat voor 

de mannen is de sai m'bu. Volgens eene verklaring wordt de hoofdband zóó genoemd, indien 

voorzien van gebladerd of gebloemd aanhangsel l4). Ook de vrouwen hebben gouden „kronen”, 

waarvoor zie afb. 197, waar zulk een voorwerp drie spitsen telt 15). Als onderlaag dient een 

doek, zooals Mod. fig. 97 afbeeldt, ook al genoemd N. shimbu, C. sqibu, daarentegen Z. Iqiru 

1) Mod. fig. 84. 

2) Mod. fig. 85, 86. 

3) § 200; LM. blz. 202, 1620/5 en 1629/16, 17. 

4) Afb. 53 sub 12; LM. 202, 1552/9; § 200. 

5) Mod. 119, 123. 

6) Mod. fig. 92, 94, 121, 122; zie afb. 43. 

7) § 228; Mod. fig. 120; afb. 25. 

8) Fischer, blz. 91, fig. 13; LM. blz. 9. 

9) LM. 202, 203. 

10) Zie Mod. fig. 91; LM.blz.61; afb. 45. H. Wilfrid Walker, Wanderings among South Sea savages, blz. 140. 

xi) § 223—226. 

12) Mod. fig. xio, in, 112, 113, 114. 

13) Museum Bat. Gen. 3786. 

14) Zie ook LM. blz. 8. 

15) Zie een ander model bij Sundermann, blz. 43. 

10 
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of b'óbö bu. De gouden versieringen, die daarbij om het hoofd zijn aangebracht en die veelal 

den vorm hebben van een punthoedje, noemt men roto-, indien er bladeren of bloemen aan 

zijn toegevoegd: roto nifbbulu of nifbwulu. Ook noemt men die punthoedjes van goud wel 

tandrina '). Waar wij in afb. 197 een der vrouwen versierd zien met een gouden rol op het 

hoofd, moet worden aangeteekend dat zij die voor den dans even van haar man had geleend; 

wat niet uitsluit, dat die vorm ook voor vrouwen gebruikelijk zou kunnen zijn. 

§ 243. Oorsieraden 1 2). Twee vormen komen hierbij op den voorgrond. Vooreerst een 

kleiner model van de sar o dalinga der mannen, zooals Mod. dat afbeeldt in fig. 121. Dan 

een vorm, walèwalê genoemd, bij hem in fig. 100 weergegeven, die aan haken (sqita) wordt 

opgehangen (lasaitagb) 3). 

Bij vrouwen komen deze, evenals de armbanden, in paren voor; bij mannen-treft men 

nooit meer dan één exemplaar aan. Reeds roerden wij dit verschijnsel aan in § 64. S. MÜLLER 

schrijft in zijne „Nordische Altertumskunde” 4 5 6): „Von diesen Ringen, deren Grosse zwischen 

einem Fingerring und einem Armring variiert, findet man in Mannergrabern gewöhnlich nur 

ein einzelnes Exemplar — dies gilt von 20 Funden —- wahrend in mindestens 23 Funden 

aus Frauengrabern je zwei Ringen dieser Art gehöhren; dieses Verhaltniss muss gewisz seinen 

bestimmten Grund haben”. 

§ 244. Halsversieringen. (aja ba m'bagi anasa, N.). Niet veel voorkomend ; zie een model 

van kralen gemaakt bij Mod. fig. 99. 

§ 245. Armbanden. (aja danga ana*a). Mij alleen bekend in den vorm van fólagasa. 

§ 246. Vingerringen. (N. laèduru anasa). Mij in goud van het binnenland niet bekend. 

§ 247. Buikbanden, [awi anasa). Deze bestaan in den vorm van wollen dekens of spreien 

met roode banen (baru luwb), ter breedte van ongeveer 8 cM. opgelegd (genaaid) met blad¬ 

goud. Dit alles wordt weer op wit goed genaaid, waarvan de einden kunnen worden vastgebonden. 

§ 248. Ook voor centrum en noorden geldt, dat de vermelde voorwerpen nagenoeg 

alleen op feesten voor den dag komen. Tot het gewone leven behooren: 

Gouden hoofddeksels, ofschoon zelden, en dan alleen de imitatievormen van overwalsche 

modellen3). Een typisch voorbeeld hiervan was SlRÖRÖSIHÖNÖ, bri- hoofd te Ba wal ia, in 

het landschap Idanö Mola, die er steeds mee liep. Op de vraag, waarom hij dat deed, gaf 

hij het merkwaardige antwoord: „om den armen lieden te laten zien, dat ik goud heb, 

waarmede ik hen uit moeilijkheden kan helpen”. Overal elders zou dit woord verdienen aan 

de vergetelheid te worden onttrokken, maar te interessanter is het op Ni as, waar het uit¬ 

buiten van de onderdanen voor zoo menig hoofd eene belangrijke bijdrage tot de inkomsten 

levert. En voor SlRÖRÖSIHÖNÖ geen ijdel woord, waar hij inderdaad wel goud leende zonder 

renten te vragen G). Afb. 54 laat dochters van hoofden uit het noorden zien met gouden 

haarband. 

Gouden oorsieraden. Deze behooren algemeen tot de dagelijksche dracht der hoofden. 

1) Mod. Tav. XX, fig. 90; LM. 61. 

2) LM. blz. 61. 

3) LM. blz. 10. 

4) Deel I, blz. 254. 

5) §§ 140 en 233. 

6) Zie zijne afbeelding bij Kl. de Zw. III, blz. 161, rechts. 
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IV. BEGELEIDINGSARTIKELEN. 

§ 249. Buiten de voorwerpen, die men zich omhangt, zijn er nog die meer of minder 

onafscheidelijk aan iemand verbonden zijn, waar hij ook gaat, en die hij in de hand mede- 

neemt, in een zak los over den schouder draagt, dan wel ergens in zijn kleederen, in een 

zak, opbergt. In den ouden tijd, en in vele streken nog pas enkele jaren geleden, konden 

lans, schild en zwaard daaronder worden gerekend. Deze voorwerpen worden afzonderlijk be¬ 

handeld onder de wapens; hier is het de bedoeling de meer vreedzame zaken te bespreken. 

§ 250. De meest gebruikelijke voorwerpen dan, die dagelijks worden medegenomen, zijn: 

A. Het zonne-, tevens regenscherm. Al wat zich zelf respecteert ziet zich zulk een voor¬ 

werp aanteschaffen. Geen vermakelijker gezicht dan een in een lendengordel gekleed hoofd, 

met een grooten gouden oorring, die met soms min of meer draaienden gang over den weg 

schrijdt, zijn zonnescherm fier boven het hoofd dragend. 

B. Wandelstok. (NCZ. sv’b). F i. ai titiko; S u n d. itök, tëtéken '). Deze wordt zoowel 

door mannen als door vrouwen gebruikt, ofschoon vroeger meer door de laatsten alleen, daar 

de mannen een lans droegen. Voor de vrouwen in noordelijke en centrale streken bestaan 

stokken, met een knop van metaal (lood, koper), met messingen banden omgeven, die er in 

spiraal omheen loopen, dan wel afzonderlijke ringen vormen. (N. sv’b nidrbtqi, „voorzien van 

geledingen”) 1 2 3). Aan den benedenkant van den stok werd wel een schelp aangebracht, maar 

(Z. sigi dbhb) men treft ook wel een ijzeren punt met dit doel aan. 

C. Waaier. (N. tbrit'öri, Z. habbhabd) 2). De eenvoudigste vorm is wel een stuk blad- 

scheede van eenigen palm 4). Meestal is dit de Z. mobwa bwinb, zooals die ook voor het aan¬ 

wakkeren van het vuur wordt gebruikt5 6). In het B o v e n - S u s u wa-dal zag ik een geheel van 

hout vervaardigd exemplaar, met sierlooze figuren besneden. Een model, dat vooral in het 

noorden voorkomt, bestaat uit een handvat, waaraan een stuk doek aan een raam is beves¬ 

tigd, dan wel een stuk bladgoud; het doek is meestal rood. Een fraai bewerkt handvat ziet 

men in afb. 52 sub 2, het is opengewerkt (nibtaraiva) hout. Ook het handvat wordt wel met 

goud overdekt. Pluimen dienen als aanhangsel van handvat en blad °). Een waaier van dit 

model vinden wij o. a. afgebeeld op blz. 239 van „The Seal Cylinders of Western Asia”, 

bij WlLLIAM Hayes Ward, Washington, 1910. Die voorwerpen dateerden van 2000—1000 

voor Christus. In het Oosten zijn zij nog algemeen in gebruik. 

§ 251. D. Reiszak. (N. kabekabe). Zie voor zakken en tasschen in het algemeen LM. 

blz. 23, 200, 207. Deze zak is in het bijzonder aan centraal- en noord-Nias eigen, vergezelt 

onafscheidelijk een aantal der hoofden daar op hunne tochten. De van doek gemaakte zak 

wordt over den schouder gehangen; de sluiting bestaat uit een koord, dan wel in een knoop, 

1) KF. blz. 181; LM. blz. 22; Fischer, blz. 86, 87. 

2) Eea voorbeeld geeft Mod. fig. 101 en Tav. XX. 

3) LM. 62, 206, 211. 

4) Zie Chun, blz. 354. 

5) Mod. fig. 156. 

6) Mod. fig. 87; Museum Bat. Gen. n°. 45; W. A. van Rees, De Pionniers der Beschaving in Ned. Indië, 

„Niassche Radja”, laat het gebruik ervan zien (titelplaat). 
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in den zak zelven gelegd. Als regel zijn het uiterst eenvoudige voorwerpen, maar er komen 

ook netter bewerkte exemplaren voor ’). Het is de verzamelplaats van allerlei kleine voorwer¬ 

pen die men op reis noodig heeft en die zonder behoorlijke bergplaats licht zouden verloren 

gaan; ook goud en kostbaarheden bergt men er in op. Voor de vrouwen is er een kabèkabè 

van eenigszins ander model 2). 

§ 252. In zulk een reiszak treffen wij dan b.v. aan: 

a. Een tabakzakje (bolabola ba go), van balalé- of ander vlechtwerk. 

b. Een kalkdoosje (NZ. gadö), eigen fabrikaat, zooals de N. fade la 3), Z. biava dèla-, 

dan wel messingen doosjes van vreemd fabrikaat 4). 

c. Een klein mesje (för'ógi), voor het snijden van pinang. 

d. Voor oude lieden: een betel-mortier (N. folé, Z. tutu n'-afb)s). 

e. Een tabakspijpje, wat zelden voorkomt °). 

f. Een zakje om goud in te bergen (tèkbsd), met gewichten, weegschaal en toetssteen 7). 

Deze worden vervaardigd o. a. van Gnetum Gnemon L. fam. Gnetaceae. Ook wel gebruikt 

men Lygodium (flexosum Sw.). 

g. Een geldbuideltje of doosje (7iaha kèfè), b.v. van een uitgeholde vrucht, met*een 

dekseltje van hout (b.v. van tambalöw). 

h. Een gevlochten doos (kambukambu), voor den gouden oorhanger 8). 

i. Nijptangetjes [ford), voor het uittrekken van gezichtshaar, welke echter ook aan het 

mes, dat in den gordel steekt, worden gedragen, of buiten aan den reiszak gehangen 9). Te 

Bawömataluwó zag ik aan een mes hangen: 1. ko^èko^é dai Jisb, voor de reiniging van 

het oor; 2. kbsbkb*b, om iets uit te peuteren; 3. forbforb, voor het uittrekken van haar. De 

kettinkjes, waarmede die voorwerpjes worden opgehangen, heeten N. rèwèrèwè, Z. rawirawi. 

§ 253. E. Sirihzak. (N. bola, bolabola n'afb, Z. t'ówa, kabèkabè). Een model (-ero sasa) is 

aan den buitenkant met rottan bewerkt l0). Opengewerkte exemplaren heeten NZ. nibtarawa "). 

Deze worden speciaal door vrouwen medegenomen, om er de betel-ingredienten in mede 

te nemen 12). 

§ 254. F. Vuurslag. (N. galuwê, Z. batu alitö) I3). 

§ 255. G. Mondtrom. (N. duri, Z. druri bèwè), een muziekinstrument, dat jonge lieden 

nog wel eens bij zich hebben, om er in een vrij oogenblik wat op te spelen ’4). 

1) Mod. fig. 4. 

2) LM. blz. 5. 

3) §§ 101 en 652. 

4) Mod. fig. 17; LM. blz. 4. 5 ; § 652. 

5) Zie Mod. fig. 15. 

6) Mod. fig. 14. 

7) Mod. fig. 7, 8, 9; Fischer, blz. 87, afb. 4; LM. blz. 23; Mod. blz. 153, midden en rechts. 

8) LM. blz. 201. 

9) Mod. fig. 4 en 83. 

10) Mod. fig. 18, 76, 170; LM. blz. 200, 201. 

11) Mod. fig. 24, Fischer, blz. 87, fig. 2. 

12) Zie diverse soorten LM. blz. 2—4, met afb. 

13) Vgl. § 6; Mod. fig. 75; LM. blz. 206. 

14) Mod. fig. 149; LM. blz. 67. 



HOOFDSTUK III. - NEDERZETTINGEN. WONINGEN. 
HUISRAAD. 

I. NEDERZETTINGEN. 

A. Algemeen gedeelte. 

§ 256. Er bestaat een groot verschil tusschen de nederzettingen [banuwa, banna) ') in 

de vier landschappen Maniamölö, Onolalu, Madsinö (-Lawa) en Töhènè-asi van 

Zuid-Nias, kortweg „de Zuid” genoemd, en die van het ten noorden daarvan gelegen Nias. 
\ 

Dit laatste wordt door den Zuid-Niasser genoemd: Aramö, naar het vroegere landschap 
% 

aan de gelijknamige rivier, zijtak van de Idanö Ho of Eho. 
\ 

Dit woord Aramö heeft dus etymologisch niets uittestaan met het begrip „vreemden 

of vijanden”, zooals b.v. vermeld is bij De HOLLANDER 1 2). Weliswaar heeft er eene erfvijand- 

schap bestaan van de Zuid met dit landschap, die geëindigd is met de geheele vernietiging 

ervan; maar het woord werd ook gebruikt voor het geheele overige Ni as,, en daarvoor toch 

was niet overal het denkbeeld van vijanden geldig 3). 

Als Ira Ono Huna onderscheidden de Noord-Niassers de bewoners van de land¬ 

streken, die gelegen waren ongeveer tusschen het landschap Lahömi en „de Zuid”, ofschoon 

ook meer oostelijk gelegen deelen daaronder vielen. 

De gebieden tusschen omstreeks de Idanö Molk en de Zuid werden samengevat 

als het land van „de” Ira Ono Lasê, welke stam echter ook over het verdere noorden 

welhaast overal verspreid is. 

Noch bij de Ira Ono Huna, noch bij de Ira Ono Lasé hebben wij dus met land- 

schapsnamen te doen: zij geven slechts aan, dat in die landstreken de aldus onderscheiden 

menschen in hoofdzaak woonden. 

Bij Ira Ono Huna staat het niet voldoende vast of wij met een stamnaam te doen 

hebben, anders had ik in stede van van „menschen” kunnen spreken van „stammen”. Volgens 

eene verklaring zou Huna eene stam-moeder zijn geweest. Ik vond het woord echter ook 

verklaard als schubmenschen, dan zeker om reden van het veelvuldig voorkomen in die streken 

van ringworm: hunahuna beteekent schub. Waar het woord door de lieden van elders steeds 

1) Cf. Wilken I, blz. 302, noot. 

2) I, blz. 591. 

3) § 1086. 
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in minachtenden zin wordt gebruikt, schijnt mij deze verklaring voorloopig meer waarschijnlijk 

dan de eerste. Te Lölöwahi wist men medetedeelen, dat huna ook beteekende: nest, van 

vogels. Dit zou dan kunnen slaan op het wonen op ontoegankelijke plekken (vgl. bij ons: 

een arendsnest, voor een dergelijk woonoord). 

De bewoners van de Zuid daarentegen noemen zich zelven, en zijn algemeen bekend 

als: niha raja. De feitelijke beteekenis van deze uitdrukking is: menschen van den bovenloop, 

en er is alleszins aanleiding om deze verklaring als de juiste aantenemen. Het heeft dan niets 

uittestaan met ons begrip Zuid-Niasser, ofschoon men in de woordenboeken voor zuid vindt: 

raja. De Niasser kent slechts twee hemelstreken: die van de opkomst en die van den onder¬ 

gang der zon (g-atumbugha, g-bmbÖlata, N.; g-ab'ölata, Z. ; en g-aèghula), en onderscheidt 

overigens naar boven- of benedenstrooms. Dat in het noorden, de dalen van Muzoj en 

Lafau (met het eerste waarvan wij de oudste binnenlandsche aanrakingen kregen, aan de 

boven-Muzoj) toevallig raja zich dekt met zuid, jöw met noord, is aanleiding geweest tot 

die vertaling. Te Bawömataluwö echter sprak men mij van raja en wees naar het binnen¬ 

land, dat is dus noordwaarts '). 

§ 257. Terwijl in de Zuid stedenvorming (sit venia verbo) heeft plaats gehad, waar tot 

eenige duizenden menschen in eene versterkte nederzetting zich verzamelden, leefden elders 

de bewoners voor het meerendeel in kleine groepen, hoogstens van eenige honderden samen. 

Beide typen hebben zich ontwikkeld onder den drang, zijne veiligheid zoo groot mogelijk te 

maken. Maar terwijl de bewoner van de Zuid zich daarbij heeft laten leiden door sociale 

gevoelens, die tot samenwerking voerden, heeft de Niasser van het verdere eiland, eenzelviger 

van aard, zijne onafhankelijkheid van anderen zooveel mogelijk willende bewaren, zijne toe¬ 

vlucht gezocht tot de hulpmiddelen der natuur. Was voor nederzettingen onder eerst ge¬ 

noemde beginselen in de voornaamste plaats noodig: eene ruime, vlakke kampong-plaats, met 

overvloedig stroomend water in de nabijheid voor de talrijke bevolking, het streven van die 

anderen was, althans in de onrustige streken van het centrum, een zoo steil mogelijken heuvel 

te vinden, waarbij een geringe eisch aan het water behoefde te worden gesteld, en de ruimte 

slechts voor enkele huizen voldoende behoefde te wezen. Het zij reeds dadelijk opgemerkt, 

dat ook in het noorden wel grootere kampongs voorkwamen; als algemeene beschouwing is 

echter het bovenstaande juist. 

Maatschappelijk is dus ook ten aanzien hiervan de Zuid-Niasser een stap verder ge¬ 

vorderd op het pad van ontwikkeling en beschaving dan de bewoner van centrum en noorden. 

§ 258. De redenen, die leidden tot het maken van (nieuwe) nederzettingen, waaronder 

dus niet alleen bepaalde kampongs (d. i. „groepen” van huizen) behoeven te worden verstaan, 

moeten in twee groepen worden verdeeld: het geschiedde onder den drang van oorzaken, 

van binnen of van buiten komende. 

Onder de laatste groep vallen: 

1. Oorlog met omwonenden, meermalen samengaand met het verbranden van kam¬ 

pongs. Dat vroeger zeer ruwe toestanden hebben geheerscht, mogen wij besluiten uit de be¬ 

richten, die tot ons zijn gebracht door schrijvers als SOLEYMAN (851) en door een werk als 

de kitab Adjaib (900—950). Zuid-Ni as is het beeld van verscheidene dergelijke verhuizingen. 

1) Zie Kern: Actes du sixième congrès internationale des Orientalistes, deel IV, blz. 233 ; Wilken, IV, 87, 385, 386. 
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2. Ziekten. Vooral in het centrum heb ik talrijke plekken gezien, waar de aanwezige 

steenen duidden op oude kampongs. Als motief der verhuizing werd dikwijls ziekte, vooral 

koortsen, genoemd. De nederzetting van BalöHALU van Bótögawu moest op deze wijze 

voor enkele jaren wegens typheuze koortsen naar elders worden overgebracht. 

3. Gebrek aan velden in de naaste omgeving, verband houdende met den wisselbouw. 

In vele landschappen van het noorden wist men nog te vertellen, hoe men oorspronkelijk 

slechts enkele kampongs bewoonde. Uit den band met alle daaruit gesproten nederzettingen 

blijkt, dat geene verdeeldheid oorzaak van de verhuizing was. Het enorm groot aantal kam¬ 

pongs, dat op deze wijze is ontstaan, zou ook bezwaarlijk op één plek kunnen worden samen¬ 

gebracht, gegeven de gesteldheid van het terrein. 

Onder de inwendige oorzaken zouden wij kunnen noemen: 

1. Onderlinge verdeeldheid. Op deze wijze is b.v. de kampong Hiliganöwö gedeel¬ 

telijk verhuisd naar Hiliamaitaluwó. 

2. Ontevredenheid over het bestuur van hoofden '). In de Zuid zijn dergelijke ver¬ 

huizingen voorgekomen, waarbij men zich dadelijk aansloot bij andere kampongs. In het noor¬ 

den geven dergelijke oorzaken gemakkelijk aanleiding tot de stichting van een nieuwe kampong. 

3. Onafhankelijkheidszin. Deze gaf voortdurend aanleiding tot het maken, van eene 

nieuwe nederzetting voor zich zelf. Mogelijk, dat hieronder ook dient gebracht te worden de 

plaatselijk als adat gewettigde gewoonte, dat zoons van hoofden, voor zoover daartoe in de 

termen vallende, voor zich een nieuwe kampong vormden. Door het opruimen van de tijde¬ 

lijke verblijven (halama's) is het bestuur doende geweest, om in deze verbetering te brengen. 

Overbodig te vermelden, dat de hier beschreven gebruiken met onze bestuursbemoeienis tot 

het verleden gaan behooren. 

4. Kampongbrand. Veelal zal men (daar zich immers hier een ander geval voordoet 

dan het boven beschrevene, waar oorzaken van buiten werkten) de kampong op dezelfde 

plek herbouwen. 

§ 259. Ten einde generaliseeren te voorkomen, zullen wij een doorloopend onderscheid 

maken tusschen de nederzettingen in de Zuid en — wat ook wij maar (kortheidshalve, en 
\ 

ten einde misverstand te voorkomen) — Aramö zullen noemen. De term „het noorden” 

blijve beperkt tot het omstreeks een derde, noordelijkste gedeelte van het eiland. 

B. Speciaal gedeelte. 

De Zuid. 

§ 260. Dit gebied, omvattende de in § 256 genoemde landschappen, telde in 1909: 

Maniamölö 16 kampongs. Madsinö-Lawa 7 kampongs. 

Onolalu 5 „ Töhènè-asi 6 „ 

Hierbij is Bawëlöwalani tot Naniamölö gerekend en Hilialawa tot Madsinö- 

Lawa 1 2). 

1) In de Zuid beteekent: fasiwu^u (dodo): het idosidö dodo (klein van hart, ontevreden) zijn, vanwege het 

strenge optreden en het voortdurend vertoornd zijn van een siulu. 

2) § 870 sub 12. 
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Alle kampongs van Töhènè-asi (zooals de naam aangeeft „door de zee omzoomd”), 

met uitzondering van Bawödöbara, liggen vlak aan het strand. Van de overige nederzet¬ 

tingen is dit meer of minder ver verwijderd. Slechts Bawölöwalani, Hilibótödanö en 

Samaètaniha bevonden er zich tamelijk dicht bij, ongeveer op gelijken afstand als Bawö¬ 

döbara, van een kwartier tot een half uur. De zeevaart van de Zuid bepaalde zich dan 

ook in hoofdzaak tot de tochten van Töhènè-asi uit ondernomen: naar de Batu-eilanden 

en naar GunungSitoli. . 

§ 261. Aanleg van nederzettingen gaat uit van siulu's. Heeft men geschikt terrein ge¬ 

vonden, dan wordt het geboomte gekapt, het terrein gezuiverd, de bodem geëffend [lafalb^b, 

lafagólögólo), de terreinverhefhngen weggegraven [lakö^b Sal, koko; cf. Niasch dru*u, Sal. 

ruku). Hierbij gebruikt men voor het graven de Z. sbdrb danö, fancfb danö, (N. sbdb), een 

aangepunten stok, van hout of hoja, pm. een vadem lang. 

Is de te bebouwen ruimte aldus in hoofdzaak in orde gebracht, dan wordt de kampong- 

straat ter breedte van ongeveer tien vadem door eene rooilijn (drolo) vastgesteld, en aan 

weerszijden daarbuiten begint men tijdelijke verblijven (bsé) te bouwen. Langzamerhand worden 

deze door definitieve woningen vervangen. (Zie afb. 62). De heropbouwing van Orahili, 

onder den naam van Bawömataluwö, na de verbranding door de soldaten in 1863, heeft 

omstreeks vijfentwintig jaar in beslag genomen. Sneller ging dit in zijn werk, toen dit Ba¬ 

wömataluwö zich splitste, en de verhuizenden zich nederzetten op de plaats van bedoeld 

Orahili, waar men de oude geplaveide kampongplek al dadelijk in gebruik kon nemen. 

Voor den bouw der huizen der hoofden slachten dezen varkens ten behoeve der be¬ 

volking, die dan medewerkt. De kamponglieden helpen elkaar ook dikwijls, maar voor hunne 

kleine woningen wordt niet zoo veel samenwerking gevorderd als voor de groote en keurige 

verblijven der hoofden. 

§ 262. Wij zullen systematisch alle onderdeden bespreken van zulk een groote kam¬ 

pong, waardoor men zich een denkbeeld zal kunnen vormen van de groote energie, vereischt 

om zulk een werk tot stand te brengen. 

$ 263. Kampongstraat (Z. g-olajama, ook NZ. ewalï). Men kan hierbij verschillende 

typen onderscheiden. 

I. Het meest voorkomende is dat van een gangpad in het midden van de ruimte 

tusschen de huizen, met zijpaadjes naar elk daarvan. Die paden zijn geplaveid met steenen, 

die men uit de omgeving, hetzij de hellingen der heuvels, dan wel uit de rivieren heeft ge¬ 

haald. Aangezien de laatste in den regel te ver af zich bevinden, en dan nog niet eens steeds 

geschikt gesteente bevatten, is de eerste methode regel. In die heuvels vindt men zeer veel 

koraalblokken; ook foraminifeeren-houdend gesteente komt veel voor. Te Bawömataluwö 

onderscheidde men de volgende steensoorten: 

1. hbsi, koraal- en foraminifeeren-kalksteen. 

2. mqira, vaste leisteen. 

3. lagerab. Het woord wijst op ') eene kalkformatie. 

4. batu male, in hoofdzaak leisteen, kalk bevattend. 

5. batu gitö, gelaagde leisteen, ook met kalkdeelen. 

1) Cf. lage, § 624. 
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Zijn de voorafgaande de harde gesteenten, zachte soorten zijn: 

1. tawo batu, een fijn gelaagde, witachtige steensoort. 

2. drab, een mergelsoort, zooals men die als natuurlijke grondlaag voor verscheidene 

kampongs aantreft, soms roodachtig, ook groen en blauw, veelal echter okerkleurig. 

Het middenpad is meestal niet meer dan een vadem breed. De zijpaden hebben de 

breedte van één steen (van 3 tot 5 dM.) en zijn voor de woningen der hoofden in den regel 

door volledig plaveisel vervangen. Terwijl het middenpad in enkele kampongs uit vierkant 

behouwen steenen bestaat '), is dat zelden het geval met de zijpaadjes, regel daarentegen — 

met enkele uitzonderingen, zooals te BawÖlówalani — voor de plaveisels voor de hoofden¬ 

woningen. 

Op het kruispunt der wegen te Bawömataluwö vindt men z 

een steen van den vorm in afb. 70 weergegeven. 

II. Minder algemeen is, dat nagenoeg de geheele kampong is 

geplaveid, in welk geval niettemin een vroeger gangpad duidelijk is 

te herkennen, zoodat dit type zich uit het vorige heeft ontwikkeld. 

Zoo iets vindt men b.v. te O n o h ó d r ö, Lahusa, H i 1 i am a i t a ni h a1 2), 

Sjiwalawa, Hiliamaigila, Hilinawalö, etc. In H ili si m aèt a n ö 

had deze aanleg eerst sedert ongeveer 1910 plaats. 

§ 264. Ter weerszijden van de kampong-straat zijn, zoo eenigszins mogelijk, goten ge¬ 

graven (Z. g-elea, N. g-enb^d), Soms zijn deze geheel uit steen opgebouwd, zooals te Hili¬ 

nawalö (Madsinö)3). 

IV 

N 

Afb. 70. Steen op het kruis¬ 

punt der wegen te Bawö- 

m at alu w ó. 

§ 265. In het landschap Maniamölö (niet of minder in de andere streken) treft men 

aan de straatzijde der goten, in den regel niet zoo heel ver ervan verwijderd, enkele typen 

van staande en liggende steenen aan, die het meer aan Aramö doet aansluiten dan die 

overige landschappen. In Madsinö vindt men dergelijke steenen ook in het midden van de 

kampong: daar dus, waar elders het gangpad loopt4). Te Hilinawalö treffen wij een steenen- 

complex aan in het midden 5 6). De fraaiste bewerking vertoonen die steenen voor de woningen 

der hoofden; het plaveisel voor die huizen is in de meeste gevallen meer of minder omgeven 

door zulke monolithen. Treden wij ter zake in nadere beschouwing. 

§ 266. De liggende steenen worden genoemd: darbdarb (zetel); de staande steenen zijn 

te onderscheiden in I. batu nitandö („opgerichte steenen”): II. tedrb hulu („rugsteun”). Het 

principieele verschil tusschen deze is, dat de batu nitandö wordt opgericht door den levende 

voor zich zelf; beide andere soorten echter door de nabestaanden voor de dooden °). 

§ 267. De batu nitaridb treffen wij over geheel Ni as aan, in het noorden onder den 

naam gowe of gowé. Hij wordt opgericht door den levenden man, in het bijzonder een hoofd, 

teneinde daardoor aan zijn naam een onvergankelijk bestaan te verschaffen, of — zooals de 

Niasser zegt: tolk ebuiua döj n'ija, opdat zijn naam groot zij. Maar— terwijl wij in het noorden 

1) Afb. 61. 

2) Mod. Tav. X, Hilisóndrege-asi. 

3) Afb. 63. 

4) Zie afb. 65. 

5) Zie afb. 63 en 77, waarover nader in § 270. 

6) Cf. Kruyt, blz. 332. 
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hiernaast zullen aantreffen vlak op den grond liggende vrouwelijke steenen, die herinneren aan 

de tegenstelling van lingga en yoni — heb ik deze laatste in de Zuid niet kunnen uitwijzen '). 

Wat betreft den vorm, men vindt ze zoowel bestaande uit zeer eenvoudige voorwerpen, 

die slechts eene geringe bewerking vertoonen, als uit met kunstenaarshand vervaardigde exem¬ 

plaren. Te Bawömataluwö bereiken zij, voor de woning van wijlen SaöNIGEHÖ eene 

hoogte van vier en een hal ven meter; daarop zijn bebladerde (of vruchtdragende) takken 

aangebracht; verder is daar eene figuur als beschreven in § 227, een ring en een pagaai-vormig 

voorwerp dat naar boven is gericht, terwijl de in gedaante ermede overeenstemmende oor¬ 

hangers der vrouwen naar beneden zijn gekeerd. Die steen was opgericht door zekeren BaöLÖ, 

was diens batu nitarusÖ ba iva'ulu (naam van het feest, waarbij de oprichting plaats heeft) 1 2). 

Ook wel worden batu nitandö genoemd, maar daarnevens: naha gamagama („plaats 

voor kleederen”), ronde zuilen; zooals afb. 56, 60, 74, die doen zien. Zij dienen voor het op¬ 

hangen van: het hoofddeksel (takula), dat op den top kan worden geplaatst; den pajong, die 

in een bovenaan zich bevindend gat kan worden gestoken (naha dólk wajo); geweer en zwaard, 

die aan „en relief” gewerkte haken (sqita, vanwaar een dergelijke steen wel heet saita gari, 

dus speciaal voor het zwaard (I. O. L.)) kunnen worden opgehangen. Men kent er twee typen 

van, het eene lang en dun (afb. 60, 62, 74), het andere kort en breed (afb. 60). Den eersten 

vorm treft men aan te Bawömataluwö en te Bawölöwalani, den tweeden vorm zag ik 

alleen op eerstgenoemde plaats. De vorm zou kunnen doen vermoeden, dat deze steenen 

ithyphallisch zijn, maar de beteekenis wettigt dit nog geenszins. 

Vgl. de Lampongs3): „Penjaraw is het recht, om bij feesten een staak op te 

richten, waaraan kleederen als aan een rek opgehangen worden”. 

Cf. 2 SAMUEL-18-18: ABSALOM nu had genomen, en in zijn leven voor zich op¬ 

gericht eenen pilaar, die in het Koningsdal is; want hij zeide: Ik heb geenen zoon, om 

aan mijnen naam te doen gedenken; en hij had dien pilaar genoemd naar zijnen naam; 

daarom wordt hij tot op dezen dag genoemd : ABSALOMS hand. Voor Galliërs en Britten, 

vgl. Lord Avebury4): „menhir (i. e. staande, lange steen) were no doubt generally erected 

in memorial of some particular event, the majority being in fact the tombstones of archaic 

times”. Waar op Ni as de oprichting plaats heeft, ten einde den naam te „vereeuwigen”, 

vergelijke men Kruyt, blz. 383: „De zielen kunnen niet eeuwig leven, denkt de Indonesiër; 

wanneer de herinnering aan den overledene is verdwenen, moet zijn ziel ook gestorven 

zijn”. De oprichting moet dan verband houden met een streven naar onsterfelijkheid. 

§ 268. Overgaande tot de steenen voor de overledenen, noemen wij eerst de darbdarb, 

wat eenvoudig wil zeggen: zetel, nl. voor de schim van den overledene. Zulk een darbdarb 

wordt gevormd door twee of meer korte, opstaande steenen, waaroverheen een lang en 

breed liggend exemplaar wordt gelegd. Meer volledig is de naam: darbdarb niharé, slaande 

op dat leggen op die voetstukken, men zou kunnen zeggen die pooten. Beneden den liggenden 

steen is derhalve eene ruimte opengespaard. 

Hierdoor zijn deze vormen gemakkelijk te onderscheiden van de boven reeds genoemde 

1) Kruyt, blz. 70, 440. 

2) Zie verder de afbeeldingen: 60, 73, 74, 84. 

3) Bijdr. Kon. Inst. IV, 10 (1885), blz. 377, sub 10. 

4) Blz. 102. 
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vrouwelijke go we van noordelijker streken, die onmiddellijk op den grond worden gelegd. 

Het komt mij voor, dat deze vorm zich heeft ontwikkeld uit een in het centrale Ni as nog 

veel verspreiden steen, op gelijke wijze opgebouwd, en waaronder men de schedels bijzette 

van de overledenen '). 

Zoowel voor overleden mannen als vrouwen (van hoofden) worden deze steenen opge¬ 

richt; voor vrouwen treft men naast vierkante ook ronde vormen aan (d-.nibhölb). De darb- 

darb vindt men niet alleen in, maar ook buiten de kampong, en wel op punten, waar men, 

na eene moeilijke helling te hebben beklommen, behoefte heeft — en als schim volgens 

Niassche voorstelling zeker niet minder — om uitterusten. Cf. uit Frithjof’s Sage: 

„. . . Zwei Hügel macht uns beiden, erwahlt die Steil’, 

Auf jeder Seit’ der Meerbucht an blauer Well’; 

Denn lieblich tönt’s dem Geist, wenn die Woge singet, 

Und Wellenschlag am Strand, wie die Drapa klinget. 

Umsaumt der Mond die Berge mit bleichem Schein 

Und netzt der Thau der Mittnacht den Bautastein 

Dann sitzen wir, o THORSTEN, auf beiden Seiten 

Und reden iiber’s Wasser vom Lauf der Zeiten . . .” 

De mensch maakt een dankbaar gebruik van deze zetels voor de schimmen. Het 

aequivalent hiervan is in C. en N. de harefa, die op de heuvels of bergen en in de bosschen 

opgericht, dienen als rustplaats voor de schimmen van overleden hoofden, daartoe door hunne 

kinderen opgericht. Gelijksoortige beteekenis heeft de harefa bij de badplaats of de rivier. 

Omstreeks tot een jaar na den dood van een hoofd, wanneer de noodige koppen waren 

gehaald, werden ook de darbdarb vervaardigd. De koppen werden tegen den zetel als hier 

bedoeld gestooten (lablbbigb ba batu; -ba darbdarb). 

§ 269. Wat de vormen dezer zitplaatsen betreft, zij nog het volgende aangeteekend. 

Terwijl in den regel de steenen zeer eenvoudig, gewoonlijk langwerpig vierkant, zijn * 2), be¬ 

vinden er zich te Bawömataluwö, die de aandacht overwaard zijn. 

Bij de balè ligt een eigenaardig gevormde steen, die een prauw zou moeten voorstellen, 

gelijk ook nader blijkt uit eene mededeeling van den toenmaligen Controleur Ch. L. J. PALMER 

VAN DEN BROEK, dengeen die de eerste belangrijke gegevens van de Zuid verzamelde, 

waarvan Th. C. RAPPARD in zijn „Verslag eener reis per .. Condor. dankbaar gebruik 

heeft gemaakt. 

Voor de opvatting op Nias van de doodkist als prauw, zie § 822. Vgl. ROLLESTON 3): 

„the theory of Mr. W. C. BoRLASE (is) that the typical design of an Irish dolmen was intended 

to represent a ship”. Op Mi nor ca worden dergelijke vormen genoemd „navetas” dus: 

„schepen”. De wigvorm als grondplan der dolmen 4) moet worden toegeschreven aan de oor- 

[) Zie hiervoor § 308, en zie b.v. afb. 138. 

2) Zie b.v. afb. 56, (>3, 63, 64. 

3) Blz. 76. 

4) Omtrent het gebied, waarover de dolmen verspreid is, vond ik in het museum te Genève aangeteekend, 

dat het „commence dans Pinde et comprend la Syrië, le C au case, la Crimée, PAfrique du Nord, FEspagne, 

le Portugal, la France, les Hes B r i t an n i q ue s, les Pays-Bas, 1’Allemagne du Nord, le Danemark et le 

sud-ouest de la Suède”, terwijl er enkele in Zwitserland waren aangetroffen. Helerli, Urgeschichte der Schweiz, 



84 ETHNOGRAPHIE. —' III. — NEDERZETTINGEN, ENZ. 

spronkelijke opvatting als schip. In Skandinavië zijn herhaaldelijk in graven werkelijke 

schepen gevonden. 

Bepaalde bewondering dwingt ons af de steen, dien SaöNIGEHo voor zijnen vader LAuwö 

deed vervaardigen, het fraaiste beeldhouwwerk, dat ik op Ni as zag en dat een Europeesch 

kunstenaar tot eer zou hebben gestrekt '). De versiering bestaat uit een viertal apen, bezig 

een haai te vangen, terwijl overigens aan de kanten gebloemd werk zich vertoont. Het boven¬ 

vlak is volkomen vlak gepolijst. 

Wij zullen later behandelen, hoe dergelijke steenen in de kampong worden getrans¬ 

porteerd, die 300 M. boven het niveau der zee is gelegen * 1 2). De afmetingen waren ongeveer 

3 'j2 bij 2 M. lang en breed en 4 dM. hoog. 

Aan den darödarb verbonden maakt men wel een geldkistje (tabóla), een afbeeldsel 

van een houten zitbank (darödarb en), ook voetafbeeldingen 3). 

§ 270. De tot nu toe beschreven darödarb waren vrij laag, zóó, dat men, er op zit¬ 

tende, den grond met de voeten kon raken. Hiervan wijkt af een exemplaar te Hilinawalö 

(Madsinö), dat bijzonder hoog is, verscheidene steenen tot stut heeft, en waarvan het niet 

vaststaat of hij voor een overledene is opgericht, dan wel door een siulu voor zich zelf. Zie 

afb. 77. Hij diende hem, den oprichter, als zitplaats. Hij werd er vóór vijf geslachten ge¬ 

plaatst door de Ono Wasö. 

Aan dezen steen verbond men de volgende geschiedenis. Eerst spanden de mannen 

alléén zich in, om den steen wegtesleepen van de vindplaats naar de kampong, maar ver¬ 

geefs. Toen gingen de vrouwen ook helpen. Om goed te kunnen trekken, zetten zij zich 

schrap, en nu werden — men droeg toen nog korte rokjes 4) — de beenen der vrouwen te 

veel zichtbaar. Dit verwekte zulk eene hilariteit, dat de steen die zich eerst niet wilde be¬ 

wegen, nu in beweging kwam. 

§ 271. In de tweede plaats noemden wij voor de overledenen den tèdrb hulu. Deze 

steen bevindt zich dikwijls achter den darödarb, aan den bovenkant voorzien van versieringen 

{nibwbliwblï) 5 6). De bedoeling is duidelijk: de overledenen kunnen tegen dezen steen leunen. 

In het centrum zullen wij als zoodanig aantreffen de hehu °). 

§ 272. Groote overeenkomst met wat op Ni as voorkomt, vertoonen de afbeeldingen 

uit kampong Badjawa (Ngada) in Mi d d e n-F 1 or es 7). Een vergelijkend onderzoek is zeker 

gewenscht. Voor Madagascar (voor de vato lahy etc.) zie SCHMIDT, § 339, dat met de 

hier verstrekte gegevens ware te vergelijken; ook in de Zuid-Zee zijn punten van aan¬ 

raking8). Door de oprichting van de hier (en in mindere mate onder begraafplaatsen, § 812) 

beschreven steenen sluit het Niassche volk aan bij de „megalithische volkeren”, die van 

blz. 194 zegt: „Nicht in unserem Lande wird man des Ratsels Lösung erwarten dtirfen, sondern in den Kiistengegenden 

am Mittelmeer und am Atlantisch en Ocean, wo diese Monumente in ihrer vollen Entwickelung dem Forscher 

nahetreten”. Mij dunkt — Ni as belooft in deze ook wat. 

1) Afb. 60, 74, 75. 

2) § 321. 

3) § 273, afb. 82. 

4) § HO, 144- 

5) § 275. 

6) § 306. 

7) Notulen Bat. Gen. 1910, blz. 113. 

8) Rivers, Mei. Soc., II, blz. 427. , 
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Skandinavië langs den westerrand van Europa over Noord-Afrika, Griekenland, 

Arabië, Indië tot in Japan hunne bouwwerken hebben achtergelaten. Afb. 77 geeft weer 

het type van een dolmen. De darbdarb, als schedeltombe ') heeft eene beteekenis, verwant 

aan die, welke verondersteld wordt voor de dolmen als woning voor de dooden. 

Denkt men zich een Niasch dorp in een cirkel gebouwd (zooals de dusun buntoq van 

het L ë m a t a n g-type in Palembang) en voor de woningen steenen geplaatst, dan heeft 

men eenigszins een beeld van cromlech. Te Kezmaris, Carnac (Engeland) zien wij een 

lange rij staande steenen van ditzelfde type 2), waarmede men vergelijke de in afb. 101 en 

106 weergegeven, zonder eenig verband met woningen (die niettemin vroeger aanwezig waren) 

zich bevindende steenen. Eenig verband op Nias tusschen dergelijke steenen en de jaarreke¬ 

ning is nergens aangetroffen. Voor den ouderdom der steenen bij Stonehenge, cf. Mac 

Culloch, The Religion of the ancient Celts, blz. 200: „But Stonehenge has now been 

proved to have been in existence before the arrival of the Celts, hence such a cult must 

have been pre-Celtic, though it may quite well have been adopted by the Celts”. 

273. Nog vereischen bespreking de in § 269 reeds vermelde darbdarb met „en relief” 

aangebrachte voetafbeeldingen [nahia gahè, plaats voor den voet). Over het geheele zuiden 

en centrum tot en met Tugala-Ojó werd er het bestaan van vastgesteld, zij het in weinige 

exemplaren. Plaatselijk werd er een verschillende uitleg aan gegeven. In de Zuid worden 

zij zoowel voor mannen als vrouwen gemaakt. Aangetrofifen werden er te Lahusa, waar de 

steen geplaatst was voor den als knaap overleden zoon van het hoofd, en zich vlak rechts 

van den ingang der woning bevond, en te Hilisimaètanö, waar de steen zich oorspronkelijk 

bevond op den weg naar de badplaats en bestemd was voor de overleden vrouw van een 

siulu. Van een exemplaar te Hilifalawu (oude kampongplaats) aanwezig, waar deze Jahè 

gahe' zich verbonden bevond met een darbdarb batu nibbalö-geu, wist men alleen te vertellen, 

dat daar de zetel was van een overleden siulu 3). 

In het noorden (Tugala-Ojo; B a w ö 1 ó w a 1 a n i - O ' o 'l u) wist men te vertellen, dat 

zulke steenen alleen voor kinderloos overledenen werden opgericht, speciaal vrouwen van 

hoofden. Toen ik in eerstgenoemde plaats ook informeerde naar de beteekenis van ter zijde 

van de voetafbeeldingen zich bevindende ronde gaten, was het antwoord: „Wel, daar zit die 

en die, en dat gat, dat is de plaats voor haar stok”. 

Het meest rationeel komt mij voor de verklaring, dat zulke steenen dienen voor 

kinderloos overledenen, al moge den een of den ander, die kroost naliet, mede zulk een 

steen zijn toegedacht. Die voetsporen zijn het, die de herinnering levendig moeten houden, 

gelijk anders in natura geschiedt. Daarop wijzen de uitdrukkingen: „oja gahë ba danö”, van 

een Niasser die vele vrouwen huwt, ook dus een talrijke nakomelingschap heeft, of te wachten 

staat. Van wien kinderloos overlijdt, zegt men: „löna ahë ba danö", geene voetsporen op aarde 

(want dit ahé doen wij het best optevatten in de beteekenis van lahë). 

Voet- of zoolvoorstellingen (op Nias en relief, elders ook ingebeiteld) worden gevonden 

op dolmen in Pin geland, rotsafbeeldingen in Skandinavië. Heierli vermeldt4): „eine 
% 

1) Zie afb. 134 en 138. 

2) Rolleston, blz. 52 vlg., 58. 

3) Afb. 82. 

4) Urgeschichte der Sweiz, blz. 193. 
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Wiese wie übersaét von riesigen Erratikern (in Grimentz... im E i n fisc h t hal), deren 

mehrere Schalen tragen. Auch Fussabdrücke sind zu erkennen”. In Aegypte waren de 

voeten het symbool van bezit of bezoek '): „The OSIRIS . . hath come into the land, and hath 

taken possession thereof with his two feet”. Voor den zonnegod Tezcatlipoca (Mexico) 

strooide men maïs-meel voor diens heiligdom en de priester riep, als hij de voetindrukken 

van hem meende te zien, dat de godheid was gekomen1 2). Op Ni as wordt met de steenen 

voetafdrukken gedoeld op een voortdurend verblijf, op eene blijvende aanwezigheid. 

Het wil mij voorkomen, met het oog op de algemeenheid ook van de hier weergegeven 

beginselen, dat er geenerlei noodzakelijkheid bestaat, om de voetafdrukken, zooals men die 

b.v. op Java aantreft, in verband te brengen énkel met Hinduisme. De mogelijkheid van 

nationaal goed ligt even zeer voor de hand, elk geval worde op zich zelf beoordeeld. 

§ 274. Nog treft men in enkele kampongs, zooals te H i 1 i ga n ö wö 3), aan eene verga¬ 

derplaats in de open lucht, voor de woning van den siulu, die door een aaneengesloten reeks 

zitbanken wordt gevormd, blijkbaar één aanleg. Ofschoon óók darbdarb genoemd, dat immers 

slechts „zetel” beteekent, is het verband met de te voren beschreven zitplaatsen mij niet ge¬ 

bleken. Wat uit den aard der zaak niet wegneemt, dat onder dergelijke zetels er kunnen 

voorkomen, die aan die beschrijving beantwoorden. 

§ 275. Van blijkbaar geheel anderen aard is een zetel te H i 1 isi m aè 1 a n ö, die dan 

ook anders wordt genoemd: kurus{i) batu (steenen stoel). Deze stoel 4) is thans op ongeveer 

een eeuw te schatten 5 6 7). De beschrijving bij R. is echter niet juist, de afbeelding bij Mod. °) 

niet getrouw. Voor de laatste zij verwezen naar afb. 71 en 72. 

Van belang is' hier optemerken, dat die stoel een monolith is, niet dus, als R. zegt, 

uit meerdere stukken bestaat. Hij stelt den romp van een man voor, waarvan echter alleen 

de armen tot hun recht komen. Bovenaan bevindt zich een hoed (iakula), evenals de op de 

schouders zich bevindende versieringen, voorzien van het motief dat genoemd wordt nibtelciu 

woliwbli (een nog niet tot volle ontwikkeling gekomen varenblad). De hoed, géén krijgsmuts, 

wordt aan den voorkant door twee hoornachtige uitsteeksels {g-ehomo) gestut. Aan deze zijn 

de kalabubu (nifulöfulö, overeenkomende met het N. nitali) opgehangen ‘). In het midden van 

elk van deze beide kalabubu is een oorhanger (fbdruru) te zien. In elk der beide tot leuning 

dienende armen (tana, vgl. ons „armen” van een stoel) bevindt zich een musket (famura), 

dat aan de rechterzijde grooter is dan hetgeen zich links bevindt. De rechter arm is versierd 

met een gouden armband (t'óladsaga). 

Aan de rugzijde valt een krokodil (boaja of boivaja) op, die de voorpooten om de 

schouders, de achterpooten ter weerszijden van het zitvlak heeft geslagen. De staart van het 

dier is gekromd en onder den stoel gebogen. De achterzijde is versierd met twee grootere, 

elk der zijkanten met drie kleinere rozetvormige figuren, elk in een cirkel zich bevindende, 

1) Budge, The Book of the Dead, I, Cap. XVII, blz. 109. 

2) Tyler, Primitive Culture, blz. 197. 

3) Afb. 67. 

4) R. Mal. Arch., blz. 129. 

5) Over het gebruik, zie aldaar blz. 128. 

6) Fig. 65. 

7) § 199- 
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een herhaaldelijk terugkeerend motief1). Op den stoel bevond zich een losse, ronde steenen 

schijf, dienende om op te zitten, van hetzelfde model als men in de huizen wel aantreft 

(darödarö balö geu of d-.eu), en zooals wij die reeds in § 269 noemden, vast verbonden aan 

de daar beschreven zetels. Onder den stoel bevonden zich nog een paar weinig bewerkte 

vierkante steenen, waarvan de beteekenis mij niet duidelijk is geworden, maar die wel kunnen 

dienen om er de voeten op te zetten. 

§ 276. Twee stoelen komen te Hilisimaètanö niet voor, zooals vermeld in MOD. 

blz. 308 (ad Hili Simaetano sono invice due sedili in pietra di vario genere), en bij 

Rappard 2): „in de kampong H. trekken vooral de aandacht twee bijzonder schoon uitsteen 

gehouwen troonzetels”. Laatstgenoemde auteur noemt als tweede exemplaar het bij Mod. 

blz. 313 afgebeelde model, dat blijkens de beschrijving aldaar3) zich bevindt in het Museum 

te Leiden4) en dat afkomstig moet zijn van de Batu-eilanden. 

MüDIGLIANI geeft3 6) de afbeelding van wat hij dien tweeden zetel noemt, die ten rechte 

is een steenen zonnescherm (fajb batu). Bij dezen pajong heeft zich blijkbaar vroeger (zie 

bedoelde afbeelding) een zitplaats bevonden; hiervan is echter niets meer over. Het uit één 

stuk steen gemaakte voorwerp bestaat uit: 

1. een bovengedeelte, dat van verschillende versieringen is voorzien. Bovenop bevindt 

zich een dier met vier pooten, dat de één een slang [kulokulö), de ander een ariöwb (nb. een 

vogel), een derde een bbwaja noemde — ik geef dit ter illustratie van de moeilijkheid om 

de juiste beteekenis van iets te weten te komen, zelfs bij een betrekkelijk zoo eenvoudig 

voorbeeld als hier. Mij kwam het voor, het meest van een leguaan te hebben. 

2. eene afgesloten achterzijde, twee stutten aan de voorzijde, terwijl er eene verbinding 

bestaat tusschen de eerste en die stutten, ongeveer tot de halve hoogte. Aangezien de rechter 

kant van die stutten minder sterk was, heeft men er nog een pilaar (g-ehomo) bij geplaatst. 

Er bevinden zich verscheidene versieringen op van het wbliwbli-motief0). 

Voor steenen stoelen en pajongs in de Lampongs, zie Tijdschr. I.T.L.V., deel XLVII, 

1904, blz. 99 vlg., 103: pangkat sesaka, de bezitter had het recht om bij festiviteiten tegen 

een fraai gebeeldhouwde leuning of rugsteunsel te steunen. 

§ 277. In vele kampongs trekt de aandacht een springsteen, eene opeenstapeling van 

vierkante steenblokken, ter hoogte van twee meter (tara h'ósö), waarvoor een enkele steen 

ligt (hobo batu) om op aftezetten 7). Bij feestelijke gelegenheden hebben hier de jonge mannen 

gelegenheid hunne behendigheid en kracht te toonen 8). 

§ 278. Gaven wij in het voorafgaande een overzicht van de voornaamste opgerichte 

steenen, ook het plaveisel van vele kampongs vertoont versieringen; te Hilisimaètanö zelfs 

zijn die vele in aantal. Aan deze is, voor zoo ver ik ben kunnen te weten komen, geenerlei 

1) Afb. 194 sub 13. 

2) Blz. 537. 

3) Blz. 312 en 313. 

4) LM. blz. 63. 

5) In afb. 64. 

6) Zie overigens afb. 78. 

7) Mod. Tav. X. 

8) Afb. 68. 
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godsdienstige beteekenis verbonden. Men maakt ze slechts voor de aardigheid (rnaimhi). 

Hoofden, maar ook gegoede ingezetenen, laten ze maken of doen dat zelf. 

Cf. ROLLESTON1): „patterns or symbols incised on the surface”, waar gesproken wordt 

over: „The later megalithic monuments, as at Stonehenge”. 

§ 279. Vermelden wij de meest in het oog vallende figuren, speciaal te Hilisimaè- 

tanö voorkomende: 

1. een mensch, wiens hand door een nijptang wordt beetgepakt [niha niforö), waarbij 

ook een hond (asu). 

2. een visch (binaha) met jongen; de visch is aan den haak geslagen. 

3. een man te paard, waarvan de staart door een hurkend persoon wordt gekamd ? 

Achter op het paard staat een haan. Van deze figuur, de eenige gelukte opname, geeft afb. 81 

eene voorstelling. 

4. een hamer (bagbbagb), nijptang (ford), met aanbeeld (tadrósa) 2). 

5. eene versiering van het type „nibbbwb gafasi' 3). 

6. eene hoofdversiering (nadrulb) met wadsjiwadsji4 5 6). 

7. een halsring (kalk m'bagi). 

8. eene afbeelding van een kraal (dsjblbdsjblb). 

9. eene samengestelde figuur, waarin voorkomen: twee palmtakken, waarop voorkomt 

een kruis (afb. 83) r>); een halsring, oorhangers voor vrouwen (sialu)\ bloemen, een vrouwen¬ 

sieraad (gat) en ten slotte twee kammen van meer modernen vorm en een van meer eigen¬ 

aardig maaksel °). 

10. een sierkam (gaulê) 7). 

11. een ander soort kam (sughu bawct: maankam) 8). 

A B C D E F 

Afb. 83. Verschillende voorwerpen in het plaveisel te Hilisimaètanö. 

§ 280. Terwijl al het te voren besprokene de aandacht trekt door den uiterlijken vorm, 

bevindt zich in iedere kampong nog een door niets zich van andere onderscheidende steen 

in het plaveisel, die in hooge mate de belangstelling verdient. Terwijl die andere steenen 

worden genoemd: tela, heet deze daarentegen batu banuiva, kampongsteen. Afbeelding 85, 

waarin de daarop zichtbare persoon met den rechter voet dezen steen aanwijst, gemaakt te 

Bawömataluwö, doet zien dat hij daar een vierkant bewerkte steen is, die overieens ^e- 

1) Blz. 54. 

2) Afb. 83 A. 

3) § 654. 

4) § 217. 

5) Afb. 83 B. 

6) Afb. 83 C en D. 

7) Afb. 83 E. 

8) Afb. 83 F. (Voor andere modellen van kammen, zie Mod. fig. 82 en 116). 
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heel aan de aandacht ontsnapt. Het is de „eerste steen”, die bij de oprichting van de kam¬ 

pong wordt gelegd, waarmede menschenoffers zijn verbonden. Onze „eerste-steen-legging” kan 

moeilijk anders zijn dan het laatste overblijfsel van dit in deze landen tot voor kort nog in 

alle oorspronkelijkheid voortlevend gebruik. 

Het is bij navraag nergens gebleken, dat deze steen wel uit oude nederzettingen stamde. 

Omgekeerd werd verzekerd, dat die steen uit de rivier werd gehaald. 

Behalve deze steen wordt er nog een opgericht in staande houding, die „t'ódo hili” ') 

wordt genoemd. Dit geschiedt alles onder medewerking van den priester (g-ere)-, daarbij wordt 

een kop aangestooten [lablbbigo] tegen dien steen. 

In het noorden wist men van den „,balê riewali” te vertellen, dat voor de plaatsing 

daarvan noodig was de kop van een man en van eene vrouw. Te Saiwahili (Idanö Gawó) 

was de batu banuwa een groote, ongeveer ronde steen, waarbij één man werd geofferd, die 

van dien steen de tandrosa (steun) was. 

De combinatie dezer verschillende gegevens ligt n. b. m. voor de hand: vereischt was 

(volgens de volledige adat) de kop van een man en van eene vrouw, en opgericht werden 

een mannelijke (staande) en eene vrouwelijke (liggende) steen. Deze steenen kunnen niet veel 

anders dan een soort bescherm-fetis zijn geweest van de kampong. Onder woningen 1 2) zullen 

wij dergelijke gebruiken leeren kennen. 

In het noorden werd bij die steenen nog een houten beeld gemaakt, van rnanazvo danö, 

siraha genaamd, waarvan wij mede een aequivalent bij den woningbouw zullen ontmoeten. 

Was laatstgenoemde voor het huis bestemd, de eerste diende voor de geheele kampong3). 

§ 281. Ten einde niet noodeloos in de kampong terugtekeeren, bespreken wij nu eerst 

een gebouwtje, dat in alle groote kampongs aanwezig is, maar waarvan de bestemming nog 

niet getrouw werd weergegeven. Dit is de bale of balè. Dit woord komt in talrijke talen terug. 

Lamp. balaj, N. Ni as g-bsali. In de afb. 79, 84, 86, 87, zien wij verschillende vormen 

weergegeven 4). De plaats voor dit gebouwtje is zeer verschillend. Nu eens vindt men het aan 

het begin van een kampong (Hilisimaètanö; Hilinawalö, afb. 62 rechts), dan weer 

meer of minder in het midden (Bawömataluwö, Bawöganöwö). De meest voorkomende 

gedaante is die van een op den bodem, veelal op eene verhooging van steenen, zich bevin¬ 

dend afdakje. Soms zijn de afmetingen niet meer dan een vadem in het vierkant. Zie het 

model te Bawöganöwö in afb. 86, na de tuchtiging op 12 Juli 1907 neergehaald, ten einde 

de afkeuring er over te uiten, dat zeventien koppen er binnen werden aangetroften. Elders 5) 

is het ruim genoeg om een aantal personen te bevatten, en is het wel van zitbanken voor¬ 

zien. Deze vormen zijn ook op palen gebouwd. Als afsluiting dient soms eene ballustrade. 

Een dergelijk gebouw vertoont overeenkomst met de open woningen van het oude type, 

zooals men die tot voor niet zoo vele jaren b.v. nog op Sangir en Tal au d aantrof. 

1) Cf. Kruyt, Animisme, blz. 395, 396. De door hem bedoelde steenen heeten in het Tontemboan: tumo- 

towa, wat „roepen” zou moeten beteekenen. Heeft misschien volksetymologische wijziging plaats gehad? Het woord kan 

van een totowa afgeleid worden en hier dan Niasch tödd^ dat met het in gedichten (oude taal) zoo gebruikelijke achter¬ 

voegsel -wa, zou luiden t'ódöwa. 

2) § 335- 

3) Zie overigens onder Godsdienst, § 1305. 

4) Zie nog Mod. Tav. IX. . 

5) Zie Mod. Tav. IX 5 hier afb. 79, 84. 

12 
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De balé te Bawömataluwó verdient nadere beschrijving. Hij bevat eene ruimte om 

vier machtige houten zuilen, die reiken van den bodem tot het dak. Lengte en breedte zijn 

volgens de bewoners 9 maal 9 vadem (sjiwa-n' dr'ófd), feitelijk 14 bij 10 M. Zeven maal negen 

palen dragen overigens den vloer, die als glad gepolijst is, en waarop bij evengenoemde zuilen 

elk een zitbank van steen zich bevindt. Deze zijn bestemd voor de voornaamste hoofden. 

Rondom zijn zitbanken aangebracht voor wie in de termen vallen plaats te nemen. Als toe- 

gangstrap dient een steen in den vorm van een boomstam aan weerskanten waarvan ver- 

breedingen zijn uitgespaard, om den voet op te kunnen zetten. 

§ 282. De balc is de verblijfplaats van de kamponggoden, men vindt erin de adu n'dra'ama 

en de lazvblö n' dra' ama (met welke het koppensnellen in verband zou staan); verder de be^elb 

dsi'ila en de be^elö dsatb. Eene complete collectie uit hooger genoemd Bawöganöwö be¬ 

vindt zich te Leiden. Het zijn alle ruwe beelden. 

§ 283. Wat het gebruik van dit gebouwtje betreft, de geringe ruimte 1 2) wijst reeds uit, 

dat daar binnen welhaast in de meeste gevallen geen sprake kan zijn van het houden van 

verhandelingen. Men maakt er gebruik van wanneer men op de eene of andere wijze zich 

met de kamponggoden, de voorouders dus, in verbinding moet stellen. En dan is het uit den 

aard der zaak bij en niet in dit gebouwtje, dat de handelingen in hoofdzaak plaats vinden. 

Alleen de priester treedt in intiemer relatie met de beelden. Duidelijk was de uiteenzetting, 

die ik te Saiwahili (Idanö Gawö) vernam, dat de (oorspronkelijke) bsali n'adju bestemd 

was voor de lagliómi (van) tjuwada Hia föna, en dat de overige bsali waren de fbfb tjuwada 

Hia (famahowo n'ija): wat dus beteekent, dat de balé of bsali op gelijke wijze het verblijf 

vormde van de nakomelingen van HlA, als dat die stamvader zelf zulk een verblijf bezat ter 

plaatse, waar hij uit den hemel was neergedaald. Zoo is het dan ook te verklaren, dat van 

den grooteren balé werd medegedeeld, dat de priesters daarin bepaalde werkzaamheden verrichten. 

Voor rechtsverhandelingen is dit gebouw niet de aangewezen plaats: men gebruikt 

daarvoor de woningen der hoofden of de zitplaatsen daarvóór, speciaal van het voornaamste 

hoofd. Bij deze gelegenheden moet men zich voor den eed wenden tot de kamponggoden, en 

deze wordt dan ook wel bij den balé afgenomen. Met deze opmerking heb ik niet gezegd, 

dat men nooit ofte nimmer in de groote gebouwen van dezen aard niet eens eene rechts- 

verhandeling hield; ook ten aanzien hiervan geldt, dat de omstandigheden wel van het alge- 

meene gebruik deden afwijken. In dezen zin zal men dan ook moeten opvatten de woorden: 

Fanqbha gölo dra'ama, fanqbha gölb dsatnwa, 

Ba balé anbdsaratö, ba balé anbrahuwa. 

Bij het goedvinden der voorouders, volgens het welnemen der ouden (overledenen), 

In den balé, plaats van de overeenkomst, in den balé, plaats van het zich verzamelen. 

Ofschoon in de kampong, waarin dit gedicht werd opgeteekend (Bawömataluwó) de 

woorden óók meer letterlijke beteekenis hebben. Ook buiten het gedicht spreekt men daar 

wel van: nahia gbrahuwa, vergaderplaats, in geval van regen b.v. 

Overigens zij nog opgemerkt, dat vreemdelingen wel verblijf zochten in deze ruimte, 

indien zij in de kampong kwamen en geen onderdak bij bekeifden vonden. 

1) Zie afb. SS. 

2) Men zie afb. 86, 87. 
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§ 284. Verlaten wij thans de kampong, dan valt de aandacht op de trap, uit behouwen 

steen opgebouwd, die wij overal aantreffen, waar men van de kampong al dadelijk naar 

beneden moet dalen. Het aantal treden wisselt met de terreinsgesteldheid, die het ook wel 

noodzakelijk heeft gemaakt, meerdere van die trappen op elkaar te doen volgen, die door 

kleine platvormen (waar men rust kan nemen en waar ook wel banken staan) van elkaar zijn 

gescheiden. Een fraai beeld van wat de oerwereld te zien heeft gegeven, levert afb. 92, 

waar de trap te Hilibótódawö is weergegeven. In afb. 91 zien wij, hoe te Hilisimaè- 

tanö twee zulke trappen op elkaar volgen. Dat is ook het geval te Bawöfalagötanö. De 

trap, die van Orahili voert naar Bawömataluwó, bestaat uit vier stukken, waarvan het 

benedenste en steilste omstreeks 200 treden bevat; het tweede, meer gelijdelijk oploopende, 

225 treden; het derde omstreeks 100 treden, waarop eindelijk eerst volgt de behouwen trap 

die toegang geeft tot de kampong, met 77 treden. Dit nl. is regel, dat alleen het laatste 

stuk in alle perfectie wordt bewerkt, ofschoon men ook voor de andere nog wel zorg gehad 

heeft. In afb. 89 ziet men het punt waar deze trap begint. Aan al die beter bewerkte trap¬ 

pen gemeen, is een steenen richel ter weerszijden, de herinnering aan den boom van de houten 

ladders, waaraan zij zijn ontleend. Bij deze laatste heeten zij: N. luz'è n'ora, Z. t'öla n'ora-, bij 

de steenen trappen : Z. fblanb. De treden heeten: N. bbsi, Z. böw {n'ora). Overigens bestaat 

er verschil ten aanzien van de ter weerszijden zich bevindende kanten, die in den regel be¬ 

staan uit loodrecht opgebouwde steenen muren, die feitelijk een onderdeel vormen van den 

wal, gevormd door de afhellende kanten van het plateau, waarop de kampong is gelegen. 

Die trap is daarin slechts eene opening, eene uitgraving, die Z. bazua gbli heet, terwijl de 

trap genoemd wordt: Z. ora bazua gólix) Deze trappen zijn slechts eene veredeling van die, 

welke men in het centrum aantreft 1 2). Een op zich zelf staande vorm is die van de aan 

de rivierzijde van Hilinamödsauwa zich bevindende trap, die — uit één stuk bewerkt, 

ter hoogte van omstreeks 3 M. — eenvoudig het model weergeeft van een goed model 

houten ladder. 

§ 285. In die net bewerkte trapgedeelten (te Bawömataluwó ook in de ruwer be¬ 

werkte stukken), waar wij eene afbeelding vinden van een hamer {toko basi), een hand {tana), 

twee voeten {g-ahc), een leguaan {borodso^é)) worden afbeeldingen van allerlei aard gemaakt. 

Zoo vinden wij in het walgedeelte ervan of althans in de nabijheid ervan, meermalen wapens 

afgebeeld: schild, geweer, zwaard 3). 

Te Hilisimaètanö vinden wij op een dier trappen afgebeeld: 

1. Twee visschende menschen, waarbij een hond. 

2. Apen (base), een ervan met jong, een met maïs in den bek. 

3. Twee krokodillen, die naar buiten de kampong zien, waarbij een mensch, die een 

dier dieren bij den staart trekt; een slang {fqulb matuwa), die een leguaan {borodso'c) bedreigt. 

Afb. 80 geeft een dier boaja of bbwaja weer. Zij liggen daar als het ware als poortwachters. 

Regelmatig loopen de richels, zoo even genoemd, uit in groote krullen van het motief: 

nibtelau wbliwóli; die krul wordt genoemd telau nibwbliwóli. Dit motief doet denken aan de 

1) Zie afb. go en 94. 

2) Waarvoor men zie afb. 95. 

3) Zie afb. 94. 
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sliusc van de Jonische zuilen (helix ook o. a. een soort slingerplant; filix, varen) en aan de 

spiraalornamenten, zooals te New Grange1). 

§ 286. Te Bawölówalani was oudtijds een ladder van hout, in stede van een trap 

van steen, waardoor men kwam in de voor de wacht bestemde ruimte. Een houten poort 

maakte afsluiting mogelijk. 

§ 287. Evenwel, niet alle kampongs waren op zoodanige hoogte gelegen, dat het mogelijk 

was zulke trappen te bouwen. Een voorbeeld van eene zoodanige nederzetting is Hilisa- 

tarö, waarvan afb. 93 een beeld geeft van den toegang. De zware steenen muur is hier 

overdekt en bevatte eene stevige houten poort. De beide treden, die men in de afbeelding 

ziet, kunnen niet als trap worden aangemerkt. Aan de rivierzijde heeft deze kampong eene 

kleine, noodelooze verhooging, waarin men enkele trappen heeft aangebracht. Deze omstan¬ 

digheid zal wel daarmede samenhangen, dat die trap zich in de versterking om de kampong 

bevonden heeft; nadat deze was weggevallen, bleef die trap als laatste herinnering, thans 

zonder eenigen zin. 

Van bestuurswege worden de toegangen der kampongs zoodanig gemaakt, dat men 

langs een breeden weg kan binnentreden. 

§ 288. Die versterking was om de geheele nederzetting aangelegd, waarbij van de na¬ 

tuurlijke weermiddelen uitnemend partij was getrokken. De materialen waren hoofdzakelijk 

steenbrokken, die men uit de omgeving had samengebracht. Door het planten van bambu duri 

(had bitaha), ook wel van den boombrandnetel (latb, NCZ.; cf. F i. salato, common nettle; 

Mal. djëlatang; Jav. lateng; Bat. latong, enz.) wordt de omgeving zoo ontoegankelijk mogelijk 

gemaakt. In tijd van goede verstandhouding doet men niet veel aan deze versterking; alleen 

bij het uitbreken van oorlogen werden zij in orde gemaakt. Door het kappen vooral van den 

boombrandnetel en de bambu-struiken was de nadering uiterst bezwaarlijk. 

§ 289. In de onmiddellijke nabijheid der kampongs treft men de badgelegenheid aan. 

Ligt deze niet aan den hoofdweg, dan leidt een afzonderlijk, meest geplaveid, pad er heen. 

De baden van mannen en vrouwen zijn gescheiden; zij liggen veelal dicht bij elkaar. De 

badplaats bestaat uit eene vierkante ruimte, waarvan de wanden en ook wel de bodem geheel 

of grootendeels uit steen zijn opgebouwd. Het water stroomt toe langs steenen goten, die 

— zooals te Bawömataluwö wei in een kunstig bewerkten steen zijn aangebracht2). 

Elders had men eenvoudige bamboezen kokers voor den toevoer, zooals te Bawölówalani. 

Enkele aan eene rivier gelegen nederzettingen hebben geene gebouwde badplaats, zooals te 

Hili nawalö (Madsinö-Lawa), maar men baadt wel in den stroom. Bij enkele strand- 

kampongs van Tóhènè-asi zijn de badgelegenheden aan zee gelegen, waar — bij het 

strand — enkele bronnen worden gevonden. Daar borrelt het water dus op, in stede van als 

straal naar beneden te komen. Een steenen trap leidt naar de kom van de badplaats 3). 

55 290. Nog vindt men in de nabijheid van de kampong, dikwijls even buiten de trap, 

maar ook wel nog in de kampong, de smidse (Z. g-efata, N. g-ambugha). Het is een weinig 
/ 

1) Rolleston, blz. 71. 

2) Zie Fehr, blz. 35; hier afb. 96. 

3) Domis, blz. ii7-> noemt de badgelegenheden: „overdekte en geslotene steenen gebouwen”. Reeds RN. wijst 

op de onjuistheid daarvan voor zijn tijd. Over de gebruiken ten aanzien van de badplaatsen, zie § 992. 
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verzorgd schuurtje; de inrichting komt meer eigenaardig bij de nijverheid ]) ter sprake. 

§ 291. Bij den ingang, maar binnen de kampong, soms ook achter de woningen zelve, 

trof men vroeger aan de afzonderlijk gebouwde varkensstallen, die aan de hoofden toebehoorden, 

vooral voor het vetmesten der dieren gebruikt. Het waren net ingerichte en zindelijk ge¬ 

houden, meest op palen gebouwde ruimten. De varkens werden er in hokken, naast elkaar 

geplaatst, verzorgd * 2). Tegenwoordig, nu de varkensstallen onder de huizen zijn weggehaald, 

treft men zulke stallen, waar de varkens echter vrij in rondloopen, overal achter de woningen aan. 

§ 292. Bij de kustkampongs van Töhènè-asi treft men wel, op enkele honderden 

meters van de nederzetting, onmiddellijk aan de zee grenzende, van een steenen rand voor¬ 

ziene, vierkante plateaux aan, nibwalb genoemd, waar zitbanken zijn geplaatst, ook van steen. 

De ruimte te Hilisatarö is ruim 10 bij 15 M. Bij deze bestaat aan de zeezijde een trap 

van zes treden, aan de bovenzijde waarvan slangen zijn afgebeeld. Op dit plateau bevinden 

zich zes zitbanken 3). De bestemming is, om er de gasten op feesten te ontvangen. 

§ 293. De verbinding tusschen de verschillende nederzettingen werd door zeer goede 

paden tot stand gebracht, welke geregeld werden onderhouden. In de nabijheid der kampongs 

waren deze geplaveid; hoe meer men in de nabijheid van eene nederzetting kwam, des te 

netter het plaveisel 4). In die tusschenin gelegen, ongeplaveide gedeelten, waren niettemin de 

overgangen van rivier of beek veelal van trappen voorzien, die men ook bij steile hellingen 

wel aantrof. Daar vond men overigens ook darbdarb, gelijk in § 268 reeds is vermeld 5 6). 

\ ^ 

Aramö. 

§ 294. Het geheele gebied omvat omstreeks een vijftigtal landschappen G). Het aantal 

kampongs, waarvan ik aanteekening hield, bedraagt ruim 1500; terwijl het geheele gebied 

waarschijnlijk ongeveer 2000 nederzettingen telde. Dat ik deze niet alle bezocht, is welhaast 

overbodig aanteteekenen, en dat er daarom nog veel aanwezig moet zijn geweest dat verdiende 

te worden vermeld, ligt voor de hand. Het aantal nederzettingen, tot een landschap behoo- 

rende, wisselde tusschen 12 en 96, was gemiddeld 33. 

Wij moeten een doorloopend onderscheid maken tusschen de zuiver Niassche neder¬ 

zettingen, nagenoeg alle in het binnenland gelegen, en die aan de kust, waarvan slechts enkele 

op nationale wijze waren ingericht. 

A. Binnenlandsche nederzettingen. 

§ 295. Ofschoon het bij de vele overgangen moeilijk is eene scherpe grenslijn te trekken, 

moeten wij ook in dit gebied onderscheiden: 

1. het type van nederzetting, dat ik — ten einde eene korte benaming te hebben, en 

omdat aan deze rivier de stamvader Hia wordt gezegd uit de bovenwereld te zijn neerge¬ 

daald — het Gómö-type zal noemen, dat men aantreft benoorden de Zuid tot omstreeks 

0 §§ 629, 630. 

2) Zie onder dierenteelt, §445. 

3) Afb. 97. 

4) Zóó dus versta men in „The Encycl. Britt. XI, Ni as”, wat over dit eiland wordt medegedeeld en dat alleen 

op de Zuid slaat, dat de Niassers waren „skilled in road making”. 

5) Zie verder § 609. 

6) § 869. 
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de lijn van Lahusa aan de^ westkust tot kaap Lambaru in het oosten. Het sluit vooral 

door den woningbouw meer aan bij de Zuid. 

2. Het type, dat ik, enkel om eene onderscheiding te hebben, Moro^ö-type zal noemen, 

en dat met geringe wijzigingen over het geheele verdere noorden wordt aangetroffen. Het is 

voornamelijk onderscheiden door den ovalen vorm der huizen. 

§ 296. Moge eene dergelijke verdeeling op het oogenblik noodig zijn, eene aandach¬ 

tige beschouwing van den bouw der woningen in beiderlei gebied leidt tot de erkenning van 

de eenheid dier vierkante en ovale huizen van zuidelijke en noordelijke streken. Onder 

woningen zal gelegenheid bestaan, hierop nader integaan. 

§ 297. Ditzelfde geldt ten aanzien van de inrichting der nederzettingen, al maken plaat¬ 

selijke afwijkingen de vergelijking soms moeilijk. Over het algemeen kan men zeggen, dat het 

Gó rr, ó-type het beeld levert van eene nederzetting uit den oertijd; gelegen op zoo ontoe¬ 

gankelijk mogelijke toppen, rondom gemakkelijk te versterken, zijn zij het sprekend bewijs 

van de groote onzekerheid, waaronder deze menschen hebben geleefd. Het Mo r oö-type is 

ook wel op heuveltoppen gebouwd, maar zulke ontoegankelijke plekken als bij het eerst ge¬ 

noemde, worden zelden of nooit gevonden. 

§ 298. Deze verschillen berusten voor een goed deel op de verschillende orografische 

gesteldheid van het terrein in centrum en noorden. Vooreerst toch verheffen zich in dat 

centrum de gebergten, om het brongebied van Ojo, Susuwa en Mola tot de grootste op 

het eiland voorkomende hoogte van 800 tot 900 M. Ten gevolge van de zachtheid van het 

meeste Niassche gesteente, hebben de rivieren zich daar diep ingegraven, de hellingen der 

ruggen, die zich hebben kunnen staande houden, vertoonen een maximum van steilte. Het is 

soms alleen mogelijk langs die ruggen in hunne lengterichting voorttegaan, aangezien de 

kanten vrijwel loodrecht zijn ingestort. Op zich zelf beschouwd is dit terrein dus reeds uiterst 

moeilijk toegankelijk. Daarbij komt nog dat de westkust ongenaakbaar is wegens den daarop, 

gedurende het grootste gedeelte van het jaar, met donderende kracht beukenden vollen I n d i- 

schen Oceaan. Het in het zuiden aangrenzend gebied wordt bewoond door vijandige 

stammen, en in het oosten rijst een kalkgebergte, een oud barrièrerif, steil op tot 300 a 400 M., 

om met nog grooter helling aftedalen naar de breedere of smallere vlakten, die den overgang 

tot de oostkust vormen. De rivieren braken zich daardoor een weg door onbegaanbare kloven, 

die wanden van tot een paar honderd meters hoogte vertoonen (Susuwa). 

Ofschoon deze beschrijving weer meer in het bijzonder de centrale streken, dus niet 

zoozeer de kustlandstreken betreft van het hier behandelde gebied, het geheel daarvan heeft 

niettemin in meerdere of mindere mate den invloed ervan ondervonden. Hier heeft zich het 

oude Nias tot voor enkele jaren in volle glorie gehandhaafd; bij mijne eerste bezoeken 

vond ik daar een welhaast praehistorisch volk. 

§ 299. In het noorden daarentegen waren de heuvelachtige terreinen veel meer toe^ 

gankelijk. Eertijds onbewoond, vonden daar de naar rust zoekende elementen gelegenheid 

zich te vestigen. De ruwe zeden van het centrum konden daarom in grootere mate worden 

bemfluenceerd door mildere opvattingen van buiten. Dat gevluchte slaven daar gelegenheid 

vonden, zich te vestigen, kan ook niet dan hebben bijgedragen om op den duur verzachtend 

te werken op de zeden, want tot slavernij geraakt allicht slechts het minder kernachtige ge¬ 

deelte eener bevolkinsj. 
o 
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§ 300. Wij plaatsen voorloopig slechts naast elkaar de afbeeldingen van nederzettingen 

uit elk dezer landstreken (afb. 129, 130 en 140), terwijl in afb. 135 een overgangsvorm tus- 

schen deze beide is te zien. 

Gaan wij over tot de behandeling van de verschillende typen. 

I. Gömö-type. 

§ 301. Nieuwe nederzettingen werden hier zelden meer gemaakt. Men verbleef nog op 

dezelfde plaatsen, waar honderden van jaren geleden de voorouders huisden. 

Het is wel opvallend, dat juist van deze plekken, waar de oudste kampongs waren 

RN.* 2) zegt: „bewoond door woeste en omzwervende horden”. De totale onbekendheid met 

deze streken spreekt hieruit wel voldoende. 

Niets valt dan ook zoo zeer in het oog, als de enorme hoeveelheid steenen voor¬ 

werpen, geheel met korstmossen overdekt, die zich in den loop der tijden in deze kampongs 

heeft opgehoopt. Zij zijn in vele opzichten een maatstaf om den duur der nederzetting te 

beoordeelen. Van oude huizen is mij de leeftijd wel opgegeven op vijf tot zes geslachten, dus 

omstreeks 150 tot 200 jaar. Het is echter waarschijnlijk dat de meeste der nederzettingen 

van veel langer tijd her dateeren. 

§ 302. Slechts enkele woningen was het mogelijk op die toppen te bouwen, zoodat een 

straat zich niet kon ontwikkelen. De ruimte tusschen de huizen vormde een min of meer ge- 

rekt pleintje, waar omheeen de huizen — veelal slechts aan drie kanten -— waren gebouwd, 

met het front naar elkaar gekeerd. Een beginsel voor het openlaten dier eene zijde heb ik niet 

kunnen vaststellen; dat geschiedde nu eens naar het westen, dan weer naar het oosten of een 

andere windstreek; ook met de richting van de rivieren viel niet steeds verband te ontdekken. 

Dit pleintje was geheel met steenen geplaveid, die in deze streken — in tegenstelling 

met de Zuid — bij voorkeur uit de rivieren werden gehaald. Vele hiervan bevatten vier¬ 

kante blokken leiachtige steenen, die geen of slechts weinig bewerking vereischen, om als 

geschikt bouwmateriaal te dienen. Alleen in de omgeving van het Ri f-ge bergte 3) en be¬ 

oosten daarvan is dit meer de steengroef voor dergelijk materiaal. Ook foraminiferen houdende 

zandsteen is in het centrum geliefkoosd bouwmateriaal. 

§ 303. Het grondtype dezer nederzettingen is dan genoemd pleintje, rondom omgeven 

door verhoogingen, uit zulke steenen opgebouwd, die in den regel niet zoo bijzonder groot 

zijn. Die verhoogingen vormen een zitbank, waarop men in het gewone leVen, maar vooral 

ook op de feesten, plaats neemt. Op en vóór die banken bevinden zich de tallooze gedenk¬ 

steenen, die men voor de woningen opricht: komen deze te vervallen, dan blijven die steenen 

op hun oude plaats en dus op zich zelve te staan. Het midden van dit pleintje blijft steeds open. 

De afbeeldingen 102, 103 en 104 geven een beeld van Orahili aan de Gómö (zijtak 

van de Susuwa). Eene tegenstelling daarmede vormt afb. 131, waar Si fa la gó, en afb. 129, 

waar F ö drakö-raj a, beide aan den bovenloop van de Susuwa, zijn weergegeven. Deze 

tegenstelling heeft een dieperen grondslag. De bovenstroom en de middenloop van de Susuwa 

' toch zijn gescheiden door eene kloof, de Bawö Lauwö, die weliswaar geen groote lengte—- 

omstreeks honderd meter — heeft, maar die omgeven is door enorme steilten. Die kloof is 

0 § 854. 

2) Blz. 22. 

3) § 1382. 
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bij laag water moeilijk, bij bandjir onmogelijk te passeeren. Deze natuurlijke grens scheidt in 

hoofdzaak de in § 256 genoemde Ira Ono Lasé van de westelijker wonende stammen, die 

meer tot de Ono Dohalawa, de Ono La'ija, de Ono Druru e. a. behooren, de land¬ 

streek, waarvan de Zuid-Niassers afkomstig zijn met de Ira Ono Huna. Tusschen beide 

gebieden bestond bij mijn eerste bezoek eene vijandige verhouding. 

§ 304. Het meest kenmerkende verschil is dat in de nederzettingen tot het eerste ge¬ 

bied behoorende, tal van ronde steenen worden aangetroffen, die in die andere geheel gemist 

worden of slechts sporadisch voorkomen. De aanwezigheid in grooten getale van die ronde 

steenen is een doorloopend verschil niet alleen tusschen de Boven-Susuwa, maar ook 

tusschen het geheele overige Ni as, en de landschappen: Balaigha, Masiö, Tamiö, 

Nalawö, Boven- en Beneden-Sjuani, samen met , den middenloop van de Susuwa 

(Dalu-Susuwa, Idano Tai en Gómö). Te opvallender is deze tegenstelling, omdat aan 

de Boven-Susuwa ook een tak van de Ira Ono Lasé gevestigd is (de Ono Delau) en 

in die genoemde landschappen toch ook de stammen Duru, LaHja, Sebuwa, Dohalawa 

e. a. wel voorkomen, die men vooral elders op Ni as aantreft'). 

§ 305. Waar die ronde steenen voorkomen, bestaat dus het zuiverste verschil tusschen 

mannelijke (staande) en vrouwelijke (liggende, ronde) steenen. 

Ronde steenen (maar op steenen pilaren geplaatst) vonden wij reeds in de Zuid als 

darbdarb nibhblö 1 2); wij vinden ze nog sporadisch in streken buiten de juist genoemde3) b.v. 

het Lahömi-dal. 

Toch bestaat er volgens de mij gedane mededeelingen een groot verschil in beteekenis 

tusschen die ronde vormen, want werden zij in de Zuid opgericht voor overleden vrouwen4), 

elders geschiedde dat voor en door de levenden5 6 7), ter gelegenheid van bepaalde feesten. In 

S 33 leerden wij reeds den naam: adulb ■manu, kennen. 

Afb. 137 laat zien, hoe een staande steen is gecombineerd met zulk een rond exem¬ 

plaar. In den ronden steen bevindt zich eene opening, waarin de staande steen wordt opge¬ 

nomen. Men noemde den laatsten: g-ehomo, zuil, pilaar, maar wist de juiste beteekenis niet te 

verklaren. Waar alle ronde steenen door een korten stut v/orden gedragen, is de mogelijkheid 

niet uitgesloten, dat wij enkel met een variant daarvan hebben te doen. Cf. SCHMIDT0): 

„auch auf Madagaskar noch deutliche Spuren einer phallischen Verehrung von Steinen . . . 

Wir hatten dann ganz das Gleiche, was wir auf der Luang-Sermata-Gruppe . . . finden, wo 

ein hölzerner Pfahl in einer steinernen Platte stand; nur dasz hier in Madagaskar auch das 

mannliche Prinzip in Stein dargestellt wurde, vielleicht, weil die ursprünglich dazu gebrauchten 

Holzarten (besonders Ficus religiosa) in Madagaskar nicht zu haben waren”. Deze Ficus 

kan ons in verband brengen met den maan-boom en daardoor tevens met maan- en niet met 

zonnedienst ‘). Sub 359 (Luang-Sermata) „Ai-tierhe”, een 24/2 meter lange houten paal, die 

in een steen van 1 M. lengte steekt. 

1) Verwijzen wij overigens naar de afbeeldingen: 87, 98, 99, 100, 107, 110, 127, 129, 130, 131, 134, 135, 137, 138. 

2) § 268. 

3) Afb. 135. 

4) § 268. 

5) § 776, II. 
6) Grundlinien, sub 339. 

7) Zie § 1113 sub 9. 
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Een tweede punt, dat alle aandacht verdient is, hoe beneden aan een staanden steen 

een phallus wordt aangebracht (afb. 87, 105 en 107), zoodat daarbij dan sprekend uitkomt, 

dat de steen in zijn geheel niet als zoodanig wordt beschouwd. 

§ 306. Een tweede al even belangrijk punt van verschil met het overige Ni as, is het 

voorkomen van steenen figuren in die landschappen, die met dierkoppen zijn gecombineerd. 

Hierbij is het reeds mogelijk een aantal vormen te onderscheiden, die scherp uit elkaar dienen 

te worden gehouden. Wij treffen dan aan: 

I. Tamelijk lange en breede, op pooten rustende, van kop en staart voorziene vormen, 

genaamd g-bsasbsa. Zij worden door en voor de levenden gemaakt en vervallen (overal?) in 

twee groepen: 

a. Driekoppige figuren (si t'ólu bagi), voor vrouwen. 

b. Eenkoppige (si sara bagi) voor mannen (hoofden). 

De figuur is die van den neushoornvogel (nibbawa gbgbwaja). Anderen wisten niet van 

dat verschil voor mannen en vrouwen. Tot zoover de verklaring te Orahili (Gómö) ge¬ 

geven. Geheel anders luidt die van Tsjudru-baho (Idanö Tai). Daar onderscheidde men: 

1. Driekoppige figuren (nibb'óhÖ, in hertenvorm gemaakt). De diervorm zou dan een 

hert moeten voorstellen, en dit klopt geheel met den naam: bsasbsa, immers in § 45 zagen 

wij ook, hoe het hert de draagstandaard is van de geesten van het midden, de balada, waarin 

dezen worden rondgedragen, indien zij bet brengen tot de waardigheid van hoofd onder de 

hunnen. Dat een hertenmotief door ons wordt aangetroffen op dergelijke voorwerpen der 

menschen, behoeft dus niet te verwonderen. Maar, terwijl men in het overige Ni as vol¬ 

staat met zulk een houten voorwerp '), wordt er in het hier behandelde gebied ook een der¬ 

gelijke van steen vervaardigd, die de herinnering aan een dergelijk feest blijvend doet voort¬ 

leven. Men treft onder deze voorwerpen er aan, die rond en die vierkant zijn, evenals dat 

met de houten draagstandaarden het geval is 2). 

2. Eenkoppige figuren (nibmanumanu, kippenmotief). Ook deze was een bsasbsa, maar 

omtrent het verschil in naam of gebruik kon ik niets te weten komen. Zie afb. 104. De hier 

door naam en aantal koppen onderscheiden vormen vertoonen in werkelijkheid eene groote 

overeenkomst. Bij beide toch zijn b.v. de koppen voorzien van het eigenaardige uitwas van 

den neushoornvogel (NZ. gbgbwaja), dat wij al evenzeer zullen aantreffen bij den houten 

draagstandaard (g-bsasbsa) 3), bij den zwaardvorm nibbaiva law'ólo 4), bij de lasara °), bij den 

zetel (g-usalï) °), bij de doodkist ‘). Het is bij beschouwing van al die vormen noodzakelijk 

tot de gevolgtrekking te komen, dat zij aan mythische, voorstellingen moeten zijn ontleend, 

waaromtrent wij in het duister tasten, en dat zij overigens gecombineerd zijn uit werkelijk 

levende voorbeelden. Indien de naam al rechtstreeks verband houdt met een speciaal voor¬ 

werp, dan gaat dit toch niet verder dan dat cle vorm daarmede aangeduid als uitgangspunt 

kan hebben gediend. Voor wat het verband met den rhinocerosvogel betreft, verwijzen wij 

1) Zie § 776 en 925 en Sundermann, blz. 33, 81. 

2) Zie b.v. afb. 99 naast 104. 

3) § 776. 

4) Zie § 672, I, en Raap, blz. 177. 

5) § 335- 

6) In afb. 160, § 391. 

7) In afb. 210. 

13 
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naar het beschermend beginsel, met dien vogel verbonden *). Er schijnt ook een klankverband 

te bestaan tusschen bovengenoemd law'ólö (van lawö, afweren) en door PLEYTE 2) genoemd 

alowi, slaande op het niet verhinderd worden van koopers, waar zulk een kop in winkeltjes 

wordt opgehangen. Voor wat betreft den zwaardvorm, zoo even genoemd, zie op. cit. 3) „le 

bucéros est chez les Da j aks le symbole du courage et de la bravoure”. Voor den draagstan- 

daard, cf. 4) „djempana burung garuda, is een draagstoel met eene overkapping van wit goed, 

waaraan ook een garuda-vogel, vervaardigd van bambu en kain blatju is aangebracht”. Hierin 

laten de vrouwen in de Lampongs zich eventueel bij feesten door de bevolking naar het 

feestterrein brengen. 

II. Vogelvormige figuren, met een kop en een staart, die geplaatst zijn op zuilen of 

wel op gedaanten, die voor wat het lichaam betreft met menschen overeenkomen, voor wat 

het gezicht daarentegen aan de bovenzijde zijn vervangen door een dergelijken vogelvorm 5 6 7). 

Deze merkwaardige figuren, waaromtrent ik eerst kort geleden betrouwbare mededeelingen kreeg, 

heeten: die zuil of menschenfiguur: behu (wel te onderscheiden van beghu)-, die vogelgedaante: 

lailèwb. De laatste is ook al „nibbawa gbgbjaiva". De beteekenis van den belui is, te dienen 

als „tedrbtèdrb” of „tèdrb”, dat is rugsteunsel, wanneer men gezeten is, voor de overledenen, 

voor wie zij door de nabestaanden worden opgericht °). De behu werd ook wel genoemd saita 

gari, plek om het zwaard aan optehangen, nl. voor die overledenen. Interessant nu is, dat 

in den top van die belui1 s bij vele exemplaren eene ruimte is uitgespaard, waarin de schedels 

worden geplaatst van de overledenen, voor wie zij zijn bestemd, terwijl de vogel in gbgbwaja- 

vorm als bedekking van die bergplaats dient. Dit alles hangt ten nauwste samen met de 

voorstelling van eene zielsverhuizing, waarbij de overledene als hoofd overgaat in zulk een vogel 

Het algemeene woord in deze streken voor zulk een schedelbergplaats is tsjuhb. Vol¬ 

gens eene mededeeling werd de adsju n'uwu (het beeldje) van den overledene daarop ge¬ 

plaatst. Ook sprak men van een tsuhb nibf 'ötsji, een als kist gevormde tsjulib. Daarnaast trof 

ik aan te Orahili een meer benedenwaarts geplaatst vierkant steenen kistje, met steenen 

deksel, voor ditzelfde doel, dat men g-awina noemde. Bij deze laatste bergplaats waren 

geplant, wat men noemde „adsju dsalawa", dat waren: sömasbrna, edruwb en nadsalów. 

Het plaatsen van dien behu ging gepaard met omdansen van het beeld, waartegen de 

schim van den doode geacht werd te zitten (tèdrb beghu n'ija), ten teeken dat hij als hoofd 

(maar dan toch onder de schimmen) werd erkend (mblaja ira, lafctsui b'órö behu, laeluwb, 

tb dra wa salawa ija). 

Volgens mij gedane mededeeling is de bevolking gelast, deze schedels van hare voor¬ 

ouders opteruimen — men zag ze aan voor gesnelde koppen! Dit klopt met het feit, dat er 

geen meer aanwezig was, toen ik in 1914 deze kampongs bezocht. 

§ 307. In afb. [02 ziet men een behu gecombineerd met een daar vóór geplaatste 

steenen menschenfiguur (1behu nibniha). Wij vinden daarmede in deze landstreken de eerste 

1) Pleyte, Revue d’Ethnographie, 1885, 1886. 

2) Op. cit., 1885, blz. 315. 

3) 1886, blz. 466. 

4) Tijdsein-, I. T. L. V., 1904, blz. 104. 

5) Vgl. afb. 104, 108, 109, 110. 

6) Zie voor de Zuid § 266. 

7) § 1240 sub 3. 



I. NEDERZETTINGEN. 99 

steenen beelden in menschengedaante, die in de Zuid niet werden aangetroffen. Het is zaak 

dit geheel, dat volgens den naam een rugsteun is voor den overledene, en dus niet voor en 

door den levende zelven is opgericht, maar eene voorstelling moet beteekenen van den over¬ 

ledene, daartegen leunende, niet te verwarren met de later in het noorden te bespreken vormen, 

de gowc, die den batu nitaruïo van de Zuid vervangen ]), en die ook hier algemeen voorkomen. 

§ 308. Verlaten wij de in § 304 opgesomde landschappen, dan valt het volgende opte- 

merken. Dat de ronde darödarö, de öasasösa en lail'eivb, alle van steen, hier nagenoeg geheel 

of geheel ontbreken, volgt uit het voorgaande. Een geplaveid en met steenen zitbanken om¬ 

geven kampongplein komt voor, waarop of waarvoor de gedenksteenen geschaard staan, die 

in den regel vér achterblijven in talrijkheid en vormen bij het vorige gebied. Ook treft men 

hier reeds den naam gowc voor dergelijke steenen aan, alleen onderscheiden, al naar zij staan 

of liggen in mannelijke (si niatuwa) en vrouwelijke (si alawé). 

Als bewaarplaats voor den schedel dienen de liggende steenen voor de woningen (zie 

afb. 138, waar een schedel van onder zulk een steen naar buiten grijnst)* 2), dan wel men 

heeft er pyramidevormige bergplaatsen voor gebouwd, die van boven zijn afgeknot, doordat 

een breede steen ze daar afsluit 3). De naam van deze schedeltombes is tsjuhö. Ook wel ziet 

men steenen kisten voor dit doel 4 5 6) en vindt men deze vormen ook naast elkaar. Onder be¬ 

graafplaatsen komen wij 3) op dit onderwerp terug. Nog valt van het geheele gebied van het 

Gömö-type te vermelden dat hier gebruik is, de voorloopige begrafenis der hoofden te doen 

plaats hebben binnen de kampong, dan wel daarbuiten, maar in de onmiddellijke nabijheid. 

Ook dit wordt in aangehaalde paragrafen behandeld. 

§ 309. Omtrent het Gómó-type valt nog het volgende optemerken in het algemeen. 

De toegang tot deze nederzettingen is steeds zeer bezwaarlijk. Zijn zij aan een rivier gelegen, 

dan zijn zij van daaruit vrijwel ongenaakbaar; de toch reeds steile opgang is door het aan¬ 

brengen van opgestapelde riviersteen, waar noodig, tot een haast loodrechten klim gemaakt; 

de treden van deze trappen zijn juist breed genoeg, om er de teenen te kunnen plaatsen. 

Dergelijke „toegangen” van tien meters hoogte en meer zijn aanwezig. Van de landzijde, 

waar de hooger rijzende heuvels de nederzettingen in den regel domineeren, is de toegang 

van nature minder bezwaarlijk, maar veelal zijn de bewoners door het maken van ingravingen 

daaraan tegemoet gekomen, zoodat ook aan dezen kant een inlandsche vijand niet licht 

toegang had °). 

Men vindt in den regel, evenals in de Zuid, twee trappen, gelegen aan twee tegenover 

elkaar gelegen einden van de kampong, zooals aan de rivier- en aan de landzijde. Een 

denkbeeld van zulk eene trap geeft afb. 95. Deze toegang was ingegraven in den bergwand 

die de omwalling vormde, door welke constructie het mogelijk was den toegang van boven 

met een valluik aftesluiten. Ter zijde daarvan lagen zware steenen gereed om .ter verzwaring 

van het luik te dienen. In onrustigen tijd werd dit alles des nachts afgesloten. 

0 § 317. 

2) In afb. in zien wij, hoe het wel (maar zelden) voorkomt, dat deze steenen versiering vertoonen. 

3) Afb. 216, 217. 

4) Afb. 214. 

5) In § 839 vlg. 

6) Afb. ii2. 
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§ 310. De versterking van de kampong bestond uit de natuurlijke rots dan wel uit 

een aarden wal, die wel met steenen werd versterkt. Ook hier heeft aanplant van doorn- 

bambu, maar vooral van de boombrandnetel plaats. Trouwens ook de gewone bambu-soorten 

vormden een geschikt middel om den toegang vrijwel ongenaakbaar te maken. 

§ 311. Vele van deze kampongs zijn terrasgewijze aangelegd '), wat het natuurlijk gevolg 

is van de gesteldheid van het terrein. In het plaveisel werd nergens door mij versiering aan- 

getrofifen, gelijk dat in de Zuid het geval was. Het aantal huizen, dat zich in deze neder¬ 

zettingen vereenigt, bedraagt van een tweetal tot omstreeks dertig of veertig. Van dit laatste 

was b.v. Hunö (benoorden het punt, waar de Idanö Mola door het Rifgebergte heen- 

breekt) een voorbeeld. 

In het westen van de hier besproken landstreken, in de dalen van Eho en 0;o;u 

liggen enkele kampongs, die meer overeenkomst met die van de Zuid vertoonen, doordat 

zij ook aan eene straat zijn gebouwd, waarlangs de huizen volgens eenig beginsel zijn ge¬ 

schaard, terwijl zij ook op een breeder plateau zijn gelegen. Bij genoemd Hunó was dit b.v. 

niet het geval, het lag op een smallen rug, van eenheid in de bouworde was geen sprake. 

§ 312. Als badplaats dient de bron, waaruit men ook het water haalt, dan wel de rivier. 

Aangezien beide in den regel vèr beneden de kampong zijn gelegen, is baden een lastig werk 

en wordt het dan ook maar al te dikwijls nagelaten. Meermalen treft men eene smidse aan. 

Afzonderlijke groote varkensstallen kwamen in den oorspronkelijken toestand weinig of niet voor. 

§ 313. Aan de rivierzijde bevinden zich wel steenen platvormen, waarvan de beteekenis 

nog niet voldoende duidelijk is geworden. Daar treft men wel mannelijke en vrouwelijke gowè 

aan. Volgens eene mededeeling, was zulk een plek gewijd aan den riviergeest1 2). Maar ook 

werd mij verteld, elders, dat de opgerichte beelden verband hielden met de overledenen. Dit 

vormt een aanknoopingspunt met de Zuid, waar aan den weg naar de badplaats steenen 

versieringen worden gevonden, b.v. dienende om de schimmen in staat te stellen, er hun goed 

aan optehangen, dan wel om er te gaan zitten. Ook moet hierbij worden gelet op hetgeen 

van de liggende steenen in deze streken in het algemeen werd gezegd, en waarvan ik aan¬ 

haal, dat aan Masió van de harefa's er één geplaatst werd op de bergen, één bij het 

water, één op het kampongplein [ba hili, ba idanö, ba ewali), want er zijn ttölu nahia behu” 

(d. w. z. drie plaatsen voor dien behu). Bij deze gelegenheid wordt een groot aantal varkens, 

wel 50, geslacht, rijst gekookt en de „siwalu na'ama” (de acht stamouders) aangeroepen: 

alles als uiting van aanzien en macht, de grootheid van het hoofd [tadra wa^ebuwa salazva). 

• $ 314. Dan treft men ook hier aan den balë, een alleronaanzienlijkst gebouwtje, waar 

houten adsju de kamponggoden afbeelden 3). De naam g-bsali, die er in het noorden algemeen 

aan wordt gegeven, treedt hier reeds op. Opzettelijk noemden wij hier (en in de Zuid) niet 

de Z. bord n'adu, C. borö n'adsju, de gebouwtjes, waarover wordt gehandeld in § 1294 vlg. 

§ 315. De verbinding tusschen de kampongs werd tot stand gebracht langs paden, die 

voor welhaast niemand dan een Niasser als zoodanig waren te herkennen. Vooral bij de berg¬ 

en heuvelhellingen waren zij door het langdurig gebruik tot goten geworden, die bij regen in 

kleine beekjes veranderden. In de vlakkere gedeelten, waar het stroomende water de modder 

1) Afb. 129. 

2) § 1201. 

3) § 281 vlg. 
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niet kon wegvoeren, waren zij modderpoelen, waarin men geregeld enkele dM. wegzakte 

wanneer men een oogenblik verplicht was den harderen kant te verlaten. 

II. M o r o ^ ö-type. 

§ 316. Is dit reeds dadelijk door den vorm der huizen te onderscheiden, de geheele 

kampong-inrichting verschilt zoo zeer van die, zoo even besproken, dat men op het eerste 

gezicht zou kunnen vermoeden, onder een ander volk te zijn. De zoo veel rustiger toestanden 

hebben eene zwaar versterkte ligging niet in die mate noodzakelijk gemaakt, waartoe het 

terrein zich trouwens ook minder zou leenen. De kampongs liggen nog wel op hooge punten ; 

hier en daar heeft men wel den toegang bemoeilijkt door het maken van ingravingen, maar 

steenen verdedigingswerken trof men zelden of nooit aan. 

Tegen onraad maakte men o. a. gebruik van signaalblokken van hout (N. tabolia) J). 

Regel was echter het slaan op gongs (NCZ. g-aramba, g-araba). 

De steenenbouwers van centrum en zuiden hebben in hoofdzaak afgedaan. Het kampong- 

plein is wel in een aantal oude kampongs gedeeltelijk geplaveid, maar — zoo al aanwezig — 

bepaalt dit zich tot smalle gangpaden, ter breedte van een enkelen steen langs de huizen 

gelegd, met onderling kleine tusschenruimten, waardoor het dus mogelijk is van den eenen 

op den anderen steen springende of stappende, buiten de modder te blijven. De kampongs 

waren vóór de bestuursbemoeienis meestal (gelijk trouwens ook in het centrum) wildernissen, 

dicht begroeid met gras en zelfs struikgewas. Alleen bij feestelijke gelegenheden, ter eere dus 

van godsdienstige handelingen, werd die ruimte gereinigd. 

§ 317. In § 307 noemden wij reeds de gowé, de vervanger van den batu nitarifo van 

het zuiden, die men in dit gebied algemeen verspreid aantreft. Deze steenen dienen voor het 

doel, in § 267 behandeld. Nu treft men echter hiernaast, vooral in de zuidelijker gedeelten 

van deze streken in een aantal kampongs, in stede van of naast die ruwe steenen er aan, 

die meer of minder eene menschelijke gedaante hebben gekregen, waarvan er enkele zelfs 

fraai zijn bewerkt. 

Ofschoon in hoofdzaak verwijzende naar § 267, moet hier vermeld worden de in dit 

gebied gedane mededeeling, dat zulke beelden door de belanghebbenden eerst werden opge¬ 

richt door ouden van dagen, indien zij ziek werden 1 2 3). Op deze wijze zou het mogelijk zijn, 

dat er een brug bestond tusschen goivê en beku. Voor zoo ver ik er over kan oordeelen geldt 

dit echter slechts eene plaatselijke gewoonte. De bedoeling zou ook kunnen zijn, dat het 

weerstandsvermogen van den steen zich zou mededeelen aan den betrokkene, hetzij zijn 

lichaam, hetzij zijn naam (töj). In dit geval zouden koppen zijn vereischt a). 

§ 318. Deze menschvormige steenen kunnen in enkele typen worden onderscheiden. 

a. Volledige voorstelling van een mensch. Zie afb. 113. 

b. Alleen de romp wordt afgebeeld. Zie afb. 114. 

c. Alleen het hoofd wordt weergegeven. Zie afb. 115. 

1) Mod. fig. 137. 

2) Cf. Burne, blz. 24: „A „ „Mên-an-tol” ” or holed standing stone is, or was, held in Cornwall to have the 

power of curing disease”. 

3) De voorstelling bij Kruyt, blz. 423, is onvolledig. Men onderscheide van de hier behandelde goivé diegene, 

die in de woningen voorkomen, waarvan de overeenkomst in naam enkel daarop berust, dat het genoemde woord een¬ 

voudig beteekent „steen”, zie § 1301. 



102 ETHNOGRAPHIE. III. NEDERZETTINGEN, ENZ. 

De fraaiste beelden zijn wel de sub a genoemde; de naast de figuur in afb. 113 

staande persoon maakt eene vergelijking mogelijk naar de grootte. In geen van deze gevallen 

is de penis vergeten; ofschoon steeds flink ontwikkeld, geeft dit evenwel aan het beeld niet 

het karakter van ithyphallisch te zijn '). Een halsring en een oorhanger worden geregeld aan¬ 

getroffen. Een zwaard en armband worden ook wel afgebeeld; eene hoofdbedekking, naar het 

model der gouden exemplaren, wordt steeds gezien. Behalve deze met groote kunstvaardig¬ 

heid gevormde beelden, worden er ook gevonden, die slechts in flauwe lijnen iets mensche- 

lijks weergeven. 

In § 110 hadden wij gelegenheid een steenen vrouwenbeeld te vermelden. Wij hebben 

hier met een oud, maar vermoedelijk plaatselijk, gebruik te doen. 

De steenen beelden zijn, voor zoover volledig gevormd, alle van het type der voor- 

ouderbeelden. Zij hebben alle eene hurkende houding, die in afb. 113 meer in eene zittende 

overgaat. De handen zijn voor het lichaam samengebracht (wat bij het beeld in afb. 104 uit 

het centrum, § 307 niet het geval is) en omvatten veelal een sirih-stamper. 

Verzorging van zulke beelden vindt niet plaats. In menige kampong zijn er omge¬ 

vallen voorwerpen onder, men laat ze eenvoudig liggen. Trouwens de heroprichting zou met 

soms groote kosten gepaard gaan, en onder de nabestaanden is nu maar niet altijd iemand 

bereid om die te dragen. 

§ 319. Ronde vrouwelijke en dus liggende gowê komen zelden voor 2). Zulke met voet- 

afbeeldingen bespraken wij in § 273. Bijzondere versieringen van het plaveisel komen uiterst 

zelden voor. Vergaderplaatsen van steenen banken trof ik niet aan. Kampongtrappen komen 

ook veel minder voor, de constructie laat dan bovendien nog al te wenschen over. Meestal 

is er een geleidelijk stijgend pad, dat toegang verschaft. Badplaatsen van eenige constructie 

in steen vindt men niet. Men behelpt zich met bron of beek. Alleen vult men de natuur wel 

aan met een bamboezen geleiding voor het water. Vermelden wij nog de dêla, die zich in de 

nabijheid van de kampongs, ten minste van de meer noordelijke, bevindt, die men de neder¬ 

zetting zou kunnen noemen van de schimmen der overledenen 3). 

§ 320. De materialen voor de steenen haalt men, waar kalkgebergten zijn, zooals langs 

de oostkust en in de noordelijkste landstreken, daaruit. Overigens is zandsteen en minder lei- 

gesteente in gebruik. De rivier levert betrekkelijk weinig materiaal. 

§ 321. Over de wijze van vervoer der steenen werd nog niets vermeld. Hier volge een 

overzicht van wat ik daaromtrent over het geheele eiland aanteekende. Alvorens tot het 

vervoer overtegaan wordt de steen ruw bewerkt, hetgeen het gewicht ervan doet verminderen. 

Bij kleinere voorwerpen heeft wel geheele bewerking in de kampong plaats. Is men zoo ver 

gevorderd, dat de verplaatsing moet geschieden, dan kent men voor het vervoer verschillende 

methoden. De kleinere steenen worden aan een paar draagstangen gebonden 4) en enkele 

tientallen dragers zijn in staat het gewicht te verplaatsen. Behalve de draagstang (N. be^abe^d) 

kent men een draagrek (N. rakèrake). 

De te zware steenen worden naar de kampong gesleept. De meest interessante vorm 

O § 360. 

2) § 304- 

3) Hiervoor zie § 812. 

4) Zie afb. 126. 
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daarvoor zien wij in afb. 124 en 125 weergegeven. Men heeft een slede gemaakt uit den ge- 

gaffelden stam van een bijzonder sterk soort boom. Hierop is de steen bevestigd met uitne¬ 

mend bewerkte klemmen en stutten, die met rottanbanden nader zijn bevestigd '). Men trekt 

met lange stukken rottan; vooral mono is hiervoor aangewezen. Zoodoende was het 525 mannen 

mogelijk den in bedoelde afbeelding weergegeven steen in twee dagen tijd over een afstand 

van ongeveer drie KM. te sleepen van de vlakte naar het 300 M. hoog gelegen Bawöma- 

taluwö. De afmetingen van dien steen waren 31 2/2 bij 2 M. lang en breed en 4 dM. hoog. 

De laatste helling zal niet veel minder dan 30° of 40° hebben bedragen. Tijdens het vervoer 

waren ook rollen er onder geplaatst geweest. 

Bij het vervoer van zulke steenen werd slechts éénmaal gegeven g-ö ba lala, spijs op 

den weg. Dat bestond i. c. uit veertien varkens met rijst. Als herinnering had de jonge 

siulu bovendién aan elk der deelnemers een stuk geel doek gegeven, waarmede velen zich, 

ter gelegenheid van het in § 768 vlg. beschreven feest, het hoofd tooiden. Men heeft hierin 

mogelijk tevens een instructief voorbeeld voor het verplaatsen der steenen voor de hunnebedden. 

In het noorden werd vermeld dat men daar de steenen op rollen plaatste [labe ba gulu), 

na er een onderlaag (latalata, Lal ai) onder te hebben aangebracht, dus op de wijze van de 

slede zooeven genoemd. Als trekmateriaal dient ook mono, terwijl aan de achterzijde met hef- 

boomen (Lah. bbja; Lal ai sula; Z. dsjiln) van sterk hout werd geduwd. Sleepen heet N. 

ladöni, Z. lad'óli. In het noorden zou dagelijks, zoo lang als het vervoer duurde, worden ge¬ 

slacht; waren de varkens op, dan liet men den steen eenvoudig liggen, totdat desnoods een 

jaar later er weer wat was om mede te onthalen. 

§ 322. Nog verdient vermelding de g-bsali, die wij vroeger als balé leerden kennen, in 

den regel een onbeduidend afdakje, in sommige gevallen (zooals te Awa-'aj, Söwu) een ge- 
% 

bouw, dat veel van eene woning heeft. Zie afb. 79. Eene smidse vond men ook in een aantal 

kampongs. Groote varkensstallen kwamen zelden of nooit voor. 

B. Nederzettingen aan de kust, 

§ 323- Dit zijn de zgn. Maleische kampongs, ten rechte in hoofdzaak Mohammedaansch- 

Niasch. Het Maleische element speelt er in den regel eene zoo onbelangrijke rol naar getal¬ 

sterkte, dat men het geheel ondergeschikt aan het Niassche moet rekenen. Zij zijn in de 

nabijheid van de kust aangelegd, voor het meerendeel doorsneden door den weg langs het 

strand van noordoost- en noordkust. In 1909 bedroeg het aantal nederzettingen: 

Oostkust, van Onolimbu tot La'aja: 35. 

Noordkust, van La-5aja tot Tojolawa: 20. 

Westkust, van Tojolawa tot Sirombu: 4. 

H i n ak o-eilanden: 1. 

Totaal dus: 60 kampongs. De bevolking was ongeveer 10.000 zielen. 

Zij zijn voor het meerendeel door gewone kamponglieden gesticht ’). De ligging is 

meestal op het opgeheven kustrif; aan het zandstrand komt er ook hier en daar een voor. 

De kustweg doorsnijdt deze kampongs als gezegd, de huizen werden gebouwd voor er een 

1) Waarvoor vergelijk Kl. de Zw., III, blz. 230 en 232. 

2) § 858. 
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weg bestond en orde is dus niet te bespeuren in den aanleg. Steenen gedenkteekenen komen 

hier niet voor; alleen de graven worden op Mohammedaansche wijze van hoofd- en voet¬ 

steenen voorzien, vervaardigd door steenhouwers, die daarvan wel een beroep maken. Stroo- 

mend water heeft men in den regel niet, maar putten moeten voorzien in de behoefte aan 

drink- en badwater; men baadt bij de putten. Een enkele smidse komt voor. Van de bede¬ 

huizen zijn alleen die te Gunung Sitoli van eenige beteekenis, elders is dat weinig zaaks. 

In de nabijheid vindt men talrijke zoutziederijen '). 

II. WONINGEN. 

A. Algemeen gedeelte. 

$ 324. Woning. Een definitief verblijf heet: NCZ. omo; een tijdelijk verblijf: NC. halama; 

CZ. bsé. De woning der kamponggoden 1 2) heet NC. bale of balé; CZ. g-ösali. 

§ 325. Rotswoningen. Op één plek van het eiland, onder kaap Fódó (Ture- of Bal ö- 

Wödö) heb ik waarschijnlijk sporen hiervan aangetroffen. De beide op den achtergrond van 

afb. 119 zich bevindende donkere plekken, waarvan in afb. 118 een van meer nabij genomen 

beeld is gegeven, vertoonden, toen ik bij onderzoek naar de mogelijkheid van den aanleg 

van een verbindingsweg hier beneden langs, ze liet uitgraven, tot op eene diepte van pm. 

een halveti meter sporen van verkoling, terwijl enkele potscherven werden gevonden. Gevonden 

steenen waren onbewerkt3). De plek, waar deze zaken aangetroffen werden, ligt in eene oude, 

opgeheven strandlijn. Sporen van houtwerk werden niet aangetroffen. Men is onder de over¬ 

hangende rots volkomen beschut, zoodat naar alle waarschijnlijkheid hier een „abri sous roche” 

bestaan heeft. De diepte, tot een halven meter, waarop de verkoling werd gevonden, kan op 

eene tamelijk langdurige bewoning wijzen. Onder de bevolking bestond geenerlei herinnering 

daaraan. 

§ 326. Tegenwoordige woningen. Vaste verblijven. (NCZ. omo). In de Zuid zijn zij tot 

kampongs van eenige beteekenis vereenigd; de grootste (Bawömataluwó) telt thans ruim 

200 woningen. Elders vindt men niet licht meer dan 40 huizen samen, terwijl de meeste 

kampongs slechts enkele ervan bevatten. De groote nederzettingen zijn dicht aaneengebouwd. 

Deze bevatten lieden van verschillende stammen vereenigd; in de centrale en in vele noor¬ 

delijke streken bevond zich in den regel in een kampong niet meer dan één stam, soms vond 

men er enkele naast elkander onder eigen onderhoofden. 

De nederzettingen, die in de nabijheid van de kust, van zendingsstations, en wel door 

vluchtelingen van elders om reden van de onveiligheid der binnenlanden, werden bevolkt, 

kunnen natuurlijk niet als Niasch type gelden. 

1) Waarover zie § 646 vlg. 

2) §§ 281, 282, 314 en 322. 

3) LM. blz. 221. 
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De woningen werden bewoond door eene of door meerdere families; bij pas gebouwde 

huizen door een vader met al of niet gehuwde zoons; bij oudere huizen ook door verder met 

elkaar verwante personen. In hetzelfde huis verbleven mannen, vrouwen en kinderen, ook de 

slaven. Voor de laatsten waren, vooral in de Zuid wel afzonderlijke woningen, aan het huis 

aangebouwd dan wel afzonderlijk staande. 

§ 327. De woning is het, waar het leven zich in haast alle phasen afspeelt. Men ont¬ 

vangt er zijne gasten, viert er een deel van zijne feesten; alle arbeid, die niet bepaald elders 

moet worden verricht, zooals de akkerbouw, gaat er zijn gang; spijzen worden er bereid en 

gegeten; zij is het vereenigingspunt voor den nacht, wanneer geen arbeid elders roept. Het 

familieleven, dat meer malen zeer sympathiek is, heeft gelegenheid zich er te ontwikkelen, 

wanneer niet de strijd om het bestaan zoo hard is, dat het egoime, uitvloeisel van gebrek en 

van zucht naar zelfbehoud, de betere gevoelens overwoekert. 

§ 328. De woningen der hoofden onderscheiden zich van die van de kamponglieden, 

in de Zuid zelfs belangrijk, door grooteren bouw, betere materialen, steviger constructie en 

nettere bewerking '). Ten aanzien van de belangrijke hoogte van het dak bij goede woningen, 

zij opgemerkt, dat deze onmiddellijk samenhangt met het gerieflijke van het huis. Zulk een 

dak toch werkt als schoorsteen, de rook trekt naar boven en verlaat de woning door de daar 

zich bevindende openingen. In huisjes met een laag dak is de rook eene voortdurende pijni¬ 

ging voor de bewoners. Het is daarom volstrekt niet noodzakelijk, dat het begrip: hoe hooger 

dak, des te aanzienlijker bewoner primair is; het kan zich eenvoudig secundair hebben ont¬ 

wikkeld uit: hoe hooger dak, des te aangenamer verblijft 

§ 329. De tijd, dien men noodig heeft voor den bouw, wisselt zeer. Eene gewone woning 

kan in enkele maanden, zulk eene van betere constructie in mogelijk een jaar worden afge¬ 

werkt; de huizen der hoofden daarentegen vorderen soms jaren. Het is eene quaestie van 

velerlei omstandigheden, zooals: de talrijkheid der medewerkers (niet steeds alleen de eigen 

kamponglieden, maar — zooals in het noorden — ook wel van lieden van elders, wien men 

geld, goud of varkens heeft geleend, onder beding van bepaalde leveringen, of van hulp bij 

den voorgenomen bouw der woning); den afstand, waarop de noodige materialen moeten 

worden gehaald; de draagkracht van dengeen; die het huis opricht. Zoo moesten de balken 

van de woning van SaÖNIGEHÖ van Bawömataluwö worden gesleept van uit het gebied 

der Aramö. Bedoelde woning zou drie jaar arbeids hebben gevorderd; het huis van NlTA- 

NöLÖWAlA.NI van Hilifalawu (Huruna) heeft vijf jaar werk gekost; de sinlu van Hili- 

satarö maakte zijn huis in twee jaar tijds af. Gemiddeld kan men den tijd voor den bouw 

van groote woningen op twee a drie jaar stellen. Arme stakkers kunnen hun geheele leven 

door bouwen, zonder het einde van hun werk te aanschouwen. 

§ 330. Die groote huizen moeten uit den aard der zaak van te voren geheel worden 

„ontworpen”, en meer nog welhaast dan voor de uitvoering, moet men bewondering gevoelen 

voor het voorstellingsvermogen van deze menschen, die zulk een bouwwerk, zonder eenig 

hulpmiddel van teekening, tot stand weten te brengen. Het zoeken der houtwerken, waarvoor 

bepaalde soorten worden vereischt, wordt bij de groote huizen langen tijd van te voren be¬ 

gonnen. Ringen der boomen heb ik nergens aangetroffen. Het hout wordt gekapt en naar de 

1) Vgl. b.v. afb. 117 en 128; I.ETT, I, 60, 66. 
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plaats van bestemming gesleept, waar het droog wordt opgeschuurd in de nabijheid van de 

bouwplaats, waar zich wel steeds ook de tijdelijke woning van den oprichter bevindt. Die 

voorbereidingen hebben plaats tusschen andere werkzaamheden door, en voor zoover deze dat 

toelaten. 

Gewone lieden bouwen hunne huizen in hoofdzaak zelf, desnoods tijdelijk door eenige 

betaalde timmerlieden bijgestaan. In de kampongs van de Zuid zijn er welhaast steeds aan¬ 

wezig; anders is dit in het noorden en centrum, waar men zich dan tot andere nederzettingen 

moet wenden. Die timmerlieden beginnen het hout te bewerken en op maat te brengen. 

Zoodra die arbeid zoodanig is gevorderd, dat de opzet der palen kan plaats hebben, worden 

zij samengeroepen, die om reden van adat, eventueel in verband met financiëele banden, ver¬ 

plicht zijn daartoe medetewerken. De dag voor dat werk wordt bepaald, waarbij een gunstig 

tijdstip wordt uitgekozen; dit betreft dan opvattingen, samenhangend met bijgeloof. Van meer 

reëelen aard is, dat de meest gunstige tijd ervoor is die na afloop van den rijstoogst (men 

noemde eejis: de negende maand), vooreerst, omdat men dan over voldoende voedsel heeft 

te beschikken, verder omdat die tijd ook droger is.' Het veld geeft dan ook geene zorgen meer. 

Tegenover het verleenen van hulp bij den woningbouw staan steeds contrapraestaties 

van wege den oprichter der woning. Het slachten van varkens en verstrekking van rijst is 

een vast onderdeel daarvan. Dit behoeft niet te leiden tot een bepaald onderhouden dier lieden. 

Het verdere werk, dat meer de kunst der timmerlieden vereischt, gaat geleidelijk voort. 

In de Zuid, waar voor het inwendige veel snijwerk gemaakt wordt, vordert één enkel dier 

stukken soms maanden tijds van de-kunstenaars, die er zich mede bezighouden. 

§ 331. De inrichting der woningen van de Zuid ’) met het centrum tegenover het 

noorden, verschilt op het eerste gezicht aanmerkelijk. Toch hebben wij in origine met het¬ 

zelfde type van huis te doen, zooals nader ook kan blijken uit de overeenkomst van termen 

in § 385 vermeld. Het grondprincipe van alle woningen is eene tamelijk ruime zaal, aan de 

straat- of pleinzijde van boven open en van latwerk voorzien, aan den achterkant waarvan 

zich een haard bevindt. Dit vertrek is het, waarin zich het openbare leven afspeelt. Het ver¬ 

schil van het type van de Zuid met dat der Gómö, tegenover dat van de Moro-'ö, be¬ 

staat hierin, dat de bijzondere vertrekken bij beide eerstgenoemde aan de achterzijde van de 

zaal, bij het laatst genoemde aan den zijkant of de zijkanten zijn aangebracht. 

Voor den overgang tusschen deze verschuilende vormen, zie men afb. 130, 131, 135, 

141, waarbij een streven tot afronding van den bouw niet is te ontkennen; het middengedeelte 

van die woningen is beslist volgens het type van de Zuid gebouwd; de uitbouwsels zijn als 

het ware nog niet definitief in den woningbouw opgenomen. Het dak heeft zich echter reeds 

meer of minder omgevormd naar het noordelijke type. 

Zulke uitbouwsels vindt men ook in de Zuid, zonder dat zij daar het langwerpig vier¬ 

kante type noemenswaardig beïnfluenceeren. Daar dienen zij tot verblijf van de huisslaven, 

ook wel van de ongetrouwden (si löna osi bato). Zie afb. 117. Waar het nu vast staat, dat 

het noorden voor vele weggeloopen slaven van het zuiden het verblijf is geweest, acht ik 

1) Als titelplaat van „De Pionniers der beschaving in Ned. Indië”, door W. A. VAN Rees, vindt men een 

zeer opvallend beeld van het „Paleis van den Radja van Orahili”, waarvan de belangrijke afwijking met het tegen¬ 

woordige huistype daarin bestaat, dat het opengewerkt gedeelte der woning zich daar rondom het geheele huis bevond. 

Deze vorm bestaat niet meer; ook had het dak den vorm van eene pyramide. 
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het geenszins onwaarschijnlijk, dat de gewoonte dier lieden, om in die zijvertrekken te slapen, 

hun is bijgebleven in de woningen, die zij daar voor zich zelven bouwden. Daar kon dus tot 

vast plan worden, wat in zuidelijker streken uitzondering was. 

§ 332. Ofschoon deze verklaring veel voor zich heeft, bij vergelijking der verschillende 

toestanden deze voldoende zou kunnen verklaren, moet toch daarnaast de aandacht gevestigd 

worden op de groote mogelijkheid, dat in de perioden, toen de differentiatie der bewoners 

van noorden en zuiden reeds begonnen was, misschien nog niet afzonderlijke vertrekken aan¬ 

wezig waren, maar slechts het groote gemeenschappelijke vertrek voorhanden was. De ver¬ 

gelijking met andere volken, waar nog steeds zulk een enkel groot vertrek aanwezig is of 

althans voor kort was, leidt tot de consequentie, dat de gehuwden zich eertijds hebben terug¬ 

getrokken naar de verst van de voorzijde verwijderde ruimten, waar het licht het meest binnen¬ 

drong. Dit kunnen zoowel de achterzijde der woning, als de zijkanten zijn geweest. Later 

eerst maakte men eene afscheiding in de groote zaal, die daardoor verviel in voorvertrek en 

achtervertrek, dan wel in zaal en zijvertrek(ken). Een stap verder nog maakte men mee in 

de Zuid, waar voor de afzonderlijke gehuwden ook afzonderlijke kamertjes werden gebouwd, 

die in het gemeenschappelijke binnenvertrek, in de „huiskamer” uitkwamen. De zaal kunnen 

wij dan vergelijken met een salon. In deze laatste speelt het openbare leven zich af, de eerste 

is het tooneel van het huiselijke leven. 

§ 333- Nog moet worden gewezen op een derde type van huizen, dat ik slechts op 

enkele plaatsen in het centrum aantrof (b.v. Sifaoroasi aan de Idanö Höw; te Orahili 

aan de Sjuani) en dat ontstaan is, doordat de beschotten, die de voorvertrekken van vlak 

tegen elkander aangebouwde woningen scheidden, niet zijn aangebracht dan wel zijn wegge¬ 

broken. Deze huizen naderen daardoor den onder de Dajaks b.v. gebruikelijken vorm, van 

eene lange voorgalerij met daarachter gelegen familievertrekken. 

§ 334. Als voornaamste gemeenschappelijke karaktertrekken der woningen kan worden 

genoemd: 

1. een onderbouw van houten palen, waartusschen de varkensstallen. 

2. een trap of ladder. 

3. een zaal voor het publieke leven, aan de voorzijde, afgesloten door horizontaal aan¬ 

gebracht latwerk. 

4. een haard in dit vertrek, terzijde waarvan of waar achter een privaat. 

5. een haard in de woonvertrekken, geflankeerd als de voorgaande. 

6. indekking met dakbedekking van palmbladeren. 

Overigens bestaan er zoo vele verschillen, dat alleen eene gespecificeerde beschrijving 

een juist beeld kan geven. Daarbij volgen wij de indeeling, in 259 en 295 ontwikkeld. 

§ 335. Omtrent de gebruiken bij den woningbouw zal in het speciale gedeelte het een 

en ander worden opgemerkt. Enkele belangrijke punten mogen hier voorafgaan. 

Menschenoffer. Voor groote woningen werd een menschenofter vereischt. In de Zuid 

bepaalde zich dit tot die huizen, die een lasara hadden. Zulk een gebouw heette: nifblasara, 

ook wel nifbbihasa. De van fqèbu (Artocarpus sp. fam. Urticaceae), of van g-afoa (Gironniera 

nervosa Planch ? fam. Urticaceae) gemaakte lasara is het, die aan het huis stevigheid geeft 

(fanarb n'ija). Hij werd aan de voorzijde aangebracht (zie afb. 69, 117)- Volgens de om¬ 

schrijving ervan (nibbawa bbaja) is hij niets anders dan een gestyleerde krokodillekop. 
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In Madsinö was dit: vsb bawa n'bgbivaja”. Neushoornvogel is: gbgbwaja, maar heeft 

naar de beteekenis hier niets mede te maken. Ook op de Batu-eilanden ') is „kaaiman : ogowaja". 

Lhsara is daar1 2) de naam van eene wonderbare prauw, die uit zich zelf wist te varen. Nu 

is het wel merkwaardig, dat F i. laisare of sare is: lizard, wat dus aansluit aan bbaja, terwijl 

Fi. sarisarina is: the side (of the body, or) of a canoe; ai sarasara nidoko: on canoe. Zie nog 

Jav. saraswati bij WlLKEN 3). Ook hier kan volksetymologie verband hebben gelegd4). 

In het N. ontving ik de verklaring voor lhsara-. een adu, waarin de beenderen van 

een salawa worden verzameld, met een gestyleerden kop; in de Zuid zou een dergelijke kop 

op een lijkkist ook zoo genoemd worden. Te Bawömataluwó was de lhsara: niöbazua 

law'ólo, maar de lhsara trof men alléén bij de woning aan, de Ipwölö daarentegen aan het 

einde van de kampong {ba bawa g'öli en ba bwhnhi bënu). 

De kop van den gesnelde wordt hetzij tegen de palen beneden dien lhsara, dan wel 

tegen den daaronder rustenden steen aangestooten (lablbbigö bhomo), zoowel ter linker als ter 

rechter zijde. Van den lhsara zegt men: lah'ógosö ija: hij is „gekopt”. Door het appliceeren 

van dien kop is hij tot werkzamen lhsara gemaakt. Hij is in het vervolg de beschermgeest 

van het huis, en ook van de kampong, zoodat daaruit volgt, dat — wordt er een inwoner 

van gedood — hem wordt opgedragen, om over den vermoorde wraak te nemen. 

Elders weer wordt de kop tegen den lhsara zelven aangestooten (lablbbigö ba lhsara). 

Bij de Ono Lalu (en zeker ook in Tó hèn è-asi 5 6) werden zulke koppen voor de woning 

gehangen. 

Door dat aanstooten tegen of bij den lhsara werd de schim van den gedoode (die 

immers niet naar het schimmenland gaat °) overgebracht op, verbonden aan dien lhsara. En 

daardoor wordt hij tevens de beschermgeest der woning. 

Hiervoor zij verwezen naar WlLKEN7), waar deze aan Dr. MOHNIKE ontleent: „Ein 

mit Bezug auf das Crocodil, besoijders auf Sumatra und Java herrschender Volksaberglaube 

ist der, dasz die Seele von Menschen mitunter in den Körper dieser Thiere übergehen könne. 

Solche Crocodile mit einer Menschenseele. . . waren nicht nur selbst durchaus unschadlich, 

sondern beschützten auch die Bewohner des Ortes, wo sie in ihrem früheren Zustande gewohnt 

hatten und in dessen Nahe sie sich auch jetzt vorzugsweise aufhielten, gegen die Angriffe 

von anderen”. Op Ni as maalkt men dus eerst een „verblijf”, dat krokodillenvorm vertoont, 

doet dan die ziel er „kunstmatig” in overgaan, maar het eindresultaat is hetzelfde: een be¬ 

schermgeest is verkregen. 

Op de identiteit van lhsara en krokodil wijst nog de uitdrukking: nifbbihasa van zoo- 

even. Bihasa beteekent: oud, bejaard en aequivaleert dus met de betiteling bij verschillende 

volken van den krokodil als „grootvader”. 

Een woord, dat mede wijst op den krokodil als „voorouder”, is het Z. viaduwu, een 

zeer groote (mythische) krokodil, die huist aan den mond van de Idanö Ho, en daar als 

1) Hokner, bll. 366. 

2) Horner, blz. 368. 

3) IV, blz. 151: zie loc. cit. 141. 

4) § 63. 
5) Zie afb. 66. 

6) § 1248. 

7) III, blz. 80. 



II. WONINGEN. IO9 

opperhoofd regeert (sblohé bazva luwaha n'idanö H o). Want dit rnaduwu aequivaleert met 

F i. tubu(na), ancestors, waarvan de meer gebruikelijke vorm op Ni as is: uwu '). Cf. Bug. 

matowa, voorouder. Zie nog § 1326 voor het voorkomen onder de huisgoden in het noorden 

van een volledig uitgesneden krokodil, waaraan o. a. offers worden gebracht, indien men kop¬ 

pen heeft gesneld. 

§ 336. Intusschen moet naast deze mededeelingen er eene andere worden gesteld, die 

daarvan nog al afwijkt, iets dat geenszins verwondering behoeft te wekken, waar heidenen 

bij de verklaring van hunne zeden oorzaak en gevolg herhaaldelijk door elkaar warren, om 

van andere onlogica te zwijgen. Zoo dan werd elders verteld, dat de lasara, indien géén kop 

was gesneld, de Imnolurno 1 2) der bewoners van het huis zou opeten, balken en planken zouden 

vermolmen en verrotten. De beghn van den lasara was een kwade schim, een „harimab” — 

niet eenvoudig zooals tijgers van den overwal. En de kop nu, die werd gesneld, was 

eenvoudig een vervanger voor de inwonenden, die dank zij dat aangeboden offer door hem 

werden ontzien. Deze voorstelling vinden wij ook terug in het volgende in Noord-Nias 

gebeurde. 

Een hoofd daar liet voor zijn zwaar zieken oudsten zoon, een beroemd priester uit 

centrale streken halen. Deze komt tot de diagnose, dat de ziekte het gevolg is van de aan¬ 

wezigheid van kwade geesten in de palen van zijne woning. De zoon komt te sterven en de 

vader breekt, om zich met de zijnen aan den invloed dier geesten verder te onttrekken, zijn 

huis geheel af, en gaat in een hutje wonen. Ondanks die maatregelen, die anders toch wel 

afdoende mogen genoemd worden, wordt ook zijn jongste zoon ziek en komt kort daarna te 

overlijden. Zoodat de man nu zonder zoons en zonder huis was. Eene bijdrage tevens voor 

hen, die er voor pleiten, om die gelukkige heidenen toch vooral niet Christenen te maken. 

Men gaat hierbij dus uit van de onderstelling dat in het bouwwerk van eene woning, 

hetzij in onderdeden als palen, hetzij in het geheel ervan, (kwade) geesten kunnen huizen. 

Het houtwerk is het, door middel waarvan zulk een huis dan de verblijfplaats dier booze 

schimmen is. Tusschen beiderlei voorstellingen kan mogelijk overbrugging plaats hebben, 

wanneer men in aanmerking neemt, dat ook de gewone krokodillen geenszins onschadelijk 

zijn, het eerst worden, wanneer een menschenziel daarin is overgegaan 3). De lasara werd ook 

genoemd de bemi (N. binu) n’ omo, ook wel de behelb. 

§ 337- De houtsoorten, die men niet mag gebruiken, omdat daar booze geesten in (op) 

huizen, en die daarom spoedig aan bederf onderhevig zijn, bestaan deels in zulke, die holen 

en gaten vertoonen (en die dus licht reeds witte mieren bevatten zouden wij denken), zoo¬ 

mede in weeke soorten. Noemen wij b.v. de dóiv en g-eliq, beide Ficus-soorten. Het meest 

gevreesde hout is sinarighi, want deze boomsoort is het geliefde verblijf van de boschgeesten, 

de bela of belada4). Dit neemt niet weg, dat men van den bast van den g-ehq wèl boom- 

schorskleeding maakt. Sinarighi is in den scheepsbouw in gebruik. 

Met het oog op het ontbreken van goede houtsoorten plant men in vele streken hout 

aan, dat — dicht aaneengeplant — recht opschiet. SAöNIHEHÖ heeft een grooten aanleg van 

1) § 1144. 

2) § 1244. 

3) § 335- 

4) § 1231. 
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goede houtsoorten in de omgeving van Bavvömataluwö aangelegd. In de Zuid betrok 

men wel hout voor belangrijke.stukken van de Batu-eilanden, speciaal kaftni. 

§ 338. Verder bestaan er een aantal inwijdingsgebruiken; een feest wordt na den goeden 

afloop gevierd, waarbij verschillende offers gebracht worden: 

1. famalniva, aan LtÖWALAni gebracht, wegens het gelukkig voleindigen van den bouw. 

2. bawi nigulu, dat daarin bestaat, dat men een varken van de nok van het dak naar 

beneden laat rollen. Het wordt daarna, althans in de Zuid, binnen de woning aangesneden 

[laföfólö). Dit varken (volgens sommigen: be^elö sbw) is gewijd aan de adju n'omo, is de 

o n'adsju sb omo” (Susuwa). Kinderen mogen van dat varken niet eten, zij zouden er ziek 

van worden. Te Bawömataluwö bestond dat bezwaar weer niet, wel voor het varken, dat 

voor den siraha ') geslacht werd. 

Bij deze feesten ook komen die menschenofifers tot hun recht. 

Volgens eene mededeeling werd de kop, die bij den lasara was geappliceerd, nadat de 

paal daarbij was opgericht, later nogmaals, bij het inwijdingsfeest gebruikt. Intusschen werd 

hij ergens in de wildernis bewaard. Die kop werd wel voor de woning gehangen 2), maar al 

de koppen, die daar werden tentoongesteld, waren daarom geen offers voor het huis ge¬ 

weest. In het centrum was dit gebruik tien jaar geleden nog algemeen3), in de Zuid was 

het op weg in onbruik te raken. Zie „twee togten”4): „Men vindt huizen, waar 10 tot 15 

koppen den ingang versieren’’. RN.5) zegt: „de bij het aannemen van een hoogeren titel door 

een hoofd en bij wraakneming gesnelde koppen worden aan den gevel van het huis gehangen”. 

Dezelfde'1) vermeldt: „Voor aan het huis, onder het dak, hangen dikwijls eenige varkens¬ 

koppen ter vervanging van de menschenbekkeneelen in de Zuid, en even als deze zonder 

onderkaak”. Dit gebruik trof ik nog aan. Verder meldt RN. 7): „na het sluiten van den vrede 

worden de in den krijg gesnelde koppen begraven”. Ook dit vond ik onveranderd. Deze 

laatste koppen echter sierden slechts tijdelijk de balé, niet de woningen 8). 

Bij het overbrengen der voorouderbeelden wordt veelal niet veel anders gedaan dan 

een varkentje geslacht. De gebruiken wisselen met het aanzien van den eigenaar en met de 

landstreek. 

§ 339- Er zijn onderdeden van de woning, waarvoor nog afzonderlijke verrichtingen 

plaats vinden, zooals voor den haard. Daarvoor maakt men den N. siraha n'awu, Z. siraha 

ji'abivu, die er voor moet zorgen, dat de vonken uit den haard de woning niet in brand doen 

geraken. De priester spreekt hem toe met: 

„ na ma minna n'alito, jaqugö sanaha, Siraha”, 

„als het vuur mogelijk (het huis) wil aantasten, dan moet gij, Siraha, het tegenhouden”. 

0 § 339- 

2) § 335- 
3) Zie afb. 22. 

4) Blz. 3. 

5) Blz. 29. 

6) Blz. 32. 

7) Blz. 35. 

8) Cf. Deut. 20—5: „Dan zullen de ambtsbeden tot het volk spreken, zeggende: Wie is de man, die een 

nieuw huis heeft gebouwd, en het niet heeft ingewijd? Die ga henen en keere weder naar zijn huis; opdat hij niet mis¬ 
schien sterve in den strijd, en iemand anders dat inwijde. Zie Wilken IV, blz. 56 vlg. 
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Later wordt van dezen Siraha niet veel notitie meer genomen, zoodat hij ten slotte in vele 

huizen niet meer te vinden is op zijne oorspronkelijke plaats ter zijde van den haard. Met 

deze plechtigheid zijn verbodsbepalingen verbonden. 

Men heeft Siraha voor verschillende doeleinden : 

I. de zooeven besprokene, die bij den haard de wacht houdt. Cf. F i. ai rara: a fire- 

place; rara, to warm one’s self by the fire, or sit by a fire by night. 

II. in het noorden is er een, die in betrekking staat tot de gasten: Siraha so gquni- 

gquni tome: die de gasten roept. Dezen nl. geven bij een eerste bezoek aan den Siraha een 

geschenk in goud: l'öfö genoemd, dat den eigenaar van het huis in substantie ten goede komt. 

Cf. F i. rara, a place pf assembly (wel ook van daar: open space in the middle of a town, 

or before a chief’s house, de Niassche eivali dus). Cf. ook N. brahu, zich verzamelen, van 

menschen, b.v. op een feest. 

§ 340. Er bestaan tal van verbodsbepalingen bij den woningbouw, die echter plaatselijk 

nog al verschillen. Zoo mag voor de bewoning van het huis hier geen geld en rijst, in welken 

vorm ook, worden binnengebracht; bij het betrekken elders mag geen pisang, eetbare zwammen 

(;nadröta, Z.; nandr'óta, N.) en paddestoelen (talibb, Z.; talimbb), geen visch en geen herten- 

vleesch worden gebruikt in huis, maar eet men slechts rijst, terwijl varkens- en wilde zwijnen- 

vleesch is geoorloofd. Het verbod, dat vrouwen de eerste zeven dagen niet in huis mogen 

komen, zooals ik mij herinner ergens gelezen te hebben, werd nergens bevestigd gevonden, 

zoodat dit een zeer plaatselijk gebruik moet zijn. Dit komt meer of minder neer op een 

verbod tot het uitoefenen van de geslachtsgemeenschap in de woning, zooals wij die b.v. op 

Nieuw-Guinea aantreffen. Het zou ook kunnen wijzen op een oorspronkelijk gescheiden 

wonen van mannen en vrouwen. 

§ 341. Het onderhoud van de groote woningen van de Zuid is voorbeeldig, wat niet 

wegneemt, dat wandluizen erin weten post te vatten. Ook in noordelijker streken zag ik 

menige woning, die uitnemend werd verzorgd. Als algemeenheid moet echter worden vermeld, 

dat het onderhoud te wenschen overlaat. Men veegt eerst als de gasten binnen zijn, wat mij 

aanleiding gaf, teneinde te waken tegen tuberkelinfectie, dit althans voor mij „alagha” te 

verklaren. 

B. Speciaal gedeelte. 

§ 342. Hierbij wordt de geografische indeeling gevolgd, die tot nu toe werd aange¬ 

nomen in de vorige paragrafen. Dit onderwerp verdeden wij in: 

A. Ben eden bouw. B. Middenbouw. C. Bovenbouw. 

De afb. 120 en 121 geven twee modellen van woning voor de Zuid en voor het 

noorden. In afb. 121 ontbreekt aan de linker zijde een plankier, waarop de trap uitkomt. 

Het dakvenster is ongeëvenredigd groot, de dakopzet is te laag, doch voor een algemeen 

denkbeeld is die afbeelding toch voldoende. 

Het zuidelijke model, uit Hillsatarö, levert eenig verschil met het meer gebruikelijke 

type voor woning van hoofden in de Zuid, nadert meer dat der kamponglieden. Het model 

in fig. 12 bij Mod. komt al heel weinig met zulk een huis overeen, opstaande planken voor 
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eene omwanding zag ik nergens gebruiken, doorloopend als daar tot aan het dak. Beter is 

zijn model van woning voor het noorden in fig. 150 en 151 '). 

A. Benedenbouw. 

I. De Zuid. 

§ 343. Alle huizen rusten op, dan wel worden gesteund door: 

1. loodrecht staande palen (NCZ. g-ehonió). 

2. schoren, schuins staande palen (N. diwa, CZ. driwa). 

3. steenen, onder beide vorige groepen gelegd (Z. batu). 

§ 344. De palen zijn meer of minder dikke boomstammen, als maximum omvang vond 

ik bij de woning van SaöNIGEHQ te Bawömataluwö palen van 65 cM. in doorsnede1 2). 

Omtrent de lengte zijn de oude opgaven 3) niet in overeenstemming met den huidigen toe¬ 

stand. Vroeger is dat wel het geval geweest, maar tegenwoordig zijn de langste afmetingen 

(genoemde woning, ook te Hilinawalö, enz.): 3'/2 M., terwijl het gemiddelde belangrijk 

lager is. Het varieert bij de groote huizen om de 2 M., bij de andere woningen tusschen 

i ’/2 en 2 M., terwijl palen van i'/4 M. voorkomen. Bewerking, indien deze plaats heeft, be¬ 

staat in het rondom bekappen van den stam. Bekapping, waardoor platte vlakken ontstaan, 

zooals dat in centrum en noorden plaats heeft, zag ik niet. 

Het aantal balken is afhankelijk van den omvang der huizen, dus van de positie en 

rijkdom van den oprichter. Terwijl de kleine huizen in breedte en diepte vier bij vier palen 

hebben, stijgt dit aantal bij hoofdenwoningen tot vier bij negen palen. De woning van 

SaöNIGEHÖ telt zes bij elf zuilen voor het hoofdgebouw, vier bij tien voor het zijgebouwtje 

(samen dus 106: „meer dan 100” 4). 

§ 345- De schoren worden in de breedte- en in de diepterichting der huizen aange¬ 

bracht. Het is duidelijk dat zonder deze, bij een sterken drang van de eene of andere zijde, 

de huizen scheef moeten gaan staan en zelfs kunnen omvallen. Zij zijn derhalve aangebracht, 

om alle uitwijken te verhinderen, hetzij door aardbeving, windstoot, nationale dansen a. a. 5). 

De huizen van het type van de Zuid zijn gekenmerkt door de aanwe¬ 

zigheid aan de voorzijde van twee beneden, in het midden van het huis, 

zich vereen-igende naar boven en ter zijde divergeerende schoren. 

Bij andere huizen zijn wel dergelijke schoren voorhanden, maar deze bevinden zich 

achter de eerste rij palen. Die type-schoren, driwa föna genoemd, rusten beneden op een ge- 

meenschappelijken steen (batu driwa föna), die bij goede woningen net bewerkt en soms van 

figuren voorzien is. Hieroverheen leidt bij de hoofdenwoningen van den meest gebruikelijken 

opzet de toegang naar binnenshuis. De overige driwa loopen öf met elkaar parallel, öf kruisen 

elkaar. Ook treft men binnenwaarts nog wel zulke divergeerende paren aan. 

§ 346. De houtsoorten, voor den palenbouw gebruikt, zijn de stevigste, die men maar 

1) Vgl. beschrijving in LM. blz. 24. 

2) Afb. 122 en 123. 

3) Rappard, blz. 530: „nog een paar voet hooger dan 10 voet”. 

4) Cf. § 385. 

5I Van dhr Sande, blz. 130; Fehr, blz. 10. 
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krijgen kan. Als zoodanig werden mij genoemd : g-amadraja, dsjia (batu), fqèbu (Artocarpus 

sp. fam. Urticaceae), famqubwu, manawa danö (Vitex sp. fam. Verbenaceae). Deze werden, 

gelijk vermeld, voor een deel uit Aromö betrokken. 

§ 347. De steenen worden op dezelfde plekken gehaald als het plaveisel voor de kam¬ 

pong. Voor de goede huizen worden zij eerst behouwen. Te Hilisatarö vormen zij door- 

loopende leggers tusschen de verschillende palen. 

§ 348. De toegang tot de woningen loopt bij vele, voornamelijk de groote, huizen, 

daaronder door over een plankier (Z. g-edu^b), dat men van voren bereikt over den batu drizva 

föna. Deze vormt als het ware een klein trapje. Ongeveer in het midden van dat plankier, 

ook wel meer tegen het einde, bevindt zich ter zijde de woningtrap of ladder. Bij de huizen 

van de burgers is daarentegen veelal ter zijde van de woning een plankier gebouwd, dat voor 

twee huizen dienst doet, aangezien deze meestal paarsgewijs zijn gebouwd (zie afb. 64), en 

hierop komt de huistrap dan uit. Er komen echter tal van woningen voor waar dat plankier 

ontbreekt en waar men dus van den bodem rechtstreeks in de huizen komt langs de ladder. 

Deze is soms van flinke planken-constructie, tamelijk steil, maar meestal niet veel zaaks, be¬ 

staande uit een ladder van eenvoudige rondhouten. 

§ 349. Tot den benedenbouw behoort nog de afsluiting tusschen de buitenpalen en de 

verdeeling in vakken tusschen de middenpalen, welke ruimten als stallen voor de varkens in 

gebruik waren. In verband met het algemeen voorkomen dier stallen trek ik in twijfel de 

juistheid van: „Short Notice”, blz. 6 (dat voor de Zuid alleen nog eenigszins denkbaar zou 

kunnen zijn): „Hogs.. are not suffered to be in their houses or villages, but large substantial 

buildings are constructed for them at a little distance”. 

Het straatgedeelte dezer stallen, waar het droog was, leverde geen reden om over den 

toestand te klagen; in Europa komen veel erger dingen voor, zonder dat er iemand over 

denkt, er een einde aan te maken, aangezien men zou stuiten op verzet van de bevolking. 

De in het achterstuk gelegen stallen echter, waar het water bij de huishouding gebruikt, werd 

weggeworpen, lieten veel te wenschen over, wat niet verminderde, waar zich de privaten be¬ 

vonden. Het onderhouden van varkens beneden de woningen is van bestuurswege verboden; 

op eenigen afstand achter de huizen zijn nu stallen gebouwd. 

In Augustus 1907 trad het betrekkelijk voorschrift in werking en in December van 

datzelfde jaar brak, blijkens hoofdstuk C § 5 van het Koloniaal Verslag van .1908 in 

Oeloean, Naroem onda, Parpareian en Lagoeboti (Bataklanden), dus ver van 

de kust, eene buikziekte uit, welke aan cholera deed denken en waaraan velen overleden. Was 

dit toeval? 

In 1909 brak eene dergelijke ziekte wederom in het Batakland uit en wij lezen 

daarover in de „mededeelingen van staatkundigen en algemeenen aard der residentie Tapa- 

noeli van het Koloniaal Verslag 1910: „Dysenterie richtte in de onderafdeelingen Angkola 

en Sipirok, Dairi, Hoogvlakte en Toba en Ba roes, maar in nog sterkere mate op 

Ni as, groote verwoestingen aan. In het centrum van het binnenland begonnen, naderde 

de ziekte, steeds talrijke slachtoffers makende, snel de kust”. 

De aandacht moet er op worden gevestigd, dat in 1909 °P Nias begonnen werd met 

de opruiming van de varkensstallen onder de huizen, waardoor de Niassers verplicht werden 

in die anders zelden betreden ruimten met handen en voeten te werken — om daarna zonder 

15 
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behoorlijke reiniging hun voedsel tot zich te nemen. Het spreekt dat daardoor de kans op 

infectie schrikbarend is toegenomen. Ben ik goed ingelicht, dan was men in de Batak- 

landen reeds vroeger met die opruiming van stallen begonnen. Is dit juist, dan acht ik de 

oorzaak van de geweldige sterfte in die jaren te zijn gelegen in dien maatregel. Een nauw¬ 

keurig onderzoek is ook thans niet onvruchtbaar, omdat er eene waarschuwing in gelegen 

zou kunnen zijn, dat fraaie maatregelen op het papier dat in werkelijkheid nog volstrekt niet 

behoeven te zijn. Tevens zou dan op allereenvoudigste wijze zijn verklaard, hoe de infectie 

in de binnenlanden begon, waar de varkenshouders op zijn talrijkst zijn. 

§ 350. Naar boven wordt de benedenbouw afgesloten door: 

I. balken {söl'ótö of sil'ótö), die zijn aangebracht in gleuven, gemaakt in de toppen der 

palen, waarbij de rijen, die door een verbindingsbalk worden vereenigd, elkaar opvolgen van 

de voorzijde der woning naar achteren. De bekapping is vierkant. Deze balken worden veelal 

(bij goede huizen) gemaakt van: g-afoa, hoja (nibung), ma'usö (mëdang). 

Voor sil'ótö of söl'ótö, cf. N. fasoli, zich vermengen; F i. sole-a, to tie up in a bundle; 

solevu, a large number of people gathered together . . etc. 

Bij huizen van Maleisch type aan de kust, maar ook bij Niassche woningen in het 

noorden (zie afb. 120) vindt men veel eene opvolging van aan elkander verbonden palen van 

links naar rechts. 

II. hierop rusten, in loodrechte richting op de voorgaande, de leggers van den vloer. 

Zij verloopen dus in de diepte van het huis. De naam is: lalïózvö. Bij goede huizen zijn zij 

van g-afoa of van manawa danö. Cf. F i. cïalovea, to put leaves into a pot or basket, to put 

food on; ai Salovei, leaves so put. Ook de laliöwö dient, om „er den vloer opteleggen”. Voor 

wisseling van F i. 5 met N.: 1, zie § 124. 

\ ^ 

II. Aramö. 

§ 351. Gömö-type. De opzet in het algemeen is als bij de Zuid: palen en schoren, 

benevens steenen beneden beiderlei. Daarbij volgen echter de vooraan geplaatste der diver- 

geerende schoren op de eerste palenrij '); uitzonderingen komen zelden voor (afb. 133). De 

hoogte der palen bedraagt hoogstens 2 M. Palen en schoren worden uit duurzame houtsoorten 

vervaardigd, ofschoon arme lieden hierbij minder kieskeurig zijn. Het aantal palen varieert 

nog al, maar toch kan men over het algemeen in het front vier of vijf ervan vinden. 

In deze landstreken is de vorm der palen in het westen (dalen van Eho en 0;o'u) 

meer overeenkomstig de Zuid: eenvoudig rond afgewerkt. De overige deelen vertoonen 

echter veel eigenaardigs. Merken wij dan op: 

1. het rondom bekappen met platte vlakken, waarvan het aantal wisselt tusschen tien 

en dertig1 2). Soms maakt zulk een paal den indruk van gecanneleerd te zijn. Men noemt dat: 

g-ehonio nifdsagi; als doel werd genoemd de meerdere fraaiheid (famadsju n'ija, C.). 
2. Vooral onder de palen aan de voorzijde van het huis zijn er, die versieringen ver¬ 

toonen. Vooreerst zijn er onder, die door het aanbrengen van pudenda, gemakkelijk als manne¬ 

lijke en vrouwelijke zijn te onderscheiden. Het aanbrengen van borsten verhindert niet, dat 

1) Afb. 129 en 130. 

2) Afb. 127, 129 en 135. 
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zulk een paal toch tevens mannelijk is. Veel ook ziet men een halsring (kalabubu) aangebracht. 

Aan de kanten van eene woning vooral vindt men menigmaal palen, waaraan armen zijn 

aangebracht (niolano), die dan van een armband zijn voorzien. Die armen bevinden zich 

iets boven het midden der palen '). De Niassers deelden mede dat deze armen enkel waren 

aangebracht, om er bij feesten het een of ander aan optehangen, b.v. het varkensvleesch, 

ten einde te voorkomen dat de honden het zouden wegrooven. Voor andere versieringen 

zie SüNDERMANN 1 2): Ba n'omo sb belu bagi n'driwa, Ba sb la-bsi tojo geitouw, wat wil ze ""en, 

dat de hals der schoren was gevormd naar een musang en de voet der palen naar het 

dwerghert. 

De steenen, die onder beiderlei zijn aangebracht, missen meestal bewerking. De trap 

en het plankier, indien aanwezig, bevinden zich onder of ter zijde van het huis. De varkens¬ 

stallen waren veel minder net aangelegd dan in de Zuid. De siïötb of sö/ótö van dit laatste 

gebied heet hier selótb. 

§ 352. Moro-'ö-type 3). De opzet blijft als tevoren geschetst. Eenheid in plaatsing van 

schoor en paal is er veel minder dan in de Zuid. Vooral in de streken, grenzende aan het 

vorige gebied, heeft bekapping der palen plaats. Veelvuldig ziet men het bezwaren der schoren 

met steenen, balken enz., om meerdere vastheid aan het huis te geven. Het aantal palen 

varieert sterk, in verband met den ovalen bouw. Armen, pudenda, ringen enz. komen voor. 

Huizen, die op deze wijze zijn versierd, zijn alle reeds oud, zoodat de gevolgtrekking 

mag worden gemaakt, dat zij ook hier het oorspronkelijke type weergeven. Een plankier is 

zelden aanwezig. De trap of ladder bevindt zich onder het huis en komt meestal uit bij een 

der halfcirkelvormige uitbouwsels. Ook ziet men de ladder geplaatst tegen de voorzijde van 

het huis, waar dan eene opening is. Zij is meestal een wrak, uit bambu of ruw hout ge¬ 

maakt, voorwerp. 

Zeer opvallend was voor de streken benoorden Ojo, dat ik daar bij mijne eerste 

tochten de benedenruimten der woningen geheel versperd vond, hetgeen tegen de veelvuldige 

veediefstallen werd gedaan. Afb. 142 geeft een begrip van de bewerking bij een goede woning; 

men zag zoo iets echter zelden, maar meestal vormde ruw houtwerk of bambu die afsluiting. 

B. Middenbouw. 

I. De Zuid. 

§ 353* Be opzet hiervan is in korte trekken de volgende. De woning is door middel 

van een houten beschot verdeeld in een voor- en een achtergedeelte. Het eerste is bestemd 

voor het publieke leven, het laatste voor de familie. Het voorgedeelte is eene ruime zaal in 

de woningen der hoofden, een klein vertrek in dat der burgers. Het is aan de straatzijde in 

die eerste huizen voorzien van eene breede en daarop volgend van eene smallere verhooging, 

waarboven een opengewerkt, alleen van horizontaal latwerk voorzien, stuk volgt- Vlak beneden 

het latwerk bevindt zich nog een smalle plank, feitelijk van binnen af gerekend de derde 

verhooging. Ook boven het latwerk is eene verdieping aangebracht, waarop men kan zitten, 

1) Afb. 133 en 127. 

2) Texte, blz. 3 en 37. 

3) LM. blz. 24—27. 



n6 EÏHNOGRAPHIE. — III. — NEDERZETTINGEN, ENZ. 

kan slapen of zaken opbergen. Het een en ander vinden wij weergegeven in afb. 150. De 

woningen van de kleine luiden zijn minder van die étages voorzien, waarbij overigens nog al 

wisseling bestaat. 

$ 354. De achter- of binnenvertrekken worden gevormd door een algemeen gedeelte, 

Z. tawolo of g-etaivolo, dat in den fraaisten vorm eene ruime zaal vormt, waaromheen de 

particuliere vertrekken zijn gegroepeerd. Zij bevinden zich soms ter zijde van de woonkamer, 

maar ook tusschen de beide genoemde zalen in. De bouworde van de achterzaal is dezelfde 

als die van de voorzaal, maar een opengewerkt stuk heeft men er niet. Dit gedeelte is dus 

geheel afgesloten, terwijl alleen enkele kleine luikjes in den wand zijn aangebracht, om er 

doorheen te kunnen zien, wat er achter het huis gebeurt. Afb. 145 geeft het binnenvertrek 

der woning; van SaÖNIGEHÖ te Bawömataluwö weer. Het beeld van dezen merkwaardigen 

man bevindt zich daarop. 

§ 355. Zoowel in voor- als in achtervertrek is een haard aanwezig; beide worden voor 

huiselijke doeleinden gebezigd, indien er geene gasten zijn. De haard in de binnenvertrekken 

dient voor het koken voor de familie. Die in het voorvertrek wordt benut voor het eten der 

slaven en ook voor het veevoer. 

§ 356. Alvorens deze vertrekken nader te beschouwen, moeten wij den opbouw van 

dit geheele middenstuk bespreken. Deze staat met den onderbouw — en dit geldt welhaast 

voor het geheele eiland — in verbinding, doordat vier (soms ook acht) der palen zijn door¬ 

getrokken van den bodem tot aan den dakvoet. Deze, feitelijk dus óók tot den onderbouw 

behoorende pilaren, heeten: Z. si rasu lagölagö of sb(n)drasu lagölagö, N. si lalö jawa. Even- 

zoo staat de later te behandelen bovenbouw met den middenbouw in verbinding door middel 

van palen, die op den vloer van dezen laatsten beginnen, en die tot den nok doorloopen (Z. 

Ibjblbjb bubu of g-ehomo bubii, N. tarn m'bumbu). 

§ 357- Vormen dus de si rcfu lagölagö een vertikaal verband van beneden met midden, 

eene horizontale verbinding wordt gelegd door ter weerszijden van het huis aangebrachte, in 

de toppen der ter zijde van de woning staande palen zich bevindende, in de diepte verloo- 

pende balken, die heeten: Z. sighbli, N. lalibwö, ook heeft men: sighbri. In het noorden 

worden zij dus niet onderscheiden van de overige onderleggers van den vloer; daartoe is 

reden, omdat zij ten gevolge van de beide uitbouwsels, het karakter van zijbalken hebben 

verloren. Aan de voorzijde van het huis steken de uiteinden dezer balken veelal naar buiten, 

en zijn zij soms fraai versierd1). Men noemt die uiteinden: CZ. èivè. 

§ 358. De zijkanten der huizen worden opgebouwd op deze sighbli, die daarvoor van 

eene gleuf is voorzien, waarin de planken der zijwanden zijn geplaatst. Aan de bovenzijde 

zijn deze planken op dezelfde wijze gevat in een met de sighbli evenwijdig loopenden balk, 

lagölagö genoemd 2). Deze loopt in de geheele diepte van het huis door. Een tweede balk 

van gelijken naam, plaatselijk ook fanila genoemd, ook wel onderscheiden als lagölagö bowatö, 

omdat de bowatö genoemde balken er bovenin zijn ingepast geworden, bevindt zich een stuk 

hooger, maar deze loopt niet verder naar voren dan tot ongeveer het begin der verhoogingen 

aan de straatzijde, en aan de achterzijde der huizen tot aan de binnenkamers. De planken, 

1) Afb. 117. 

2) Afb. 146, 151. 
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gevat tusschen de eerste en tweede lagölagö zijn van geringere hoogte dan die tusschen sigh'öli 

en eerste lagölagö. 

De totaalopzet, die de hoogte der zaal bepaalt, is in goede huizen omstreeks 3 M. (te 

Bawömataluwö: 3*/, M.). De aldus ingevatte planken wisselen in breedte, waarbij telkens 

een smal exemplaar (Z. bagolö, X. in het algemeen: plank) met een breed stuk (Z. lasb) afwisselt. 

§ 359. Ter weerszijden van het verhoogde voorgedeelte der hoofdenwoningen, tusschen 

sigh'óli en eerste lagölagb, bevinden zich .en haut relief” versieringen, waarvan in § 227 reeds 

werd gesproken, genaamd hagu lasb. De beide haken ervan ') heeten sqita. Boven die sqita 

vindt men wel een geldkistje uitgebeiteld 1 2). Daarnevens vindt men afbeeldingen van anderen 

aard, zooals een kabèkabè, een kala bagi (ana*a nifulöfulö) een fanutu n'afb, enz. In heel enkele 

gevallen heeft de hagu lasb slechts één sqita. 

§ 360. In verband met de afhelling van het dak, is in dit voorgedeelte een naar de 

straatzijde hellende balk aangebracht, die muizenbrug: ètè dr'u wordt genoemd. Tusschen 

dezen en de eerste lagölagö bevindt zich, rechts, wanneer men het gezicht naar de straat 

wendt, de plek, waar de voorouderbeelden zijn aangebracht. De naam ètè dr'u zou wel hier¬ 

mede verband kunnen houden (voorouders, in muizen geïncarneerd); het is een feit dat langs 

dergelijke balken in de woning, de muizen bij voorkeur wandelen. Over de plaatselijk ver¬ 

schillende inrichting voor de plaats dier voorouderbeelden, zal onder godsdienst worden ge¬ 

handeld. Boven deze muizenbrug is de afsluiting verschillend, soms met planken, elders met 

latwerk. 

Tegenover de beeltenis van zijn vader, is in de woning van wijlen SaÖNIGEHO „en haut 

relief’ aangebracht de afbeelding van een schip met bewapening van kanonnen en bemanning, 

terwijl visschen (binaha) en een krokodil of biawaq (leguaan) er zich omheen groepeeren 3). 

De smalle planken4) zijn daar van houten haken {sqita; cf. Bat. sait, slagtand, evenals 

X. sdi) voorzien; als oorspronkelijk karakter mogen wij dus aannemen, dat hier een slagtand 

is weergegeven, om iets aan optehangen, vgl. dergelijke haken elders. Mogelijk, dat deze 

vorm en de hagu l'aso (§ 359) er Rappard 5 6) toe aanleiding hebben gegeven, onder het snij¬ 

werk te vermelden „dein) gestyleerde(n) phallus”. De aanwezigheid daarvan is mij nergens in 

de woningen gebleken. Het is gevaarlijk, om alles, wat wij bij primitieve volken in opwaart- 

sche richting zien vervaardigd, maar dadelijk met phallisme samen te brengen. In § 267 had 

ik ook reeds gelegenheid bij de bespreking van den ronden batu nitandö, inderdaad een 

kapstok, daartegen te waarschuwen. Men wake bij de behandeling van dergelijke onderwerpen 

tegen, wat men zou kunnen noemen, phallitis. 

§ 361. Xog treft men in dit gedeelte wel kleine venstertjes aan, die gelegenheid geven 

om nategaan, wat er ter zijde van het huis gebeurt. Op den sluitboom van zulk een ven¬ 

stertje trof ik aan een hagedis (bajakoino). Langs den wand zijn wel zitbanken aangebracht, 

waaronder de ruimte als bergplaats kan dienen c). 

1) Afb. 144, 146, 151. 

2) Afb. 162. 

3) Afb. 149. 

4) Afb. 149. 

5) Blz. 532. 
6) Afb. 145. 
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§ 362. Is de opzet voor de zijwanden die van een opwaarts-loopen der planken, de 

vloer heeft een binnenwaarts-loopen der planken, die daar zich bevinden, ten grondslag. En 

gelijk die opwaartsche richting onderbroken wordt door de lagölago, zoo wordt de binnen- 

waartsche richting afgewisseld door de fölanö. Op deze wijze wordt in de groote woningen 

een soort parketvloer gevormd, die in huizen als dat te Bawömatalu wó, met Europeeschen 

arbeid kan wedijveren. De tusschen de fblano liggende planken heeten: fafa gahé m'bato. 

Fi. papa, a board. Mal. papan. In nog niet voltooide of met minder zorg bewerkte huizen 

bestaat de vloer veelal uit latten van wilden pinang {Jinb Hu). 

§ 363. Aan de straatzijde van dezen vloer bevindt zich de reeks verhoogingen, waarvan 

in § 353 reeds werd melding gemaakt. De voorgevel maakt daardoor eenigszins den indruk 

van een achtersteven, zooals men die bij oude Europeesche schepen aantrof, en die, in den 

archipel, voor de grootere vaartuigen van Inlandsch maaksel nog gebruikelijk is. Bij de meest 

ontwikkelde huistypen bestaat die reeks uit vier gedeelten: 

I. de eerste verKooging wordt aan de binnenzijde gedragen door eenigszins schuins ge¬ 

plaatste planken (bij de kleinere huizen worden deze ook wel loodrecht aangebracht). Terwijl 

de laatste heeten: bèivè harèharé, worden de planken der verhooging eenvoudig genoemd: 

fafa. Zij zijn 1'/2 tot 2 M. lang en worden in de volle breedte van het huis naast elkaar 

gelegd. Hier is de verzamelplaats der met elkander pratenden (zie afb. 144), die ook plaats 

nemen op de nader te noemen étages. De ongetrouwden vinden op die verschillende banken 

een slaapplaats, zij rusten trouwens ook wel op den vloer. Onder de fafa is een bergplaats 

voor gongs, groote borden en dergelijke, bij feestelijkheden te pas komende, zaken. 

II. De tweede verhooging heet danèdanè; te Hilisatarö: tuhasa-, ook da^ida^i offara- 

ghina. Deze rust op de schuins geplaatste ulu. De buitenzijde hiervan, evenals die van de 

zooeven genoemde bergplaats, is opgebouwd uit platen en stijlen van afwisselend donker en 

licht hout, zooals in afb. 64, 66 en 117 is te zien. Dit vormt een typisch kenmerk voor de 

grootere huizen in de Zuid. 

In het midden van deze bank, ook wel van de zooeven genoemde fafa, is meestal 

een pilaar opgericht, die met veel zorg van snijwerk is voorzien. Het is de ghblbghblb, die tot 

steun dient van een in de breedte van het huis aangebrachte plank (zie afb. 144), die hadrb 

gasö of b'óbö ghasinali wordt genoemd. Behalve die versieringen vindt men er ook haken, in 

den vorm van een hand (nibtana). Op de hadrb gasö komen voorstellingen voor van de baja- 

komo, leguaan, niet van den krokodil. 

III. De derde verhooging, die vlak beneden het open latwerk is gelegen, heet salbgbtb, 

terwijl als steun daarvan dient de ba^abasa tuhasa, ook baba^a danèdanè of towa danèdanè ge¬ 

noemd. Men legt er den arm op, wanneer men op de vorige verhooging zittende, naar buiten 

wil zien, maar vindt er ook wel plaats om op te zitten. 

IV. De vierde verhooging bevindt zich boven het latwerk en heet dajadaja of harefa. 

De steun hiervan zijn de loodrecht geplaatste stijlen (lasb dsaradsara) van het latwerk (dsara- 

dsara). Dat latwerk bestaat meestal uit hout, maar bij enkele groote woningen is het ver¬ 

vangen door platte ijzeren staven. Het geheel dezer opengewerkte afsluiting heet: Z. g-inewe, 

N. èzuè. 

Nu volgt nog een schuins oploopend stuk, dat in een balk is gevat, waarvan de 

uiteinden aan weerszijden der woning vatten in de muizenbrug, daarom dan ook genoemd: 
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fbdrcdu m'balö n'ètè de'U. De slaapmatten bergt men op boven den harefa of den hadrb gasö. 

De bewerking van dit gedeelte der woning is soms superieur. Zoolang nog niet vol¬ 

doende goed houtwerk is verzameld, behelpt men zich met eenvoudige planken. 

§ 364. Bezien wij een oogenblik de buitenzijde van deze verhoogingen, dan treft ons 

vooreerst de reeds genoemde afwisseling van vierkante donkere platen en langwerpige lichte 

stukken, de eerste kleine planken, de laatste de stijlen, waarin die zijn gevat. Daarboven ’) 

zien wij fraaie versieringen uitgewerkt, een rozet, die zich in eene omlijsting bevindt, welke het 

geheel iets geeft van het oud model plakzegel. Deze verschillende versierde planken zijn ook 

nog wel gekleurd, b.v. met rood, blauw of goudbrons. Dit laatste is zeer modern1 2). Tot steun 

van de derde verhooging zien wij aan de buitenzijde 3) kromloopende balken aangebracht 

(ta*ib-, Negritos. 2, 3: takiag, Arm). Verder vindt men hier de lasara4), eventueel ook de 

in korfjes opgehangen koppen. In § 357 noemden wij ook reeds de ewè. 

§ 365. Aan de binnenzijde van de groote zaal bevindt zich de doorgang naar de par¬ 

ticuliere vertrekken, soms aan den kant, dan weer meer in het midden. Daar is verder de 

haard, de deur naar buitenshuis, wanneer die nl. niet aan den kant van de zaal zich bevindt. 

Dat alles wordt van boven begrensd door een in de breedte van het huis verloopenden balk 

[lagblagd], bij de fraaiste woningen ter hoogte van pm. 3 M. aangebracht. De wand tot schei¬ 

ding der vertrekken dienende, heet g-btb^btb. De doorgang naar de binnenvertrekken is eene 

smalle gang (in eene woning waren de afmetingen: i2 6/3 M. lang, 2/3 M. breed, 2’/4 M. hoog) 

en heet bawa golu. De gang is niet steeds aanwezig. Hier vindt men als afsluiting (sihisilu), 

eene deur, die kan draaien om boven en beneden aangebrachte houten pinnen, die een onder¬ 

deel van de deurplanken vormen; de dwarsboom der sluiting heet: bsö*bsö-, scharnier: faniitju3). 

De W. C. ter zijde van den haard, wordt door een deur gesloten. De haard (awu) is in den 

wand tusschen voor- en binnenvertrekken ingebouwd. Het haardvlak ligt ongeveer een halven 

meter boven den vloer, is van beneden met aarde voorzien, terwijl aan de achterzijde veelal 

al dan niet behouwen steenen liggen. Daar bevinden zich, als stutten voor de kookpotten, 

de Z. tiigalawu G), hetzij van gebakken leem, hetzij van natuursteen, die soms eenigszins 

zijn bewerkt. Naast den haard is wel een inwaarts loopende bank (Z. naha n'asoa: plaats 

voor de watervaten). Boven den haard zijn rakken aangebracht, waarop (fb) óf hout en 

klapperschil gelegd wordt om te drogen, óf (fanuna) potten worden geplaatst, vleesch of visch 

gedroogd. De zijkanten van den haard vertoonen veelal zandlooperachtige treden, waarlangs 

men naar boven kan klimmen; zij heeten: tuhé kahé7). De buitendeur bestaat wel uit twee 

vleugels. 

§ 366. De binnenvertrekken zijn in hoofdzaak eene herhaling van het voorvertrek. De 

groote zaal daar heet: Z. fbr'öma sebuzua%). De slaapvertrekken (bari) bestaan in hoofdzaak 

uit eene verhoogd aangebrachte slaapgelegenheid van hout, een bank dus, die soms hellend 

1) Afb. 117. 

2) Zie afb. 64. 

3) Afb. 64, 69, II7. 

4) § 335 vlg. 

5) Voor eene koperen deursluiting, zie LM. blz. 27. 

6) Zie § 15, LM. blz. 2. 

7) Afb. 2. 

8) Zie § 354- 
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is aangebracht. Een deur scheidt die vertrekjes van de groote binnenzaal. In deze laatste 

waren vroeger de geweren en ook andere wapens tegen den wand samengebracht '). In deze 

verschillende vertrekken vindt men ook de bergplaatsen voor de kostbaarheden, met het oog 

op den grooten omvang der gouden sieraden, meest groote houten kisten. Nog worde opge¬ 

merkt dat menigmaal een klein deurtje aanwezig is (Z. tuwasa n'ulu, N. tifatvfa), waardoor 

men zich ongemerkt uit het huis kan verwijderen. 

§ 367. Tot nu toe bespraken wij in hoofdzaak alleen de hoofdenwoningen. De huizen 

der gewone burgers zijn slechts minder geriefelijke, minder breed opgezette, van een aantal 

gemakken verstoken reproducties ervan. De materialen voldoen niet aan de eischen, voor de 

eerste gesteld. De ruimte vooral levert eene groote tegenstelling, de slaapvertrekjes kunnen 

wel niet meer dan twee personen bevatten. Door dit alles komen die huisjes in veel overeen 

met het hierna te bespreken type. Toch zijn er voldoende punten van afwijking, om eene 

afzonderlijke behandeling daarvan te rechtvaardigen. Voor de kleine woningen kan overigens 

worden volstaan met eene verwijzing naar de afbeeldingen 1 2). 

\ 

II. Aramö. 

§ 368. Gómö-type. De inrichting is in groote trekken ook hier: die van eene, door 

een stevig beschot in tweeën gedeelde ruimte, waarvan de voorzijde voor het algemeene 

leven, het achtergedeelte voor het familieleven is bestemd. Dat voorvertrek bestaat uit een 

van flinke planken gemaakten vloer, aan de straatzijde waarvan een zitbank is aangebracht 3). 

Daarboven is horizontaal geplaatst latwerk aangebracht dat het licht overvloedig doorlaat, 

maar ook wel is hier eene afsluiting van zware balken en planken, waardoor men slechts ge¬ 

deeltelijk uitzicht naar buiten heeft; dit laatste, waar de toestanden zulk een maatregel met 

het oog op de veiligheid noodig maakten. De zijwanden zijn tot omstreeks twee meter hoog 

en bestaan uit stevig houtwerk, zoo ook de afscheiding van de particuliere vertrekken, althans 

het beneden gedeelte. Hierin heeft men dikwijls kleine luikjes aangebracht, die het mogelijk 

maken de gasten te observeeren, zonder zich bloot te geven: geen overbodige maatregel. 

Zij worden ook door de vrouwen gebezigd, om aan hare nieuwsgierigheid te voldoen. Men 

noemt ze: Z, brbbrb, N. hfatifa. De afscheiding naar boven is mede van stevig hout, maar 

ook wel van bambu-vlechtwerk of van traliewerk. Toegang tot de woning geeft een valluik; 

zelden is er een deur in den wand. 

§ 369. De haard rust óf op den vloer 4), óf komt meer overeen met het zuidelijke type, 

doordat het haardvlak tot omstreeks een halven meter zich daarboven bevindt5). De daar¬ 

door ontstane ruimte kan men benutten, om er hout te drogen te leggen. De huisdieren 

vinden er een warmen schuilhoek, waar de honden tevens een oogenblik beveiligd zijn tegen 

de schoppen, die zoo van tijd tot tijd dien dieren schijnen te moeten worden gegeven. De 

kookplaats is van leem en steenen gemaakt, soms bijzonder zorgvuldig en netjes ingericht. 

1) Lett, I, blz. 76. 

2) B.v. 64, 67, 76, 128. 

3) Afb. 155. 

4) Afb. 1. 

5) Afb. 2. 
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Boven den haard zijn hoogstens drie rekken, van onder naar boven: de ngunanguna, de fb 

en de fulawa '). Elders trof ik twee rekken, die men noemde: het benedenste: na ha geu 

(plaats voor hout), het bovenste: fulawa. De drempel van den haard heet: farighi-, de op¬ 

staande kantstijlen: tarutaru n'awu. De bewerking met zandloopervormige treden toont ook 

hier wel overeenkomst met de Zuid2). 

§ 370. De wanden van het voorvertrek zijn wel met leguanen (boroe) versierd 3). De 

afbeelding van dat dier vindt men echter bij voorkeur beneden den fanoli gasö, overeen¬ 

komende met den hadrb gasö 4). Te O r a h i 1 i aan de Midden-Gómö, zag ik onder den 

genoemden balk een aantal figuren met kalk aangebracht waarvan niemand eene verklaring 

-t3-« *3-^ f 
A 

Afb. 153. Figuren met kalk geteekend te Orahili (Midden-Gömó). 

kon of wilde geven. Zij bevonden zich ter weerszijden van den middenpilaar (A) in dat voor- 

gedeelte der woning 5). Ter zijde van de zitbank was ook een figuur aanwezig, blijkbaar een 

sirihstamper (fole) °). Poppetjes en strepen komen meer voor, maar in dezen vorm, die wel¬ 

haast op beeldschrift gelijkt, zag ik ze nergens elders. 

§ 371. De pilaar, die deze plank steunt, is ook aanwezig, ook hier van snijwerk voor¬ 

zien. Binnenwaarts heeft men nog wel een zgn. gadsji, een ronde zuil, waaraan een rond vlak 

zich bevindt, waaraan een dierenkop is uitgebeeld. Ook wel sprak men van Iqnzvö ba gadsji. 

Die figuur komt overeen met de bsa^bsa 7). Boven die versiering is wel een ronde schijf aan¬ 

gebracht, waardoor de muizen worden verhinderd zich daarop te begeven. Beneden het ronde 

vlak ziet men wel haken in het hout uitgesneden. Men verklaarde het geheel als bestemd 

om- er het een en ander neerteleggen, zonder dat het zich daar bevindende door honden of 

muizen kon worden aangetast. 

Ook de binnenwaarts geplaatste balken vertoonen figuren. De merkwaardigste daar¬ 

onder was eene voorstelling van de maan (mbbawa) te Lölömojo, aan de Boven-Eho, 

voorgesteld met vier korte pooten 8). 

§ 372. De voorzijde der woningen is menigmaal van figuren voorzien, waaronder de 

leguaan ook op den voorgrond komt, maar waarnaast een adu-wormige figuur, een g-anówÖ, 

een uitgesneden menschenkop met halsring, vrouwenborsten, enz. ook te noemen zijn °). 

§ 373- De binnenvertrekken bevatten de slaapkamers der familie. Men vindt hier ook 

meermalen genoemd nooddeurtje, dat gelegenheid geeft tot vluchten bij onraad. Maar daar¬ 

naast treft men hier ook aan uitbouwsels ter zijde van het huis, ofschoon geenszins in alle 

0 § 3 en 4- 
2) Afb. 2. 

3) Cf. Wilken IV, blz. 131, bijawak, Varanus salvator, vulgo leguaan, de grootste van de in Indië levende 

hagedissoorten. 

4) § 363, n. 
5) Afb. 153. 

6) Afb. 153 sub B. 

7) § 306. 
8) Afb. 161. 

9) Afb. 133. 
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streken of in alle huizen, die meer of minder reeds tot de woning zelve zijn getrokken, en 

waardoor dergelijke huizen een overgang vormen tot het volgende type. 

§ 374. M o r o ö-type '). Na de vorige besprekingen is het duidelijk, dat de woningen 

hier bestaan uit een groot vertrek (talu zalb, N.), op den achtergrond waarvan een haard zich 

bevindt, aan de voorzijde afgesloten door opengewerkt latwerk, terwijl aan een of aan beide 

zijden zich de woonvertrekken (bat'e^b, slaapvertrek) der familie bevinden. Het geheel bevindt 

zich binnen een ovaal, dat op den vloer van minder omvang is dan waar de dakvoet begint, 

ten gevolge van den schuinschen stand van de omwanding. De vloer in het middengedeelte 

bestaat bij behoorlijk afgewerkte huizen uit planken, die aan de voor- en aan de achterzijde 

parallel loopen met de lengteas van het huis, maar in het middenstuk loodrecht daarop staan. 

De omwanding bestaat uit opstaande stijlen, waarvan die, welke bij het traliewerk zich 

bevinden, sierlijke bewerking kunnen vertoonen 1 2). De omwanding is tusschen die stijlen bevat, 

zoo mogelijk van hout, maar in talrijke gevallen van bambu of latwerk. Soms zelfs moeten 

stukken atap of boomschors daarvoor dienst doen. Die stijlen heeten tuwu gahê, de planken 

er tusschen: bagolö. 

De afscheiding van het groote vertrek en de particuliere verblijven heeft plaats door 

houten beschotten, maar dit is in vele streken eene luxe. Afscheidingen van lat- of bambu- 

vlechtwerk, van boomschors of atapstukken komen herhaaldelijk voor. De benedenste afstand 

van omstreeks twee meter van dit beschot is steeds beter bewerkt dan wat zich daarboven 

bevindt. 

Toegang tot het groote vertrek krijgt men door een daarin uitkomende trap, die met 

een valluik kan worden afgesloten. Men vindt ook trappen die in de vleugels uitkomen, 

maar dit is geen vast gebruik. 

De haard die op den vloer is aangebracht, is veelal niet veel meer dan een vierkant houten 

raam, waarbinnen leem of aarde is aangebracht met steenen. De achterzijde ervan is ook niet 

gesloten. Vier houten stijlen aan de kanten aangebracht, dragen een of meer rekken, waar 

men van allerlei kan plaatsen. 

Achter of ter zijde van den haard is de W. C., die meestal niets anders is dan een 

soort bak; ook wel dient slechts een enkele plank eenigszins tot afscheiding, maar zelfs die 

maatregel wordt in vele huizen blijkbaar overbodig geacht. De vier of acht hoofdpalen die 

van den bodem doorloopen tot den dakvoet (si lalu jawa) vallen gemakkelijk op 3). 

Aan de voorzijde van het groote vertrek ziet men in goede huizen een plank even¬ 

wijdig verloopen aan het traliewerk, iets binnenwaarts geplaatst, ter hoogte van p. m. 2 M. 

boven den vloer, en door enkele pilaren gesteund. Aan den benedenkant daarvan worden wel 

hagedissen afgebeeld en ziet men ook de sqita aangebracht, die bij FlSCHER4) omgekeerd is 

voorgesteld. Die haken dienen om iets aan optehangen, zijn een soort kapstok, zooals afb. 52 

dien ook, maar met andere bestemming, voor de Zuid laat zien. Verband met phallisme be¬ 

hoeft dus niet te worden gezocht. 

1) Voor gebruiken bij woningbouw, zie Kramer, Not. Bat. Gen. 1SS2, blz. 4 vlg.; LM. blz. 24—27, model 

van eene woning. 

2) Zie afb. 139. 

3) § 356. 

4) Blz. 87, afb. 5. 
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§ 375. De binnenvertrekken bestaan meestal uit eene enkele ruimte. Afzonderlijke slaap¬ 

vertrekken kent men zelden. Aangezien hier de ouders met de ongehuwde dochters samen 

den nacht doorbrengen, blijkt ook hieruit het minder op den weg der beschaving voortge¬ 

schreden zijn dezer lieden dan die van b.v. de Zuid. 

Een haard met bijbehoorende W. C. vindt men ook hier. Het eenige, dat in deze 

ruimte bijzonder opvalt, is een groote kist, vast aan den bodem verbonden, waarin de kost¬ 

baarheden worden opgeborgen, en waarop de eigenaar der woning slaapt. Men noemt die 

N. tawbla (Z. tab'óla). Een nooddeurtje ziet men ook veel voorkomen. 

§ 376. Bij menigeen komt de bouw van een huis nooit verder dan de opzet. De vloer 

blijft dan van onderleggers van den nibung-palm, of ander tijdelijk materiaal. Enkele losse 

planken, het begin van een vloer, zijn op de meest noodzakelijke punten aangebracht. Het 

vereischt groote aandacht, over zulk een vloer te wandelen. Over de omwandingen van zulke 

huizen behoeft na het voorafgaande niets meer gezegd. De wind vindt overal vrijen toegang 

en dit is stellig een der redenen, dat de bevolking in deze streken zoo veel minder gunstig 

er uit ziet dan elders. Aangezien de woningen ovaal zijn gebouwd, moet elk ervan afzonderlijk 

worden opgebouwd, zoodat feitelijk het werk er zoo veel te zwaarder door wordt. 

§ 377. Ofschoon daarover reeds met een enkel woord te voren werd gesproken, moet 

er hier nog op worden gewezen, dat over het geheele eiland de bestuursinvloeden wijziging 

hebben gebracht in de inrichting der huizen. Door het verbod om varkens onder de huizen 

te onderhouden, werd het onmogelijk dat de privaten daar langer bleven. De varkensstallen 

bevinden zich nu op eenigen afstand achter de woningen, en daarboven maakte men de W. C. 

Hierdoor is men niettemin bij vele huizen er niet toe overgegaan de afsperringen beneden de 

huizen opteruimen. Bij de meeste huizen heeft men een brugje aangebracht van het huis naai¬ 

de privaten boven de stallen. Nu zou ik niet durven uitmaken, of het al dan niet een 

vooruitgang is, dat zoodoende de bewoners wel verplicht zijn door de kille nachtlucht die 

wandeling te maken. 

C. Bovenbotiw. 

I. De Zuid. 

§ 378. Hadden wij in § 358 als afsluiting naar boven van de planken wanden ter weers¬ 

zijde der woning leeren kennen de lagölagö (<bozvatÖ) of fanila, en er reeds op gewezen dat 

deze den overgang vormen tot het dak, wij moeten thans vermelden, dat — behalve door 

deze in de diepte van het huis verloopende balken — het dak nog wordt gedragen door tal¬ 

rijke in de breedte aangebrachte balken, die bij de goede huizen langwerpig vierkant zijn 

bekapt, zijn ingevat boven in de beide zijwanden van het huis, van beneden ingrijpend in 

zooeven genoemde fanila, en die sil'ötö boivatö of fanaja worden genoemd. 

Wanneer wij dit dak goed bekijken, dan kan niet anders worden gezegd, dan dat het 

door eenvoud en regelmaat van opzet en door stevigheid uitmunt. Afb. 156 geeft eene door¬ 

snede van den dakstoel vaa eene groote woning. Bij de kleine huizen vinden wij eene zeer 

vereenvoudigde reproductie daarvan. De opzet is de volgende. Aan de beide zijkanten van 

het huis volgen elkander naar boven telkens kortere, in de diepte verloopende balken (2 A, 

2 B, 2 C) op; datzelfde is het geval tusschen die zijwanden in, waar een of meer dergelijke 

balken zijn aangebracht, al naar de grootte van het huis; die middenbalken rusten dan op 
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de juist genoemde siloto bowatb. In de teekening zijn zij natuurlijk niet te zien, aangezien zij de 

aequivalenten zijn van 2. Elke reeks dezer balken wordt van de naar boven er op volgende 

gehouden door opstaande stijlen (4A, 4B, 4C), die lasb batb of lasb bozvatb worden genoemd. 

Ter vermeerdering van de stevigheid zijn boven de in de diepte verloopende balken en daarin 

vervat, zware balken aangebracht (5), die dus zelve in de breedte der woning verloopen en 

die lalïöwb batb of enkel bowatb heeten. 

En evenals beneden de woning schoren zijn aangebracht om zijdelingsche afwijkingen 

te verhinderen, is dit ook in dezen dakstoel het geval, waar de schoren (6) genoemd worden 

driwa batb of driwa bowatb. De uiteinden van de benedenste fanila zijn opgenomen in 

bekapte balken (7), die in de breedte verloopen, genaamd famalb balb. De daksparren rusten 

op dezen balk, en verder naar boven op de zich telkens eene étage hooger bevindende lalïöwb 

batb of bozuatb aan de vóór- of achterzijde van het huis, van boven begrensd door den nokbalk 

(1bubu of tola bubu, ook bbtb bubu)-, naar beneden op de fbdra^u in'balb n'ete de^ux). Die dak¬ 

sparren (gasb) worden aan de onderzijde opgenomen door een plankvormigen balk (fanaja 

bèwe gahè dsagb), terwijl zij boven den nokbalk nog verbonden zijn aan een daar aange- 

brachten balk, den fblanb bubu. 

§ 379. Aan materialen wordt gebruikt: voor het binnenwerk, hout; voor de daksparren, 

nibung (lioja); voor dakbedekking, sagopalmbladeren, atap. De zijkanten der huizen zijn óf 

doorloopend met atap ingedekt, met hier en daar eene venstervormige opening, óf die atap 

is étagesgewijs aangebracht 1 2), zoodat in beide gevallen de rook als door een schoorsteen zich 

kan verwijderen. Benedenwaarts is die atap bij groote huizen vooral ter betere bescherming 

van de zijwanden tegen regenwater, tevens ter overdekking van den kleinen aanbouw, zooals 

afb. 117 dien laat zien, meer of minder breed uitgebouwd. 

De nok wordt bedekt met paarsgewijs over elkaar heen grijpende atap-stukken, waar¬ 

door — vlak boven de daarin zich bevindende lat — lange houten of bamboezen pinnen 

1) § 363- 
2) Afb. ii7. 
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Afb. 157. Doorsnede van 

den dakstoel van eene 

woning in de Zuid. 

(:tuwbtuwb bubii) worden gehaald '). Daarboven worden nog, wel ter nadere bevestiging, kruis¬ 

houten (ladsjiladsji bubu) aangebracht1 2). Het aantal atap-stukken voor eene groote woning 

bedraagt ongeveer van twaaf tot vijftienduizend. 

§ 380. Als „draad” bij het vastnaaien van de sagobladeren, die 

omstreeks ter hoogte van het midden hunner lengte worden gevouwen 

om een bambu-stang, dient turatura (Lycopodium cernuum L., fam. 

Lycopodiaceae). Die bambu-stang heet gelei \ een atap-stuk heet: sagela, 

twee ervan heeten: duwa gelh, terwijl men verder gebruikt ngcfela. 

Gelijk de gutturale nasaal reeds aangeeft, is dit de noordelijke con¬ 

structie. Men zou uit de afwijking van vorm in de dualis geneigd zijn, 

hierin een (negatief) bewijs te zien voor een afzonderlijken vorm daarvan in de oude taal. 

Men zij echter voorzichtig, want de zuidelijke dialecten hebben als enkelvoud : sageu, en daarvan 

de volgende constructies: duwa geu, dfa geu, lirna geu, sjiwa gen, waartegenover alle andere 

vormen hebben: ncfeu, zooals t'ölu naseu, 'ónö na%eu, etc. Althans voor deze laatste geldt als 

klankwet, dat na eene -a de eerste vorm vereischt wordt; na alle andere klinkers daarentegen 

de vorm naseu 3). 

§ 381. Behalve de zooeven genoemde venstervormige openingen ter zijde van het huis, 

voor het uitlaten van den rook, zijn aan den voor- en achterkant vensters aangebracht, die 

bestaan in eene opening in het dak, waaroverheen een van boven om eene as beweegbaar 

langwerpig raam is aangebracht, met atap ingedekt. Eigenlijk zou men het dus een valluik 

kunnen noemen4). In den regel is er één aan de vóór-, en één aan de achterzijde. Bij groote 

woningen, zooals te Bawömataluwó vindt men er aan iederen kant twee. Het raam heet 

lawalawa-, bedoelde as: famuju-, de neerloopende stijlen: gasö lawalawa-, de aan de as even¬ 

wijdig loopende verbinding dier stijlen benedenwaarts: fanuwu. Het raam wordt met een stok, 

die bij de groote huizen net bewerkt is en op regelmatige afstanden inkepingen vertoont, 

door een lat heen ópengeduwd, die tot den dakopzet behoort, en die te dien einde in het 

midden is opengewerkt. Die inkepingen (teghe) maken het mogelijk, het raam tot op verschil¬ 

lende hoogte te openen. De stok heet: tuwutuwu lazualawa. Bij eenvoudige woningen is 

enkel een gewone stok aanwezig, vindt men niet zulk eene bewerkte lat. 

II. Aramó. 

§ 382. Gömó-type. In weinig woorden kan hieromtrent worden medegedeeld, dat de 

dakopzet in hoofdtrekken overeenkomt met dien van de woningen der burgers in de Zuid. 

En, zoomin als het noodig scheen, in nadere beschouwingen daaromtrent te treden, na de 

behandeling van de huizen der hoofden, waarvan die andere verblijven immers slechts een 

eenvoudige reproductie vormen, komt dit hier urgent voor. Slechts zij er op gewezen, dat 

wij hier langzamerhand den overgang aantreffen tot het volgende type, dat der ovale huizen. 

Dit wordt beheerscht, gelijk wij reeds opmerkten, door het opnemen van de uitbouwsels 

1) Afb. 157. 

2) Afb. 69 en 117. 

3) § 594- 
4) Iets dergelijks vindt men b.v. bij Neuhaus (D. N. Guinea), blz. 235, 240, en fig. 13, 21, 22 (van een deur), 

146, 147. 
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terzijde van de woning in het plan daarvan. Dit is zeer duidelijk te zien in de afbeeldingen 

die een blik veroorloven op dat centrum1). Hiermede gaat nauw samen, dat ook ter . zijde 

van het huis, in die dépendances, wel vensters zijn aangebracht 2). 

§ 383. M o r o ö-type. Hier is het proces van vervorming geheel afgeloopen en zijn de 

dakvleugels half ronde uitbouwsels geworden, die ter zijde gepast zijn tegen het zadeldak van 

de Zuid. De benedenrand van het dak heeft een ovalen vorm gekregen3). Waar in „Twee 

Togten” 4) gesproken wordt van ronde vormen, kan dit alleen daarop berusten, dat er in de 

centrale gedeelten van het noorden huizen zijn, waarvan de nok zoo kort is, dat de beide 

uiteinden op weg zijn op gelijke wijze samentevallen als de brandpunten van een ellips, 

wanneer deze overgaat in een cirkel. 

§ 384. De opzet is in vele opzichten dezelfde gebleven als zooeven beschreven. De zij¬ 

wanden der zuidelijke huizen zijn natuurlijk tot beschot geworden (waarvan er dikwijls slechts 

een aanwezig is, wanneer alleen een der vleugels als particulier vertrek bewoond is), tusschen 

zaal en particulier vertrek. Daardoor komen de si lalö jawa veel meer voor den dag. De in 

de breedte van het huis verloopende balken steken ten behoeve van de vleugels aan weers¬ 

zijden van den vroegeren wand uit. Over de omwanding der vertrekken heen bevindt zich, 

langs den geheelen omtrek van het huis, ter hoogte van omstreeks i1ji M., horizontaal ge¬ 

plaatste afsluitbalken, die het onderste deel der daksparren steunen (timba gahc). Naar be¬ 

neden zijn die daksparren bevestigd aan, langs den rand van het dak verloopende, lijsten 

[timba dojo gaso). Naar boven treft men mede dergelijke ovale ringen aan [fangoli gasö), die 

dienen om de daksparren te regelen. Deze loopen alleen aan de voorzijde van onder tot boven 

door, maar aan de vleugels is dit uit den aard der zaak voor alle niet meer mogelijk. De 

dakbedekking wordt, als overal elders, aangebracht telkens tusschen twee van die sparren in. 

Ook dit gaat niet geheel op voor de vleugels, als niet nader zal behoeven te worden toegelicht. 

Niet overal is in deze streken (trouwens evenmin in het centrum) voldoende sagoblad 

voorhanden ; als vervanger dient dan dat van den kokospalm. Het is belangrijk minder duur¬ 

zaam, maar goedkooper. 

§ 385. Wij geven hier een vergelijkend overzicht van de benamingen der onderdeden 

der woningen; de verschillen berusten ge deeltelijk op wijziging in den bouw. 

Mania mölö. Töhènè-asi. Centrum. Noorden. 

1. g-ehomo. g-ehomo. g-ehomo. g-ehomo. 

2. driwa. driwa. driwa. diwa. 

3- ora. ora. ora. ora. 

4- g-edidö. g-edidö. g-edsjidö. g-edidö. 

5- ba% ba^q. ba^b. 
A 

basb. 

6. silótÖ. söl'ötö. selótö. sil'ötö. 

7- lali'öwö. lali'öwö. lali'öwö. lali'öwö. 

8. si raai lagölagö, 

of sb[n)drasu lagölagö. 

1) 130, 131, 135 en 141. 

2) Afb. 135. 

3) LM blz. 24—27. 

4) ISlz. 2. 

si lalö jawa. 
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Maniamöl ö. Töhènè-asi. Centrum. Noorden. 

9. fa fa ga hé batb. fa fa ga hé batb. fa ja dalu batb. fafa dalu zalb. 

10. salbgbtö. salbgbtö. — salbgbtb. 

11. dsaradsara. dsaradsara. dsaradsara. zarazara. 

12. lasb ". lasb n. ta*ib ". tuwu gahé. 

13. ta*ib. — — — 

14. bagolb. bagolb. — bagolb. 

i 5. silo tb bowatb. fanaja. sanari. hulu. 

16. g-ehomo bttbu. g-ehomo bubu. g-ehomo bubu. taru m'bumbu. 

17. lasb bowatb. lasb batb. fasbfasb, tarutaru. famanöj. 

18. lojolojo bubu. fbldnb bubu. — fblangb bumbu, -gasb. 

19. bubu. tbla bubu. — bbtb bumbu. 

20. lawalawa. lawalawa. — tuwutuwu. 

21. gasb. gasb. gaso. gasb. 

22. ghblbghblb. ghblbghblb. — taru n'allé. 

23. abwu. abwu. abwu. naha n'awu. 

24. sighbli. sighbli. — lalibwb. 

25. Iquw'o. — tabbla. tawbla. 

26. sago. — — sago. 

27. bulu dsaku. — bulu dsjaku. bulu zaku. 

28. tuwutuwu. tuwutuwu. tsjuwutsjuwu. tuwu, fdnuwu. 

29. tawolo. taivolo. — talu zalb. 

30. fbrbrna sebuwa. — — batè^é. 

31. bari. — — — 

32. lagblagb bowatb. fanila. buwatb sebuwa. fanuhu, g-alisi. 

Deze namen werden ontleend aan aanteekeningen gesteld op de modellen in afb. 120 

en 121, bestemd voor het Leidsche Museum. De moeilijkheden, bij de verzending mij in den 

weg gelegd, waren aanleiding, dat — toen deze eenmaal waren uit den weg geruimd — die 

huisjes waren „vermolmd etc.”, en dus niet meer de verzending waard! 

Een achttiental namen komt dus overeen of nagenoeg overeen over het eiland in volle 

uitgestrektheid en pleiten dus ook wel voor de boven geschetste eenheid dier huizen. 

Bij LAGEMANN, Heldensang, vinden wij van de mythische woning van den stamvader 

Hia vermeld, dat die had: 103 famanöj, 102 fasbfasb'). Deze eigenaardige getallen kunnen 

wij weergeven met: „meer dan” honderd, in welk geval ook onze taal daarmede immers be¬ 

doelt: bijzonder veel. Dit merkwaardige gebruik van deze getallen vinden wij terug bij ver 

uiteen wonende volken. Zie: BEZEMER, Volksdichtung, blz. 358 (To-Rad j a): „Als die Sirih- 

beutel vollendet waren, so hatte sie über hundert geflochten, hundert und eins hatte sie 

angefertigt”. 

Tijdelijke verblijven. 

§ 386. Men kan deze onderscheiden in twee soorten: 

1) Zie ook: Sundermann, blz. 226. 
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I. Die, welke tevens tot bewoning dienen, N. halama, Z. ösé '). 

II. Die, welke slechts voor bewaking dienst doen, NZ. ösé1 2). 

De eerste zijn vooreerst de voorloopers van definitieve verblijven bij kampongbouw ; 

verder bevinden zij zich bij de velden of de klapperaanplantingen, bedoelende de bewaking 

daarvan mogelijk te maken. Zoo dient die in Mod. Tav. XIII ter bewaking der rijstvelden, 

blijkens de over het veld loopende draden, waarmede men de instrumenten in beweging 

brengt om de vogels te verjagen. 

Er is eenig streven bemerkbaar, die hutjes eenigszins in den trant te bouwen van de 

gewone huizen, maar talrijk zijn daarop de uitzonderingen, zoodat men in het noorden ook 

wel langwerpig vierkante halamas aantreft. De materialen zijn uit de naaste omgeving ge¬ 

haald, en van duurzaam materiaal is geen sprake. De palen zijn dun en onbewerkt; zij worden 

dikwijls op den grond of daarin geplaatst. De omwanding is van boomschors of atap, soms 

van oude planken of ontbreekt grootendeels. De dakbedekking is van klapper-atap, van bla¬ 

deren van aren- of rottanpalm (ibalihö), er komen er zelfs voor van bebladerde ^wgvV/a-stengels. 

Dergelijke hutjes heb ik aangebracht gezien, b.v. in het landschap Sógaè-adju, op 

een boomstronk, ongeveer vier meter boven den bodem. De vertakkingen van den stam 

dienden als pilaren. Een boomstam met inkepingen vormde de ladder. 

In principe is het den vrouwen verboden in de tuinhuisjes te slapen, ómdat de bela's 

dan de gelegenheid te baat nemen om hunne oude connecties met het menschdom te ver¬ 

nieuwen, en dan worden de meisjes daar zwanger van. Zooals men weet zijn albino’s kinderen 

van zulk een bela en eene vrouw. Men zegt echter dat het meermalen voorkomt, dat de 

meisjes beweren door een bela te zijn bezocht, en dat toch het spruitje dat daarna het levens¬ 

licht ziet, er nèt uitziet als een gewoon menschenkind. 

Zeer arme lieden, en dat zijn er zéér velen, brengen het hun geheele leven niet verder 

dan zulk een halama. 

Woningen van de kustbevolking. 

§ 387. In het algemeen kan worden volstaan met de opmerking, dat de modellen van 

huis, die men onder de Maleische kustbevolking aan de Westkust van Sumatra aantreft, 

ook meer of minder hier navolging vonden. Eene beschrijving daarvan zou te veel ruimte 

vorderen, om welke reden op dit onderwerp, dat voor Niassche toestanden vrij onbelangrijk 

is, niet verder behoeft te worden ingegaan. Men vindt zulke woningen in de bij § 323 vermelde 

strandnederzettingen. Te Gunung Sitoli zijn in de laatste jaren vele nette woningen ver¬ 

rezen. De huizen staan voor een goed deel langs de wegen. Ten gevolge van den bouw op 

korte palen, van omstreeks 1 M. hoogte, zijn zij veel gemakkelijker toegankelijk dan de 

Niassche verblijven. Aaneengesloten huizenbouw vindt men welhaast alleen te Gunung 

Sitoli. Waar maar eenigszins mogelijk, bouwt men zich eene afzonderlijk staande woning. 

Woningen met twee verdiepingen komen voor, maar zijn niet talrijk. Indekking met zink 

neemt meer en meer toe. 

$ 388. De huizen der Chineezen te Gunung Sitoli zijn niet in hun nationalen trant 

gebouwd, uitgezonderd enkele woningen, zooals het steenen huis van den Luitenant-Chinees. 

1) Mod. Tav. XIII. 

2) Mod. Tav. XII. 
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De verblijven zijn geheel voor handelsdoeleinden ingericht, zoodat men in den regel aan de 

voorzijde een verkooplokaal heeft, waarachter en ook wel waarboven de particuliere vertrekken 

zich bevinden. Indekking met zink heeft plaats, met het oog op het brandgevaar in de dicht 

aaneen gebouwde kampong. Daarbij trof mij eens het niet onvermakelijke feit, dat de meeste 

dier huizen alleen zink aan de straatzijde hadden, niet binnenwaarts: waar de ambtenaren 

blijkbaar niet waren gaan kijken of aan de gestelde voorwaarde was voldaan. Bouw van 

steenen woningen moet op Ni as, met het oog op de hevige aardbevingen, ernstig worden 

ontraden. Ook in de andere havenplaatsen zijn in de laatste jaren tal van nette woningen 

gebouwd. 

III. HUISRAAD. 

§ 389. Onder dit begrip vatten wij alles samen, wat niet elders afzonderlijke behan¬ 

deling vindt '). Eene mythische opgave vindt men bij LAGEMANN, Heldensang 1 2). Het is niet 

noodzakelijk hierbij eene geographische indeeling te volgen. Daarentegen verdient er eene 

naar de materialen aanbeveling. 

§ 390. Steen. In de landstreek van de Ira Ono Lasè (Centraal Oost-Nias) 

voornamelijk, treft men in de woningen der hoofden aan: een harefa, een zitbank, en een 

tèdrb3). Behalve dat men hierop zich in gewone omstandigheden neerzet, doet deze groep 

steenen dienst bij het overlijden van een hoofd; men zet den overledene dan hierop neer in 

feestdos, waarna mblaja om hem heen plaats heeft. Omtrent de aangebrachte versieringen 

(halsband, gouden hoofddeksel, borsten) kan ik geene nadere toelichting geven. 

§ 391. Hout. Dergelijke zetels, maar van hout, vond ik in het boven- en midden- 

Susuwa-dal4 5). Het zijn fraai bewerkte voorwerpen. Vroeger, werd mij medegedeeld, waren 

er ook in noordelijker streken. Zij zijn omstreeks een halve meter hoog. Aan de achterzijde 

bevinden zich talrijke adju's. Afb. 158 vertoont een ithyphallische mannenfiguur, geflankeerd 

door eene niet minder cynisch afgebeelde vrouw. Het bovengedeelte van de voorzijde wordt 

ingenomen door twee paren hagedissen, waarvan de aan den buitenkant afgebeelde telkens 

de meer middenwaarts zich bevindende in den staart bijt. De ronde figuren aan de vier 

hoeken boven en vooraan beneden, vertoonen eenige geringe overeenkomst met dergelijke 

vormen aan de hagii las'o 3), daar genoemd nibmanu of nibgoli lirnb. De haakvormige uitsteek¬ 

sels heeten: nifbscfa. De zetel in afb. 160 is in het midden met hagedisvormige motieven 

versierd, waarvan het eene door het aanbrengen van borsten als vrouwelijk wordt gekenmerkt, 

en terzijde waarvan zich rozetten bevinden, omgeven door stervormige figuren. Het kruis- 

1) Voor wat bij de voeding te pas komt, zie § 15; rijstbergplaatsen, § 65; jacht en visscherij, §398 vlg.; land¬ 

bouwgereedschappen, § 513 vlg.; nijverheidsutensiliën, § 613 vlg.; wapens, § 655 vlg.; voorwerpen met den godsdienst 

verband houdende, §§ 1280 —1327. 

2) Blz. 395, 396. 

3) Afb. 159, 154. 

4) Afb. 158 en 160. 

5) §§ 227, 359, afb. 162. 

17 
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vormige midden dier rozetten is: nifb$uli limb, de met driehoekvormige tanden voorziene 

rand is: sb bbwb gafasi. Het geheel doet denken aan eene gestyleerde zon. Ter weerszijden 

bevinden zich combinatiefiguren, als reeds besproken in § 306. De rolvormige versiering be- 

nedenaan ter weerszijden kennen wij reeds uit de zooeven genoemde afbeelding 160. 

Als naam voor deze houten zetels werd opgegeven: g-usali. Of — en dan welk verband 

bestaat met de noordelijke g-bsali, is mij niet bekend geworden. Hier bevond zich bij feesten 

de zitplaats voor het hoofd van de kampong, dat is dus bij godsdienstige plechtigheden. 

Maar ook in het gewone leven neemt men er op plaats. De vlekken, die voor den zetel in 

afb. 160 te zien zijn, maken den indruk van bloed afkomstig te kunnen zijn; voor sirih- 

speeksel komen zij mij te aaneengesloten en te uitgebreid voor. Wat de beteekenis is van 

den voor dien zetel in afb. 160 zich bevindenden steen, is mij niet bekend. 

In § 375 noemden wij reeds de kist (N. taw'óla, Z. tab'óld), die zich in het slaapvertrek 

bevindt en waarin de kostbaarheden worden bewaard1). Vgl. LaGEMANN2): vGhö n'ija jomo 

zuzu hare taw'ólaSein ist drinnen der Platz auf der Truhe. Evenwel, de zetel zooals afgebeeld in 

afb. 158, wordt in het noorden ook tazvóla genoemd en dus kan het gedicht ook daarop slaan. 

In de Zuid heeft men keurig bewerkte tabouretten, massief of opengewerkt, uit één 

stuk hout gesneden, met drie of vier pooten (darbdarb salawa allé). Hiertoe behoort ook de 

„houten zetel van den voornaamsten vorst van Orahili (d. i. het in 1863 verwoeste, niet het 

op dezelfde plaats thans herbouwde” 3). Deze hooge modellen zijn bestemd voor de hoofden. 

Daarnevens vindt men lagere vormen, soms niets anders dan ronde schijven, ook voor anderen 

bestemd (darbdarb balö gen) 4). 

Voor lansen en stokken heeft men in het noorden een uitgehold stuk hout, als stan¬ 

daard, meestal van arenhout (aghé), p.m. 1 M. hoog [sólu dbhb, afb. 3). In de Zuid, maar ook 

elders, gebruikt men daarvoor veelal een rek, bestaande uit twee stukken, waarvan het be¬ 

nedenste dient om er den voet der voorwerpen op te plaatsen, terwijl het bovenste gedeelte, 

waardoor de voorwerpen eerst zijn heengestoken, tegen omvallen behoedt (nahia dbhb). Voor 

de zwaarden heeft men dergelijke voorwerpen (N. henerö, Z. nahia gari). In de slaapvertrekken 

vindt men nog de N. tandraja en, CZ. tadraja en, stukken, tot hoofdkussen gesneden, hout 5 6). 

Doozen (N. bari), o. a. ook voor het opbergen van kleederen en sieraden G). Kapstokken 

dienen ook voor het ophangen van allerlei anders dan kleederen 7). 

§ 392. Rottan. Zeer veel komt in centrum en noorden voor een lijn om er goed aan 

optehangen, die in het voorste deel van de groote zaal is gespannen (N. tarewe, CZ. tawere). 

Ten einde het den muizen onmogelijk te maken daarbij te komen, zijn ter zijde daarvan 

ronde schijven aangebracht (NC. gqblb) 8). Men vindt nog vlechtwerk van dit materiaal, 

1) LM. blz. 29. 

2) Heldensang, blz. 3S7. 

3) In Mus. Bat. Gen. n°. 43. 

4) Voor beide en andere zie afb. 5. 

5) Afb. 3 en 5. 

6) Afb. 4; LM. blz. 29; Mod. fig. 104. 

7) Afb. 145. 

8) Schmidt, § 19. „Die Wasser gosz Petara zuerst aus 

So grosz wie die Strange des Rotangstrickes”. 

Het is volstrekt niet ónmogelijk dat de Niassers, hunne woning willende inrichten naar het voorbeeld van de 

góden, in plaats van de „hemelrivier” zoo’n rottanlijn aanbrengen. 
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zooals de pottenbergplaatsen in het noorden (rawarawa), waarbij ook bambu wordt gebruikt. 

§ 393. Bladeren. Matten, gevlochten van N. kelejömö, Z. balalê, een biessoort. In het 

noorden wordt ook gebruikt liój (Cyperus procerus Rottb. fam. Cyperaceae). De kleinere 

matten heeten: N. tuf o, Z. ufo; een grooter soort is de N. tarafa. Zij dienen om op te slapen 

of om op te zitten en te liggen. Verder kent men vooral in centrum en zuiden matten van 

diverse weefsels, die in banen worden vervaardigd welke worden samengeregen '). N. ngquma- 

nghutna, CZ. nhbnianqbma. 

§ 394- Ge wei van herten. Deze kan men op verschillende plekken in huis opge¬ 

hangen aantreffen. Zulk een voorwerp dient enkel om er iets aan te deponeeren. Het meest 

in gebruik is hertenhoorn (N. waha m'b'óhö, Z. wa/a b'óhö). Zie Lagemann, Heldensang 2): 

„Die Kleiderhaken drin sind Hirschgeweihe”. Dat deze voorwerpen zouden dienen tegen de 

pontianaks 3) is mij 'bij navraag steeds beslist ontkend. Eene dergelijke voorstelling komt 

mij niet zuiver Niasch voor4). Ook de kleinere hoorns van de kidjang (N. nagb) komen 

veel voor 5). 

§ 395- Schedels en onderkaken van varkens. Over het geheele eiland treft men het 

gebruik aan, de schedels van varkens, ook wel van het wilde zwijn, in de woning optehangen. 

Voor de schedels van de laatste dieren is het meest algemeene gebruik, dat zij bij of boven 

de trap een plaats krijgen °). Van deze dieren ziet men dan ook dikwijls de gehalveerde 

schedels opgehangen. Van de varkens zijn het speciaal de onderkaken, die men op verschil¬ 

lende plekken plaatst. Vooreerst behoort daartoe de balk vlak achter de in § 392 genoemde 

lijn. Daar dienen zij tevens om er voorwerpen aan optehangen. 

Voorbeelden van kaken die aan den wand zijn geplaatst, geeft afb. 149, die te meer 

merkwaardig is, omdat de daar rechts zichtbare kaak uitgegroeide kiezen vertoont, die aan 

den vorm van dergelijke exemplaren bij olifanten doen denken. Men kan het rondgroeien 

der slagtanden in deze exemplaren goed constateeren; daaronder trof ik er aan, waarvan de 

punt in de kaak was gegroeid. De overige onderkaken vinden een plaats in den dakstoel, 

waar zij aan rottanlijnen worden samengebracht7). Te Bawömataluwó bevinden zich op 

deze wijze de schedels van ongeveer zestienhonderd varkens vereenigd 8). 

§ 396. Aardewerk. Ook is het gebruik in de Zuid om de borden van echt of van 

nagemaakt Chineesch porselein (te Bawömataluwó ten getale van 200) optehangen in dat 

voorgedeelte van het huis0). Die voorwerpen zijn opgeborgen in hangers (N. sarfa, CZ. sa "era) 

van rottan-vlechtwerk. In het centrum vindt men het erg chic om daar eenige oude flesschen 

optehangen. 

§ 397. Diversen. Muziekinstrumenten. In het groote vertrek vindt men de verschil- 

1) LM. blz. 27, 206. 

2) Blz. 395. 

3) Kl. de Zw., I, blz. 191. 

4) Bij de Germanen werd hertshoorn aan den muur van woningen aangetroffen. Zie: Noorsche Mythen, blz. 121. 

5) § 20. 

6) § 410. 

7) Afb. 148. 

8) Cf. Burne, blz. 53: „The Baganda think, that the soul of a dead man clings to the lower jaw, and preserve 

the jaw-bone accordingly (Roscoe, 112, 113)’’. 

9) Afb. 144 en 150. 
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lende trommen vereenigd, waarvan te vermelden zijn: de N. tutu, Z. tutu, C. tsjutsju’) en 

de N. fbndrahi, CZ. fbdrahi 2). 

Bijzondere vermelding verdient een ithyphallische trom 3) die in enkele kampongs van 

de Zuid is aangebracht op dergelijke wijze als in genoemde afbeelding voorgesteld4). De 

naam is: taburana. De fbdrahi in de Zuid worden opgehangen, zooals weergegeven in afb. 147. 

Lampen. Men heeft er van gebakken aarde en van metaal, naar de oude modellen, 

zooals men die ook elders aantreft s). (N. fandrit, Z. nahia wadru). Dat eenvoudige modellen 

van Europeesche lampen langzamerhand doordringen, ligt voor de hand. 

Slaapbenoodigdheden. De luxe hiervan is nog geenszins algemeen; de gegoeden in de 

Zuid, maar vooral de kustbewoners hebben die voorwerpen eigenlijk nog pas alleen voldoende 

leeren waardeeren. Wij vermelden daaronder: 

Matrassen (NZ. kasb). Komen nog alleen voor onder den invloed der kustbevolking. 

Zij zijn omhulsels van doek, opgevuld met kapok. 

Kussens. Het gebruik hiervan is reeds algemeener. (N. tandraja, Z. tadrajd). Het zijn 

omhulsels van hetzelfde materiaal als de biezen matten, dan wel van doek. Het opvulsel is 

van lagènè of van kapok °). 

Slaapdekens (N. g-ambala, Z. g-abala, een aan het Sanskrit ontleend woord). Zij worden 

geweven van N. hbrora, ladari, bow; Z. g'óna, met inslag van g-isitb. Verschillende combi¬ 

naties dezer weefsels komen voor. In de Zuid heeft men er nette exemplaren van7). 

Rijstzakken. In Töhènè-asi vond ik over de balken, vóór in de groote zaal eene 

menigte hiervan, van verschillend gekleurd weefsel, hangen. Zij waren gemaakt van bözv met 

g'óna en ladari, deels rood met zwart gekleurd. De zwarte kleur was verkregen middelsganudsja. 

1) Zie Fehr, blz. 12, fig. 5; LM. 65, 80. 

2) Fehr, blz. 12, fig. 14; LM. 65, 79. Over het gebruik, zie § 785. 

3) Afb. 148. 

4) Zie nader § 785. 

5) Zie LM. blz. 206; Mod. fig. 29. 

6) Afb. 4. LM. blz. 28. 

7) LM. blz. 28. 

* 



HOOFDSTUK IV. - JACHT EN VISSCHERIJ. 

A. Algemeen gedeelte '). 

§ 398. Eene zuiver Niassche uitdrukking voor alle dieren die zich in het bosch be¬ 

vinden, dus niet de visschen (en vogels), is: g-utu n'dru%u: wat zich door de wildernis be¬ 

weegt als de luizen door de haren (sc. der Niassers). Ook kent men wel: saliwaliwa ba danö: 

wat zich op aarde beweegt. 

§ 399. Voor den natuurmensch is het gedierte over het algemeen nog niet het van 

zieleleven verstoken gedeelte der levende wezens, dat wij in het westen van hen hebben 

willen maken. Wel merkwaardig nu is, dat — ofschoon de Niasser aanwijzingen heeft in zijne 

verhalen, dat ook hij eene zekere bezieldheid der dieren aanneemt — hij niettemin in de 

algemeene voorstelling ervan is vervallen tot een zoodanig materialisme, dat hij van hen een¬ 

voudige voorwerpen heeft gemaakt, als lansen, potten, etc., zij het, dat deze in gebruik zijn, 

niet bij de menschen, maar bij het geestenheir, dat tusschen aarde en hemel inwoont op de 

toppen der groote boomen, de bela of belada. 

Nauw aan zulk eene voorstelling sluit dan omgekeerd de animistische opvatting, vol¬ 

gens welke ook zulke voorwerpen, bij den mensch zelven in gebruik, „bezield” zijn. 

Reeds vermeldden wij 2) de beschouwingen in het algemeen, ten aanzien van de land¬ 

dieren bestaande. Eene afwijking is voor de Zuid: de b'öhö (het groote hert) is de prauw (bzvb). 

Hierdoor wordt verband gelegd 3) tusschen de b'óhö, de vg-bsa*bsa” 4) en de prauw (bwb)5). 

Aan de Masió was: 

de nagb (kidjang): de geit (nabi). 

de sawa (reuzenslang): de kleederen (nugha). 

de dsita (soort slang): de gewone lans (tbhb). 

de matsjr’b (soort slang): het goud (ana%a). 

de saraha (rijstvogeltje): het sierschelletje (ritsjintsji). 

De krokodil behoort niet tot deze groep van voorstellingen, hij is „nidada , uit de 

bovenwereld neergelaten, is van Löwalani. Men treft nog de merkwaardige voorstelling 

aan dat de bore*e (leguaan) en de 'ó*ö (een ander soort hagedis), in werkelijkheid de kinderen 

1) Vgl. Tijdschr. I. T. L. V. 1881, blz. 274—282; LM. blz. 29—30. 

2) § 43 vlg. 

3) § 45- 
4) § 306. 

5) § 269. 
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(oho) zijn van den krokodil (C. „si druhu ono buwaja”). Ook heette de tjitjak (C. nibtabalakeja, 

die in N. heet: kiliwi) de „fófÖ" ') van de bajakbmö. Al die dieren baart zulk een buwaja 

bij eenzelfde gelegenheid. Elders weer noemde men nog de btu, een soort schildpad, die de 

hebbelijkheid heeft om onder te duiken als men hem toeroept boven te komen en omgekeerd; 

verder de f'önu, de goj o (schildpadden), de bb^olè (landschildpad), bbrbdso%e, g-ulö (slangen), sigblu 

(miereneter). Bovendien — en dat is hoogst merkwaardig — gebeurt dit baren óók wederkeerig. 

§ 400. Op gelijke wijze zijn de waterdieren verbonden aan den watergeest, in het 

centrum genoemd: TsjUHA n'AröfA. Hij is geen voor den mensch kwade geest, want hij 

eet niet de lurnölumö der menschen, zooals die andere godheid der benedenruimten: Lature, 

bijgenaamd: sblohé danö, de drager der aarde 1 2). In het noorden heet hij: SAngarÖFA. ArÖ 

nasi is de bodem der zee, zoodat zijn naam zou kunnen beteekenen: degeen, die op den 

bodem (arö) zich bevindt. In de Zuid bewaakt LAWERE n'Asi de zee, waar hij eene gouden 

woning heeft. Hij heeft vrouw noch kinderen; de visschen zijn van hem. 

Zoo werden mij genoemd van die watergeesten te zijn: 

de g-urb (garnaal): de haarluizen, 

de g-ebè (vischsoort): de haarkam (sughu). 

de bolona (vischsoort): de kip (manu). 

de hiu (haai): de hond (asu). 

de bqevüh (aal): de kaladi-steel (haghi bib). 

de foi (rog): de hoed (sbw). 

de f 'önu (zeeschildpad): de zetel (darbdarb). 

de gorigori (vischsoort): de gahozou. 

Aan dit gahozvu, grootvader, grootmoeder, voorouder, voegde men als verklaring toe : 

hutnökbk'ókö, die huppelt, hetgeen verband zou kunnen houden met de m'ököm'ókö 3), dan wel 

met de muizen, de huppelende incarnaties der voorouders. 

B. Speciaal gedeelte. 

I. JACHT. 

§ 401. Met zooeven genoemde voorstellingen hangt samen, dat er aan het jagen een 

aantal gebruiken zijn verbonden, waarover wij eerst het een en ander zullen vermelden. De 

jachtgebruiken verschillen al naar de landstreken al evenzeer als wij dat bij andere onder¬ 

werpen aantroffen en nog zullen aantreffen. Zoo moet men in de Zuid aan de boomgeesten 

si sb ba Jibgu gen, vragen om succes, waarvoor men beleid maakt, fauhèsa genaamd, die in de 

wildernis, maar in de nabijheid der kampongs worden geplaatst. Eens in het jaar wordt er 

aan die boomgeesten een offer gebracht, bestaande in een varken. In het noorden heeft men 

geen succes (N. ahulu, Z. ehulu) op de jacht, dan door het brengen van offers aan SAmAgÖ 

1) 8 1322. 

2) § 1178. 
3) § 809. 
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WAulu (Thomas zegt: Samago-WAULU). Dit geschiedt door middel van een adu, dien men 

maakt als men geen resultaat heeft gehad; hem wordt rijst, pisang en zeer jonge klapper 

(walöwalb bctnio) geofferd. Het gebruik om hem een zoenoffer te brengen, wanneer men zeer 

veel wild heeft gevangen, zooals Thomas dat meldt, vindt men stellig in zeer vele streken 

niet; ik trof het althans nergens aan waar ik er naar vroeg, en dit werd toegelicht met de 

opmerking, dat men immers geen wild ving dan met medewerking dier boschgeesten. Zie echter 

de volgende paragraaf '). 

§ 402. Aan den anderen kant bestaat toch de voorstelling dat men zich alleen door 

list van het wild kan meester maken en daarvoor de geesten om den tuin moet leiden, van 

wie ik niet met zekerheid durf te zeggen, dat het de boschgeesten zijn. De mogelijkheid staat 

toch open dat hier andere, den mensch kwaad gezinde, geesten kunnen worden bedoeld. Die 

voorstelling blijkt uit het gebruik, dat, wie op jacht gaan, daarna gevraagd dat mededeelen 

in termen, welke een vreemdeling, die hen met jagersnetten ziet uittrekken, zou voorkomen, 

met de waarheid in strijd te zijn. Gaat men b.v. kantjils jagen (nianghi Icdbsi, N.), dan zegt 

men dat men gaat: N. mbndröni w'ewè, Z. fakahèkahë, of mambdsji lagara, dus: slingerplanten 

sleepen, hinken, of lagara kappen. 

§ 403. Ook gebruikt men op jacht de jachttaal, die plaatselijk verschilt. Voor de Zuid 

noemen wij b.v.: 

mata, oog, wordt vervangen door: liögb (voorhoofd), lanblanb of maigimdigi (kijkers). 

In het noorden vermelden wij: 

liörb, oog, wordt vervangen door: sbkafu, het koude. 

g-alitb, vuur, „ zauzau. 

gowë, steen, „ buhi dahi, bulu dalö. 

§ 404. Het gebruik van dergelijke woorden berust o. a. op: 

I. de voorstelling dat in het geestenland de dingen, evenzeer als in het zielenland, het 

omgekeerde zijn van wat zij op de aarde der menschen beteekenen. Zie b.v. WlLKEN 1 2): 

„Die Liau sprechen in Lewu dieselbe Sprache wie hier, jedoch so, das die Bedeutung der 

einzeln Wörter sich dort gerade in das Gegentheil verkehrt, dass z. B. süss dort bitter, und 

bitter dort süss bedeutet”. De bedoeling zal dan zijn die geesten zich te doen verbeelden 

met hun eigen soort te doen te hebben, hetgeen hen dan ervan afhoudt, kwaad te doen of 

tegen te werken. 

II. het begrip van sympathie of natrekking, om reden waarvan het b.v. niet aangaat, 

een steen bij zijn waren naam te noemen, omdat hij hard (abèsè) is, hetgeen zou leiden tot 

krachtigen weerstand van het wild. Zoo mag bij de jacht niet worden gesproken van het 

(immers felle) oog van den jager, bij den landbouw niet van het (immers verzengende) vuur, 

maar men zegt: sbkafu en sbkdfukdfu, het koele. Bij dit laatste zou nog verband kunnen 

bestaan met het zonneoog. Voor wat het vuur betreft zou uit den aard der zaak de verkla¬ 

ring sub I al evenzeer passen als de hier mogelijk onderstelde. 

III. een punt, dat ik nog nergens vermeld vond, is stellig de opvatting van gedachten, 

zich uitende in woorden (men denke dan tevens b.v. aan vervloekingen), als handelingen, 

1) Mogelijk dat Thomas een dankoffer heeft bedoeld, zooals dat vermeld wordt bij Wilken, III, blz. 78, noot 188. 

2) Til, blz. 52. 
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werkingen — in het kort: als realia. Hier ook bestaat dus grond om te spreken van Realisten 

(tegenover Nominalisten), d.w.z. dat begrippen worden opgevat als in werkelijkheid bestaande 

(als „realia”), zich openbarend in voor de zintuigen waarneembare dingen. Zoo b.v. het als 

reëel op den voorgrond gesteld begrip „mensch”, in de individuen. De nominalisten erkenden 

alleen de dingen als bestaande, waaraan bij overeenkomstigheid eenzelfde naam werd gegeven '). 

§ 405. Daarnaast treft men evenwel omschrijvingen aan, die aan den waren aard der 

voorwerpen niets veranderen, hetgeen wel iets te kort doet aan bovengenoemd punt I. En 

evenzeer komen er verouderde woorden voor, die elders verwanten toonen, in gelijken zin. 

Dit wijst er op dat men voorzichtig moet zijn met het verklaren dier woorden, op eene 

wijze als in de vorige paragraaf bedoeld, en ontleend aan mogelijk alleen schijnbaar er mede 

samenhangende begrippen. Zoo mag het opvallend heeten, dat de zooeven genoemde uitdrukking 

voor oog en vuur (sbkafu, sbkafukafu) in het Se saké (eik Api) naast zich heeft: kapu; 

Murray: nakambu; Nieuw Caledonië: giepp; dat squha, voor: steen, nl. het lichte, 

verklaard volgens de tegenwoordige Niassche taal, naast zich heeft: Bauro: hau; rihua (rots). 

Ook op Ni as toch heeft men (om bij het laatste woord te blijven) wisseling van b en h, 

zooals kan blijken uit: holi naast b'óli (koopen); h'óli naast bali (verwondering); bèta naast heta 

(wegnemen, verwijderen), terwijl het volstrekt niet dadelijk behoeft te worden uitgesloten, dat 

er naast het N. batu een parallelvorm zou kunnen bestaan (via ba^u, ha*u) uha, dat door een 

volksetymologisch voorgevoegd sa- dan zou overgaan in squha. De n.1. vervangt in enkele 

woorden een t 1 2). Het ligt niet binnen mijn bestek, verder op deze moeilijkheden integaan en 

ik beschik nog niet over voldoende materiaal om de al dan niet juistheid dezer onderstellingen 

te toetsen; slechts moge de aandacht er op worden gevestigd dat hier de meest voor de 

hand liggende verklaring nog wel eens kon blijken niet juist te zijn en dat nader en dieper 

op deze interessante quaestie dient te worden ingegaan. 

Verkeerd gebruik van woorden zou er toe leiden, dat de jacht geen voordeel opleverde. 

De jachttaal heeft vele woorden overeenkomstig de oogsttaal, maar geenszins alle 3). 

§ 406. Nog bestaan er tal van verbodsbepalingen ten aanzien van bepaalde handelingen, 

welke alle zekeren achtergrond hebben, die echter voor de meeste ervan nog maar al te zeer 

in het duister ligt. Een aardig voorbeeld is het volgende. 

Het is gedurende de jacht verboden, bij zijn buurman vuur te gaan halen. Dit 

houdt n.1. verband met het feit, dat oorspronkelijk het vuurmaken aan de menschen niet, 

wTel aan de boomgeesten bekend was. Wanneer destijds een mensch vuur noodig had, 

omdat het zijne was uitgegaan, dan moest hij zich dus tot een bela wenden om het te 

krijgen: er bestond toen immers nog een geregeld verkeer tusschen menschen en boomgeesten. 

loen dat op zekeren dag het geval was met een man, ging deze naar de kampong der 

bela's, waar alleen een oude vrouw — in het centrum eens genoemd Inada SlRASÖ, maar dat 

kan te nauwernood juist zijn — thuis was. Hij vroeg om vuur, maar ziet: het vuur bij de 

bela's was ook juist uitgegaan. Dit was voor het moedertje geen bezwaar, zij zou het wel 

maken, maar dan moest de man eerst goed verborgen worden onder het een of ander, opdat 

1) § 1243 B. 

2) Zie § 1149. 

3) § 556- 
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hij niet zou zien, hoe dat in zijn werk ging. Zij nam daarom een ba*a'), en plaatste die over 

hem heen, zoodat hij niets kon zien. Maar de man riep van onder die bergplaats dat het 

zóó niet zou gaan, want dat hij alles zag. Nu bedekte de vrouw hem met een dicht geweven 

zak 1 2) en — terwijl hij al evenmin iets kon waarnemen — riep hij andermaal, dat het niet 

ging, want dat de zak doorzichtig was. 

Ten einde raad bedekte het vrouwtje hem met een jagersnet (sqiwa), en — terwijl hij 

door de wijde mazen alles kon zien, zei hij nu: „ga maar je gang, nu zie ik niets meer”. 

Toen de vrouw haar werk had volbracht, wist de man ook, hoe men bij de belas vuur maakte, 

en sedert raakte die kennis onder de menschen verspreid. De boomgeesten kwamen er ten 

slotte achter, omdat er geen vuur meer bij hen werd gehaald, wat er gebeurd was en dat 

zij met zulke handelingen geen genoegen namen, dat spreekt van zelf. Van toen af dan ook 

maakten zij zich voor de menschen onzichtbaar. Het is nu ook duidelijk dat het niet ver¬ 

standig is om tijdens de jacht, dus gedurende den tijd dat men geheel afhankelijk is van de 

goede gezindheid dier geesten, door het halen van vuur bij zijn buurman de bela's te herin¬ 

neren aan die oude geschiedenis, die hunne gevoeligheid slechts noodeloos zou opwekken. 

Andere bezwaren berusten op het geloof aan natrekking, zooals het verbod om tijdens 

de jacht in huis te vegen, want het analogê gevolg op de plek, waar men ging jagen, zou 

zijn, dat het wild daar ook niet zou blijven, en men dus voor een leeg jachtveld zou komen. 

Een werkelijk bezwaar zou kunnen zijn dat men niet op gongs mag slaan (N. tebqi labózi 

garamba, Z. tebqi labbdsji garabd). Maar ook alle andere leven in huis is verboden. Ook -— 

deelde men mede — mocht men geen potten breken {tebqi abbtb bozvoa), wat mij trouwens 

ook onder andere omstandigheden niet verstandig voorkomt. Bij het maken van valkuilen 3) 

mocht men in geen acht dagen olie gebruiken (op het haar appliceeren), omdat anders het 

wild zich gemakkelijk uit de kuilen zou loswerken. Vond ik deze gebruiken in zuid en noord, 

in de laatste streken teekende ik nog aan: het verbod om zout te eten, varkensvoer te 

stampen en geslachtsgemeenschap uitteoefenen, gedurende de dagen dat men varkenskuilen maakt 

en eenigen tijd daarna. Beide laatste verbodsbepalingen berusten op natrekking: waarbij b.v. 

het in den bak brengen van den stamper voor het fijn maken van het voedsel parallel loopt 

met het vallen van het varken in den kuil, terwijl het ten slotte uit den bak trekken van 

den stamper gelijk komt met het ten slotte ontsnappen van het dier. 

Overtredingen kunnen echter worden goed gemaakt door het brengen van offers, waarbij 

N. adu, Z. bdelö te pas komen 4). 

§ 407. Algemeene verbodsbepalingen ten aanzien van het dooden van dieren vond ik 

niet, dan ten aanzien van katten 5). Wel vindt men plaatselijk enkele soorten vermeld, waar¬ 

voor zie § 46 vlg. Voegen wij daar nog aan toe den tugów, een zeer merkwaardigen vogel, 

met (Z.) slechts één poot [ha tabali gahé), één oog en één vlerk, die schreeuwt als er een 

kind is overleden; (N.) met alleen één poot. Toen ik eens mijne verwondering daarover uit- 

1) § 65. 
2) In de gewone taal: töwa, maar in de oogsttaal tögitögi (d. i.: vol gatenj, zie § 55^j blijkbaar verhaalt men 

elkaar dergelijke geschiedenissen ook in den oogsttijd. 

3) § 420. 
4) Thomas, blz. 279. 

5) § I252- 
18 
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sprak was het antwoord, dat men toch immers ook zulke „eenzijdige” visschen had, ikan 

sabëlah (men denke b.v. aan de schol) '). 

§ 408. Men kan bij de jacht onderscheiden tusschen hetgeen verricht wordt om de 

aanplantingen, vooral tegen wilde zwijnen, te beschermen en waarbij men welhaast alleen van 

de jachtlans (in het noorden met één weerhaak, in het zuiden ook met twee haken) gebruik 

maakt, en de overige methoden om zich van het wild meester te maken. In het eerste geval 

betreft dit een bepaald bebouwd veld, waarbij de eigenaar ervan als jager optreedt. In het 

tweede geval betreft het de jachtgronden, die niet aan een bepaald persoon toebehooren. 

Ook de tijd van jagen verschilt in beide gevallen; het eerste heeft alleen betrekking op den 

duur van de bebouwing der velden met rijst (voor de gozui-velden heeft men minder zorg), 

terwijl het laatste bij voorkeur betreft den tijd na hfloop van den rijstoogst, wanneer men 

geheel vrij is. Wat niet wegneemt dat men ook wel in den tijd dat de rijst op het veld 

staat, zich voor de jacht vereenigt, vooral als er een plaag van varkens bestaat. Jacht op 

grooten afstand van de dorpen kan slechts plaats hebben, wanneer geene andere zorgen, zoo- 

als die van het veld, den tijd in beslag nemen. Wanneer de jacht in de eerste plaats bedoelt 

het opruimen van schadelijk gedierte, bepaalt men zich uit den aard der zaak tot de eigen 

gronden ; daardoor zullen de aanplantingen later dan minder hebben te lijden. Het is alleen 

denkbaar, indien men zelf geen last van wild gedierte heeft en indien men speciaal wil jagen 

om zich vleesch te verschaffen, dat men zulks doet op terreinen van anderen; bij goede ver¬ 

standhouding is dit dan ook mogelijk, maar bij het omgekeerde niet. Het blijkt hieruit, dat 

als de eigen jachtgrond moet worden beschouwd het tot elke gemeenschap behoorende land. 

§ 409. In het noorden gaat de jacht, als gemeenschappelijke onderneming, uit van het 

hoofd. In de Zuid zijn het ook de onmiddellijke leiders der bevolking (balb niha), als zoodanig 

sbdröli genoemd -), die jachten organiseeren. De jacht van enkele personen op zich zelven ligt 

buiten dit verband; omtrent die gemeenschappelijke jachtpartijen valt het volgende optemerken. 

De buit behoort aan de gezamenlijke jagers, die aandeelen ontvangen volgens de adats- 

gebruiken. Maar ook zij die b.v. jagersnetten leenden, plaatselijk ook de hoofden, zelfs indien 

zij niet medegaan, hebben aanspraken. Dat men een aandeel gaf aan hen, op wier gronden 

men joeg, in het zooeven ter sprake gebrachte geval, heb ik niet kunnen constateeren: waar 

er naar werd gevraagd, werd het ontkend. 

De verdeeling van den buit heeft plaats op de g-anunuwa 1 2 3), de sDVrpx der Grieken (tunu 

is siicc, zengen), de plaats, waar men de wilde zwijnen heenbrengt, om hun de borstels afte- 

branden, alvorens ze te slachten. 

§ 410. In de Zuid wordt de schedel gehalveerd (,lasila); de eene helft (sagoli) komt 

aan den siulu, de andere helft {sagoli) en wel de linker helft, aan dengeen die het zwijn den 

eersten stoot heeft toegebracht, onverschillig, of het dier dadelijk is geveld of niet. Van de 

dijen (faha) komt de eene aan den siulu, als deze voor honden heeft gezorgd; de andere is 

voor dengeen die het dier heeft geveld en deze krijgt ook de onderkaak (sibï) 4). Elders 

1) § 1240. 

2) Zie § 402: N. mbndröni. 

3) § 26. 

4) Dit punt houde men in het oog, wanneer men nog eens wil naspeuren, waar de onderkaak van den gesnel- 
den mensch in den regel blijft (§ 1327, d). 
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weer krijgt de siulu die eene dij steeds. Van de schouderbladeren is er een voor den balö 

niha, een voor den siulu. De schedels hangt men boven de trap, de onderkaken ook wel in huis. 

In het noorden komt de helft (si tambali) van den schedel en de onderkaak aan den- 

geen, die den eersten stoot heeft toegebracht; de wederhelft (si tambali) aan wien het dier 

verder heeft afgemaakt. De salawa van de kampong ontvangt dat deel van de lever (g-até), 

dat de gal (g-awbghu) bevat, benevens een aandeel gelijk aan dat der overige jagers, of hij 

meedeed of niet. Het overige deel van de lever en het lichaam worden gelijk opgedeeld. 

Deze gegevens kunnen slechts gelden voor plaatselijke gebruiken, zijn geene algemeenheid. 

§ 411. De jacht wordt gehouden met het doel om schadelijk gedierte te dooden, dan 

wel om zich voedsel te verschaffen. Hiermede kan dan samengaan dat het gejaagde tevens 

schadelijk is, en dit feit kan als nevenmotief voor de jagers hebben gegolden. Ook jaagt men 

wel om zich het een of andere materiaal te verschaffen, of om zich van iets meester te maken, 

dat men kan verkoopen. Het spreekt, dat deze verschillende motieven door elkander kunnen loopen. 

Bij de behandeling zullen wij onderscheiden tusschen: 

a. Schadelijk gedierte, b. Handelswaardig gedierte, c. Voedingswaardig gedierte. 

Deze laatste groep doen wij dan ook omvatten, wat niet meer uitsluitend onder een 

der beide voorafgaande valt. 

a. Schadelijk gedierte. 

§ 412. Muizen en ratten (NCZ. te*u). Waar 1 en h wisselen in het Niasch (NC. luha is 

Z. lula), kan het woord kahowu ') overeenstemmen met F i. kalavo „the rat, or rather large 

kind of mouse”. 

Vooreerst heeft men algemeen, in het noorden misschien in grooter aantal, katten, aan 

welke men dit terrein vrijwel overlaat. Wanneer men nagaat dat de muizen wel als incarnaties 

der voorouders (die gahowu heeten, zie kahowu) gelden 1 2), dan kan men begrijpen, waarom de 

kat zulk een belangrijke post is toegekend bij den overgang van de brug naar het dooden¬ 

rijk: het dier dat die eventueele voorouders onbeschroomd bij den nek pakt en ze opeet3). 

Vallen voor muizen en ratten worden gemaakt (N. hawa of lazi de*u, Z. ladsji desu), 

bestaande uit een tusschen twee klemmen ingesloten stuk bambu-geleding van groot kaliber; 

in den bambu wordt een stuk klapper aan een pin gestoken; wil de muis of rat dit weg¬ 

slepen, dan slaan de gespannen klemmen toe en het dier is gevangen, ook wel reeds gedood 

door de beknelling 4 5). 

§ 413. Kiekendief (möjb). Dit dier is schadelijk voor de hoenderteelt. Vroeger schoot 

men het wel neer, maar tegenwoordig is men er geheel machteloos tegen; men kan het 

alleen wegjagen. 

§ 414. Uil (N. lamuhu, Z. wow beghu, ook lahuhu mad) 3). Volgens Niassche begrippen 

is deze vogel schadelijk, want als hij schreeuwt roept hij den regen (Z. faömdru deu: na 

humede ija, mbteu). Er bestaat dan ook alleszins reden om hem aftemaken, hetgeen kan ge¬ 

beuren als hij zich bevindt op zijn laag gebouwd nest (N. g-azuni, Z. g-adsjuni). 

1) § 400. 

2) Cf. § 556. 

3) § 1252. 
4) Zie Mod. afb. 177 bis. Een rattenval van dergelijk model is van de M e n t a we i-eilanden, Mus. Bat. Gen. sub 25. 

5) Voor Syrnium Niasense Salvadori, zie Mod. Tav. I. 
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Ma foor naas, nais; Aneityum, asiom, asium, vogelnestje. 

Het lichtschuwe dier schijnt zijne belagers niet goed te kunnen opmerken, die den boom 

inklimmen en het met knuppels {goto geu) afmaken. 

F i. mokuta, to smite, strike, club; Mal. gada, knots; godam, strijdhamer. 

§ 415. Krokodil (N. boaja, CZ. bbwaja, buwaja). Men jaagt op deze dieren alleen als 

zij menschen of varkens hebben aangevallen, eventueel medegesleurd en gedood. Men maakt 

dan zijne opwachting bij den maduwu ba waluwaha ') en deelt hem mede dat een van zijne 

onderdanen schuldig is en dat die moet worden uitgeleverd. Daarvoor plaatst men een kip 

(wij zouden zeggen als lokaas), waaraan een angel is vastgemaakt. Komt de schuldige op het 

lokaas af, dan slikt hij dus met de kip den angel in en wordt hij geangeld (lagaini). De dieren 

worden dan met de lans afgemaakt (Z. lahadrd). De huid wordt gebruikt als feestkleeding 

{baru idi bbwaja). 

§ 416. Slangen (NCZ. g-ulö). Deze worden met stokken, de kleinere ook met messen 

afgemaakt. 

b. Handelswaardig gedierte. 

§ 417. Beo (imagïab). Ondanks het feit dat hij als voorouderbeeldje voor de belada 

fungeert* 2), heeft men er, althans aan het strand, waar men die dingen niet meer zoo goed 

weet, geen bezwaar tegen die dieren te vangen en te verkoopen aan de liefhebbers aan de 

kust. Deze zetten die diertjes in een kooi (N. rókor'ókb). Men brengt ze ook veel naar den overwal. 

c. Voedingswaardig en ander gedierte. 

§ 418. Wij komen hiermede op de in § 20 behandelde dieren en zullen de daar aan¬ 

gegeven volgorde behouden. 

§ 419. Aap [ba*é). Macacus cynomolgus Schreb. 3) Een drietal methoden wordt gevolgd 

om de dieren onschadelijk te maken, die zeer nadeelig zijn voor de-aanplantingen, zoowel op 

de velden als van klappers. 

1. Men schiet ze met geweren dood, eene tot het verleden behoorende methode, die 

niet zoo zeer bedoelde er een groot aantal van neerteleggen, dan wel hun schrik aantejagen, 

zoodat ze niet spoedig zouden terugkeeren. 

2. Vallen {g-arunnua ba*é) worden gemaakt, eenige vadems lang, breed en hoog, van 

stevige klapperstammen gebouwd. Alleen aan den bovenkant is in het midden eene opening 

van ongeveer een halven meter in het vierkant, waardoor de dieren juist naar binnen kunnen 

komen, terwijl de terugweg hun wegens de groote hoogte van den grond en de moeilijkheid, 

dan wel de onmogelijkheid om zich tegen den bovenkant vasttehouden, vrijwel is afgesloten. 

Door het neerleggen van pisang, maïs en dergelijke, worden de dieren naar binnen gelokt. 

Zijn zij eenmaal in den val, dan komen de menschen opzetten om ze aftemaken; de terugweg 

wordt nog bemoeilijkt door het gedrang der vluchtenden. Men plaatst zulke vallen natuurlijk 

alleen dan als er eene kudde dieren samen is. 

3. Men wacht totdat de nacht is aangebroken en begeeft zich dan naar een boom, die 

een troep dezer dieren geregeld tot slaapplaats (g-amóröta) gebruikt. Al het lagere geboomte 

O § 335- 
2) § 47- 

3) Mod. blz. 685. 
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in de omgeving wordt nu gedurende den nacht weggekapt (,laliólu), zoodat ten slotte alleen 

de bewuste boom overblijft. Men wacht den dag af, houdt den boom omsingeld (la*u*iii), 

zoodat ontkomen voor de aldus gevangenen niet mogelijk is. Een paar lui klimmen dan naar 

boven en kappen (Z. latuna) de takken, waarop de apen zijn gevlucht. De neervallende dieren 

worden met stokken afgemaakt, of men pakt ze bij den nek en slaat ze tegen den grond of 

de boomen dood. Diegene, welke op deze wijze niet kunnen worden gedood, worden met 

drie tot vijf vadem lange lansen, die van ijzeren punten zijn voorzien en die alleen voor deze 

jacht bestemd zijn, van beneden af of van af een dier lager gelegen takken neergestooten 

(■lasudru). Dergelijke plekken kunnen een oppervlak van enkele honderden meters in het vier¬ 

kant beslaan. Van de apen weet men nog te vertellen dat ze hare jongen met slingerplanten 

[wèwe) aan hun lichaam vastbinden, die evenwel niet meer te zien zijn zoodra die dieren 

ons in handen vallen. 

§ 420. Wilde zwijnen (sbgha). F i. sara, a boar pig; Ansus. Asuran, Schwein. De jacht 

hierop is die, bij uitnemendheid beoefend. Men past de volgende methoden toe: 

1. Bij regenachtig weer ’) gaat een enkel persoon, soms enkelen samen, er op uit, om 

een leger (N. döiv, Z. dröw) der dieren optesporen. De zwijnen bevinden zich dan daar en 

slapen. Door den regen kunnen zij de menschen niet hooren aankomen, zoodat zij gemakkelijk 

kunnen worden afgemaakt. Honden gaan uit den aard der zaak in dit geval niet mee. 

2. Men plaatst springlansen (N. böl'ósi, CZ. bölddsjï) over de paden (hunè) der dieren, 

zoodanig ingericht dat zij afgaan, als het zwijn langs den weg komt. Van tijd tot tijd gaat 

men zien of er resultaat is verkregen. Worden springlansen gezet, dan is men verplicht dat 

door merken aantegeven, om te voorkomen dat menschen worden getroffen 1 2). 

3. Men maakt eene, over groote uitgestrektheid (een kwartier of een half uur) zich uit¬ 

breidende, pagger die toeloopt in den vorm van eene V, maar met stomperen hoek. De 

uiteinden heeten: fu en hbgu. Het werk begint bij de fu\ eerst nadat die gereed is mag men 

beginnen met het overige gedeelte, waarvan een ieder der betrokkenen een aandeel krijgt. 

De hbgu mag eerst worden gemaakt, als de rest is voltooid 3). Op een aantal plekken van die 

pagger zijn openingen gelaten, en daartusschen worden gaten gegraven ter diepte van twee 

tot drie meter. Die kuilen (N. 1'ösul'ósu, Z. lubb danb) worden voorzien van drie of meer paar 

kruiselings geplaatste, aan elkaar verbonden, stukken hout, waarvan de aangepunte boven¬ 

uiteinden zoo hoog boven den bodem ervan uitsteken, dat een zwijn dat erin valt, niet meer 

in staat is, den bodem met de pooten te raken en kracht te zetten om uit den kuil te sprin¬ 

gen. Tevens zijn in het midden dier kruishouten scherpe bambu- of houtspitsen loodrecht 

geplaatst (indien van bambu: N. fhlabuwa, Z. tidétu^é; indien van hout: N. sosa), welke het 

dier in het lichaam dringen. Die kuilen worden overdekt met takken en dorre bladeren (N. 

bulu lehu, Z. built sb n'ósï). Is eene dergelijke omheining klaar, dan wordt een groote drijf¬ 

jacht gehouden, waarbij aan beide uiteinden ervan mannen worden geposteerd die het wild, 

dat aan de kanten mocht trachten te ontsnappen, opvangen. Wat er overigens aan wild wordt 

opgedreven, tracht door de genoemde openingen te ontsnappen en valt dan in de kuilen. 

1) Thomas, blz. 274: bij harden regen. 

2) § 977- 
3) Zie nog Thomas, blz. 276—277. . 
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De wilde zwijnen, die erin vallen worden met de lans afgemaakt, alvorens uit de kuilen te 

worden gehaald '). Men bindt hun daarna een stuk liaan om het lichaam en trekt ze er uit. 

Bij zulke paggers is een vaste g-anunuwa 1 2 3). Men vindt in de wildernis talrijke varkenskuilen, 

zonder dat een pagger aanwezig is. Het bestaan hiervan kan wijzen op zulk eene oude om¬ 

heining, met kuilen als zooeven beschreven, waarbij de pagger echter door den langen duur 

van tijd is verrot. Evenwel, men graaft ook wel zulke kuilen afzonderlijk, waar men weet 

dat de dieren geregeld langs komen, of bij de velden. 

4. Drijfjacht met netten (N. g-u*Ö) 3), die de paden der wilde zwijnen rondom afsluiten 

{langui) aan eene zijde van een uitgestrekt gebied, waaruit men de dieren wil opjagen. Van 

de andere zijde heeft de drijfjacht plaats, waarbij, evenals bij de vorige methode, honden 

worden gebruikt, aangehitst door de jagers (.sialu). Aangezien achter elk net een jager (sitarb) 

is geposteerd (latarogo ba hunb: dus op zulk een pad), kunnen de door de netten in hun 

vaart gestuite dieren, die er bovendien nog in verward raken, zonder te groot gevaar voor 

de wachters worden - afgemaakt. De algemeene uitdrukking in de Zuid is: same asu, degenen, 

die honden appliceeren (bij de jacht); mame asu, honden loslaten (op het wild). 

5. Drijfjacht zonder jagersnetten, met behulp van honden (mame asji), overigens geheel 

gelijk de vorige methode. Slechts enkelen gaan hier naar binnen het afgezette gedeelte, om 

het wild optejagen. 

§ 421. Herten (b'óhb). Men onderscheidt in de Zuid, naar het toenemen der jaren en 

de daarmede samenhangende wisseling (N. mangulu, Z. manbru) van hoorns: b'óhbtquli, -asu, 

-dsagughu, -tanb. De dieren worden wel door springlansen getroffen en op drijfjachten achter¬ 

volgd. De valkuilen zouden ook dienen voor dit wild, maar ook werd gezegd dat die kuilen 

niet groot genoeg voor herten zouden zijn. Bepaalde hertenjachten, zooals die in Zuid-Celebes 

bestaan, zijn onbekend. De herten komen in enkele kuststreken in de daar zich bevindende 

vlakten veel voor. Des nachts komen zij wel aan zee, om van het zilte water te gebruiken. 

Zij komen dan tot in de onmiddellijke nabijheid der woningen. 

§ 422. Kidjang (N. nagb, Z. laojo)4). Het wordt op de drijfjachten wel buitgemaakt en 

geraakt wel in de valkuilen. 

§ 423. Kantjil (lasbsi, NCZ.). De nesten der dieren heeten N. w'ögha, Z. f 'ögha. Men 

jaagt de diertjes met honden, waarbij zij met de lans worden gestoken en afgemaakt (latébu). 

Geraken zij toevallig in kuilen, dan worden zij met een stok doodgeslagen. Kleine netten 

(NZ. sqiwa, C. sqiba) worden voor hen gespannen 5). 

§ 424. Musang (NCZ. beliï). Dit dier is de Paradoxurus musanga (niet de Felis minuta 

of -Bengalensis, die op Ni as niet voorkomt, zooals Mod. abusievelijk opgeeft). Het dier is 

verwant van den Rollmarder, minder juist van den Marderbar, gelijk SüNDERMANN vermeldt 

(t. r. Barenmarder). In het noorden worden deze in strikken [tandrawa) gevangen, die op de 

aghé-palmen, waarvan het dier de vruchten eet, woorden gespannen. Aangezien die strik om 

1) Vgl. Thomas, blz. 277. 

2) § 409. 

3) Afb. 3. 

4) Komëring, napó (in grootte instaand tusschen kantjil en kidjang). Op Borneo noemen vreemdelingen 

den pëlanduk: napu (Encycl. van N. I. sub palandok). De Tragulus napu is het muskusdier. 

5) Afb. 4. 
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den nek vastraakt (,lafèsu) vinden zij den dood. In de Zuid worden de dieren uitgedaagd 

(la-aro). Men roept hen toe, als zij op de boomen ontdekt zijn: „kom naar beneden, als 

je een man bent” (qinê ga, na simatuwa drqugö). Zijn het mannetjes, dan laten zij zich dat 

geen tweeden keer zeggen, zij komen naar beneden en worden afgemaakt met stokken. 

Vrouwtjes trekken zich van die uitdaging natuurlijk niets aan en blijven op de boomen, waar 

men ze verder met rust laat. Men vangt het dier om zijn ijö '). 

§ 425. Stekelvarken (NZ. bbgb). Hystrix sp. Dit huist onder groote steenen in den 

bodem (N. t'ógi garo, Z. fawunu). Door honden wordt het opgejaagd en met lansen afgemaakt. 

De dieren, waar voorkomend, zijn zeer schadelijk voor den klapperaanplant; zij eten in de 

planten, wanneer de stam zich begint te ontwikkelen en deze nog zeer kort en week is, 

gaten, waardoor de boomen sterven. In het noorden jaagt men ze in het bijzonder des nachts, 

aangezien zij overdag moeilijk te vangen zijn. 

§ 426. Schubdier (sigólu). Manis sp. Mal. tënggiling; Jav. trenggiling. De naam duidt 

in al deze gevallen op het zich oprollen. Deze miereneter houdt zich bij voorkeur op in de 

boomen, vooral op de zich in de kruinen daarvan epiphytisch bevindende NZ. lidu (nest- 

varen-Asplenium sp.). Maar ook komen zij op den bodem en worden zij in de gaten daarvan 

gevonden. Men jaagt ze in dit geval op met honden en doodt ze met lansen. 

§ 427. Kalong (bbgi m'banuwa). F i. beka: the vampyre bat. Men vangt ze in de Zuid, 

door in de bloeikolf van pisangstammen, waar de dieren hun maal komen doen, aangepunte 

stukken bambu te steken. Hierdoor worden de vleugels gescheurd (atsjika gafira). In het 

noorden spant men op open plekken in het geboomte, vooral op de ruggen van het gebergte, 

netten (N. fuka), waar deze dieren tegen aan vliegen, zij vallen dan naar beneden en worden 

door de jagers dood geknuppeld. Ook wel raken zij er in verward en kunnen zoo worden 

gevangen. De kalongs zijn, doordat zij van boomvruchten leven, zeer schadelijk voor de cultures. 

§ 428. Over de bb'olë (landschildpad), de bbroé (leguaan), de sawa (reuzenslang), barakab 

(kikvorsch) valt niets te vermelden. Men vangt en doodt ze, voorzoover daartoe aanleiding be¬ 

staat, als men de dieren ontmoet. Ook op de zeeschildpad wordt geen bijzondere jacht gemaakt. 

§ 429. Ten aanzien van de vogels valt het volgende optemerken: 

1. Vooreerst heeft men de zooeven genoemde vogelnetten (fuka)-, een ander soort heet 

N. dajadaja. Vooral rijstvogeltjes zouden hierin verward raken. 

2. Strikken (lafésu) van de siliwi heeft plaats met van de staartharen van varkens 

vervaardigde lissen, die men in hoog soort gras (b.v. sigu bógi) spant. In de Zuid gebeurt 

dat ook wel terzijde van het dakvenster, waar men de vogels lokt met rijst. Die sigu bógi 

is de geliefkoosde schommelplaats (tugêtugé) der siliwi. In het noorden vangt men ook duiven 

(1bundu) met strikken van idjuk (lema^a wetb) gemaakt, die bij die boomsoorten gespannen 

worden, waarvan de duiven de vruchten eten. 

3. Vallen (g-arurw’h) worden op den grond geplaatst, zoodat hiermede alleen die vogels 

gevangen worden, die van tijd tot tijd op den grond rondloopen, zooals de bujuwu en de 

tètehua. 

4. Lijmstokken worden in de Zuid gemaakt van makuli, een bambusoort, waarop de 

hars (gito) wordt gesmeerd van b.v. de fqèbu (Artocarpus sp.), vermengd met die van de 

1) Sundermann: Ham. 
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harctna. Deze stokken worden geplaatst op plekken, waar zich vele vogels verzamelen, zooals 

bij de vruchten van de g-ehq (Ficus Benjamina L. fam. Urticaceae), die als lokspijs (lagho) 

dienen. Ook heeft dat plaats op plekken waar zij komen spelen, zooals open plaatsen in het 

bosch. Dat zich verzamelen heet Z. bhurahura *). Gaan de vogels erop zitten, dan raken, bij 

de pogingen om zich los te werken, de veeren van vlerken en staart vastgekleefd (lagitönï)\ 

men maakt zich zoo zelfs meester van duiven [fiinê). In het noorden gebruikt men hars van 

tamb, na^a, lid en solo%ö. Men neemt wel een stuk bambu van een vaam lengte, bindt aan het 

einde een boomtak waarop de lijm is aangebracht, en plaatst dat alles ergens waar de vogels 

op de boomvruchten in de omgeving afkomen. 

5. Blaasroer (N. fust). Het zijn twee a twee en een halve meter lange bamboezen 

schachten, waarin de pijl (ono ivusï), van achteren van kapok [g-afasi), van voren van 

weerhaken (domo) voorzien, wordt gestoken. Het achtereinde heet tojb, het mondstuk speciaal 

naha vi'bawa; de schacht: ösi. Het blazen is: farniisi wbfb. Oude exemplaren zijn voorzien 

van kras werk (laukè). 

6. Afzonderlijke vermelding verdient de neushoornvogel (gbgbwaja): Anthracoceros 

convexus Temm.1 2). Het dier wordt overvallen terwijl het in zijn hol is, waaruit men het dan 

met de hand te voorschijn kan halen [lasuli ija ba lubb). 

§ 430. Een aantal vogels wordt gelokt, doordat men hunne geluiden nabootst. Zoo in 

de Zuid: de tutu laru, de fbfo usö 3). 

§ 431. Van de honingbijen en de wespen, voor zoover van angel voorzien, berookt men 

des nachts eerst de nesten (N. azuni, Z. adsjuni). Dan kan men over dag de larven [tundruwej 

halen van de getb (wesp, heeft een angel, N. tub, Z. tubtub), en van de bijen den honing [we want). 

II. VISSCHERIJ. 

§ 432. Wij moeten hierbij onderscheiden tusschen de visscherij in de rivieren, op de 

stranden en in zee. Tegenwoordig althans kan men eigenlijk alleen de eerste beide nationaal 

Niasch noemen; de laatste staat onder uitheemschen invloed. Vischvangst berust, zooals trou¬ 

wens ook de jacht, op het aanwenden van middelen, die de vrije beweging der dieren ver¬ 

hinderen. De gelijkvormigheid der methode voor nagenoeg alle vischsoorten, maakt eene 

verdeeling naar dezen grondslag wel het eenvoudigst. Maar niet alleen de vischsoorten in 

engeren zin, ook al wat het volksbegrip van visch, in het Niasch van g-i^a omvat, valt hier 

onder. Zoo dus zijn hier onder te begrijpen: garnalen, kreeften, inktvisschen, schelpdieren, 

tripang, waaronder er zijn, bij welke de geheele „visscherij” zich beperkt tot het oprapen 

van het strand. 

1) Vgl. orahu, het zich verzamelen van menschen op een feest, § 339. 

2) Mod. blz. 685. 

3) Voor vogelfluitjes zie §711. 



II. VISSCHERIJ. 145 

Jacht op zee-zoogdieren ') wordt op Ni as niet gehouden. 
* 

a. R i v i e r v i s s c h e r ij. 

§ 433. De rivieren op het eiland hebben voor het meerendeel slechts een uiterst korten, 

voor prauwen bevaarbaren, benedenloop. Alleen bij Muzoj en Ojo is die van eenige betee- 

kenis. Zij vertoonen dus grootendeels het karakter van een bergstroom, zijn bij zwaren regen 
. > * 

overvuld, maar reeds na korten tijd droogte is de waterhoeveelheid gering; weinig stroomop¬ 

waarts van den mond begint reeds de steenachtige bedding, die soms over nagenoeg de ge- 

heele breedte droog ligt. Gelegenheid om met prauwen te visschen is daar dus vrijwel niet 

aanwezig, terwijl de zwakke bewoning van het ervoor in aanmerking komende gebied nog 

maakt, dat van die weinige gelegenheid niet noemenswaard gebruik gemaakt wordt. 

§ 434. Rechten op bepaalde gedeelten van de rivier bestaan, ten aanzien van de onmid¬ 

dellijke omgeving der kampongs, in de binnenlanden. Niemand die er aan zal denken een 

waterkom in de rivier onder eene vreemde nederzetting aftevisschen. 

§ 435* Wij vinden de volgende methoden bij de riviervisscherij toegepast: 

1. Bedwelming (N. latuwa, Z. latuwa). F i. duva, to poison fish (duva: a woody climber). 

Mal. tuba. Het bedwelmende middel wordt verkregen uit een bepaalden wortel (Z.wa^aduwa, 

tuwa) dan wel uit de schors van een boom (Z. to^ö, N. tuzva gorö). Die planten bevinden 

zich in de wildernis, maar worden ook wel op de ubi-velden aangeplant. Men stampt (Z. latutii) 

dat materiaal, en doet de zoo los geworden vezels in een vlechtwerk (hiiré). Op deze wijze 

wordt het bedwelmende sap in het water gebracht, speciaal in de namö, de waterkommen, die 

men vooral bij bochten in eene rivier aantreft, zonder dat de grondstoffen daarin achterblijven. 

2. Droog laten loopen, eventueel uitscheppen van plekken waar visschen verzameld 

zijn, hetzij uit zich zelve, dan wel ten gevolge van listen der menschen. Daarbij kunnen wij 

de volgende methoden^onderscheiden: 

a. Kleine kommen (namö) in de rivieren schept men uit, na te voren het water te 

hebben afgeleid, dat er van bovenstrooms invloeit. In den drogen tijd verzamelen zich de 

visschen in dergelijke bassins. 

b. Na bandjirs zijn er diepten op het hooger gelegen ondergeloopen land, waar water 

achterblijft met de er zich in bevindende visschen. Zulke plekken, die men g-amatela noemt, 

omdat bij het geheel droogvallen de visch er dood (maté) achterblijft, worden zoo noodig 

kunstmatig van het water ontdaan. 

c. Soms damt men eenvoudig een stuk rivier af, eerst benedenstrooms, dan aan de 

kanten, ten slotte bovenstrooms. Hierbij worden ook fuiken (hnlö) gebruikt. 

3. Afdammen (lab'ónö; C. binögha, dam, zie afb. 176). F i. bonota, to stop or dam up 

water in a water course. Mal. tebat, afdammen. Hierbij wordt eerst kunstmatig door middel 

van' eene leiding een weg gevormd, waarlangs men het water doet vloeien. De visch, die in 

de leiding komt, kan daarin gemakkelijk worden gevangen met losse fuiken (C. biiwu). Men 

past deze methode vooral toe bij hoog water, wanneer het visschen in de rivier zelve wel 

onmogelijk wordt. 

4. Losse fuiken. Men kent kleinere en grootere vormen, al naar gelang van de visch 

1) Als dujung en bruinvisch — door Rappard, blz. 495 onder de „grootere vischsoorten” gerekend, evenals de 

duizendpooten, blz. 494, onder de „reptiliën”. 

19 
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die men wil vangen, hetgeen ook nauw samenhangt met de diepte van het water, waarin die 

voorwerpen moeten worden geplaatst. In de fuiken wordt wel voedsel gedaan' om de dieren 

te lokken. De constructie maakt het verlaten ervan door de dieren, die er zich in hebben be¬ 

geven, vrij wel onmogelijk. Men heeft de volgende soorten : 

a. buwu’). Mal. bubu, een soort fuik van rottan of bambu. Jav. Mad. wuwu of bubu. 

F i. vuvu. Men maakt ze o. a. van de lidi’s der klappers (lighé n'ohi). Zij dienen voor het 

vangen van kleine dieren als garnalen, alen. Te Hilisatarö, dus vlak bij de monding van 

eene rivier in zee, zag ik er bij tientallen in de rivier geplaatst. Aan de open zijde had men 

reepen pisang-blad aangebracht, die de openingen geheel bedekten. Men liet ze een dag of 

vijf in de rivier, waarin ze speciaal waren geplaatst voor het vangen van de mugu, kleine 

vischjes van enkele cm. lengte 2). 

b. löw of lolów, variant van de vorige. 

c. sega. Deze wordt van bambu gemaakt, komt in gedaante met de vorige overeen, 

maar is grooter en dan ook meer bestemd voor het vangen van grootere visschen. 

5. Schepnetten 3). Zij moeten worden onderscheiden in twee hoofdvormen, waarvan de 

een op de dieren wordt gelegd, bij wijze van een vlindernet dus, de andere onder hen wordt 

aangebracht. Wij noemen hiervan: 

a. N. tufa giirb, Z. balu gurb. Gelijk de naam aangeeft, in gebruik bij het vangen van 

garnalen, op welke dieren het net gelegd wordt. Cf. g-urb met F i. urau, crayfish; ura, a large 

kind of shrimp, or prawn. Mal. hudang. — Cf. tufa met Ma ha ga, tafu, bedecken. Mal. 

tutup. F i. tutuvi (ai-), a covering (daarentegen voor N. tufa, beschuldigen of F i. èavuta, 

to accuse). 

b. g-alawa 4). Dit wordt onder de dieren gestoken. Cf. F i. lawa, a fishing net. K. F. 

blz. 148. Mal. belawang3). Er bestaan een aantal vormen van, waarvan ook de afmetingen 

verschillen. Er zijn er onder die van een dwars er over aangebracht handvat zijn voorzien °), 

en die geheel van bambu zijn vervaardigd ‘). Andere vormen hebben een steel en zijn van 

touw geknoopt. De kleinere vormen worden in de rivieren gebruikt; voor de strandvisscherij 8). 

Men vangt er garnalen en kleine vischjes mede. 

c. N. g-èmbua, Z. g-êrnbua. Dit is een grooter soort, dat bij hoogwater en ook boven- 

strooms wordt gebruikt. Se saké (Api), kupena; Neu Ha nn over, ubene; Mal. péngimban, 

het beweegbare net in het vischstaketsel. Jav. umbing, net met ovale opening °). 

6. Werpnetten 10). N. diala, Z. driala. Mafoor. djjara; Mahaga. jaraha; Mal. djala; 

Jav. djala, djambët. Dit cirkelvormige net heeft eene straal van ongeveer 2'/2 M., maar de 

omtrek van den rand is, door het losse werk, omstreeks 10 M. De rand is met zware voor- 

1) Mod. fig. 60; Van Kampen, blz. 76. 

2) Zie § 507. 

3) LM. blz. 207. 

4) Mod. fig. 58. 
5) Van Kampen, blz. 71. 

6) Afb. 164. 

7) Afb. 163. 

8) § 439- 

9) Van Kampen, blz. 72. 

10) Zie afb. 163; Van Kampen, blz. 67. 
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werpen, liefst looden ringen, belast. Met de linkerhand vat men het beet aan een touw, dat 

in het middelpunt is bevestigd en waaraan een ring is aangebracht, dien men om den arm 

doet. Met de rechterhand pakt men den rand beet en spreidt die door een flinken worp uit 

over een zoo groot mogelijk oppervlak water. De rand zakt snel in de diepte en het daarmede 

volgende net verhindert de visschen te ontkomen, die door het samenvallen van den rand 

ten slotte geheel zijn opgesloten. De werpnetten maakt men van g'óna, van tali bola {bana). 

De mazen, op zijn wijdst uitgetrokken, vertoonen parallellogrammen van ongeveer 2 cM. Het 

net wordt meer bestand gemaakt tegen het water, door het te doen koken in dezelfde mate¬ 

rialen als waarmede men de zeilen behandelt '). 

7. Angelen (NZ. lagaini). Cf. F i. nggila (ai-), a fish hook. Mal. kaïl, hengeltuig. Niasch: 

gai, vischhoek, angel, is eene gewone wisseling voor gali. Het vischtuig hiervoor bestaat in 

een lijn of snoer, in de hand gehouden, gemaakt van bana en een koperen haak, die veel 

wordt gekocht. Het aas is een stukje krab of visch, maar ook wel eenvoudig een lapje 1 2 3). 

8. Hengelen. Dit komt niet veel voor. Hengelstok (van bambu) is behn gai. Hengelen: 

fa gai behn. 

§ 436. Kunstmatige vischvijvers waren onbekend. Te Gunung Si toli werd er door 

mij een aangelegd, waarin gurame (Osphromenus olfax C. V.) *) werd geplant, een op Nias 

onbekende vischsoort. In 1914 bestond die vijver al niet meer. Enkele Maleiers hadden bibit 

eruit gekocht en eigen kommen gemaakt. 

b. Strand vissc her ij. 

§ 437. Ook hier geldt dat op het strand onder eene kustnederzetting, alleen de eigen 

bewoners rechten in toepassing brengen. Hetgeen al weer niet verhindert dat ook anderen, 

mits in goede verstandhouding staande met hen, worden toegelaten. De landschappen rekenden 

de kusten in het algemeen tot hun ressort te behooren. Eerst de aanmatiging van overvallers 

leidde er in enkele streken toe, dat ik daar wel de bewering vernam dat de kust van de 

Maleiers was 4). Dit bracht mede dat enkele dier personen voor zich van Niassers, indien zij 

op hunne eigen kust kwamen om visch te vangen, zekere retributie vorderden. Het is slechts 

een van de vele vormen, waaronder de overwallers op gemakkelijke wijze leefden ten koste 

van de kinderen van het land. Waar de Niassers zelven de kust bewonen, zooals in de Zuid, 

is van zulke aanmatiging natuurlijk geen sprake. Men was, binnen de boven aangegeven 

grenzen, vroeger door niets gebonden dan door de zorg voor zijne veiligheid. 

§ 438. Hieronder valt dus het verzamelen van alles, wat het strand biedt: garnalen, 

kreeften, visschen, schelpdieren, tripang. Met de hand raapt men de dieren op, of gebruikt 

eenvoudige voorwerpen voor het verzamelen. Als bewaarplaats van de verzamelde visschen 

gebruikt men wel een biezen zakje {bola), dat den visscher op de borst hangt. Vooral in de 

Zuid kent men gedeeltelijk droogvallende reven, aan den buitenkant waarvan op vele plaat¬ 

sen een iets hoogere koraalrand zich bevindt, die een soms vrij diep, ook bij eb wel tot de 

heupen met water gevuld bekken omsluit. Mannen, vrouwen en kinderen houden zich met 

1) § 565- 
2) Voor de touwdraaierijen, zie § 640. 

3) Leunis, I, § 519, afb. 545. 

4) Zie hierover § 858. 
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e.30c.M 

Afb. 167. Model schepnet. 

het verzamelen bezig. Voor de schelpdieren, zie § 53; voor tripang, die alleen.in het noorden 

en op Huló Wunga wordt verzameld, zie § 602. Over visschen met fakkellicht op die 

kustreven, zie S 142. 

$ 439. Van de hulpmiddelen bij de kustvisscherij noemen wij: 

1. Schepnetten [g-alawa en g-èrnbuh '). Beide worden gebruikt voor het scheppen (N. 

lasaghH, wat in Z. is: met beide handen, b.v. op een bord, opscheppen] van visch. Een vorm 

van twee meters lengte zag ik gebruiken op de kustreven bij Hilisatarö, waarbij twee man 

bezig waren. De een, die door de zware branding liep, waarin hij dikwijls moeite had, zich 

staande te houden, bracht het net telkens in een der lange, diepe gleuven, die in deze riffen 

voorkomen, loodrecht op de richting van de kust, 

zoodra een golf geheel over den rand ervan was 

6.S2c.m heen geslagen en op het punt stond van weer 

te zullen afloopen. Vooreerst werden de visschen 

op deze wijze tegengehouden, die uit zich zelve 

naar zee terugdreven met het afstroomende water; 

maar verder ook die, welke de tweede persoon, 

die te dien einde met een langen stok was ge¬ 

wapend, daarmede in zulk een gleuf slaande zee¬ 

waarts joeg. De samenstelling van deze netten is die van een gafifelvormig stuk hout, waarvan 

de beenen met bambu worden verlengd tot een ovaalvormig raam. De bambu wordt aan de 

gaffel en de uiteinden ervan (d—d, zie afb. 167) eventueel nogmaals onderling verbonden met een 

rottanband, ook wel met Z. turatura (N. turatura, een slingerplant). Een net van geknoopt touw 

wordt vervolgens aan dien rand aangebracht. Volkomen eenvormigheid bestaat natuurlijk niet. 

2. Een net van p.m. 1 M. doorsnede, waarvan de mond geheel van touw is gemaakt 

heet rofura^u (zie SüNDERMANN sub rafu). 

3. Werpnetten (diala) * 2). De lieden die het hanteeren, loopen soms tot het middel in 

het water, zitten ook wel in kleine prauwtjes. 

4. Treknetten. (N. kirt). Dit is de Maleische pukat. Minstens een vijftal lieden nemen 

aan het visschen hiermede deel, waarbij het er op aankomt om een stuk zee, onder het 

strand gelegen, aftesluiten. Hiertoe brengt men het net eerst tot op zekeren afstand van de 

kust in zee met een prauwtje. Het eene einde wordt dan door een of meer der visschers 

in een ander vaartuigje vastgehouden, terwijl het andere einde voorloopig aan boord blijft 

van het prauwtje, waar het zich bevond, en dat evenwijdig langs de kust vaart, totdat het 

geheele net geopend is. Nu begeeft men zich, zoo noodig roeiende, landwaarts tot het mogelijk 

is aan beide uiteinden in zee te springen, waarna de personen die zich daar bevinden lang¬ 

zaam de kust oploopen, en dus ten slotte een half cirkelvormige ruimte met het net vormen. 

Door het net, nadat men op het strand is gekomen, meer en meer intehalen, wordt de ruimte 

nauwer en nauwer gemaakt, totdat ten slotte de weerskanten geheel samenvallen. Door middel 

van drijvers (dobbers: belé, i. c. dus holé giri) houdt men de bovenzijde van het net drijvende, 

terwijl de benedenzijde is bezwaard. 

0 § 435- 

2) § 435- 
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5. Kieuwnetten 1). 

A. (dora). Deze, ongeveer twee en een halve meter hooge en twintig meters lange 

netten van fijn garen met mazen van een cM. en meer in het vierkant, worden ergens voor 

de kust in zee gebracht. Dobbers [bolé] van zeer licht hout op ongeveer een halven meter 

afstands van elkander zich bevindende, houden het net van boven drijvende. Schelpen, zooals 

Conus (N. silahifb, Z. simamqu) en vooral Cyprea (N. baragha drora, Z. baragha gusö) be¬ 

zwaren het van onder en spannen het maaswerk. Zie ook § 201, afb. 163. Een der beide met 

deze visscherij zich bezighoudende personen jaagt de visschen op (lataböi), zittende in een 

prauw, zoodat de dieren verward {tbghqi) raken in de mazen. Ook in het binnenland is een 

dergelijk net in gebruik, waarvoor zie afb. 4. 

B. De fquru is een dergelijk net, maar dit plaatst men eenvoudig tusschen staken in 

zee, aan de toppen waarvan men bladeren gebonden heeft. Ook hierin verwarren zich de 

visschen 2). 

6. Vaste fuiken (staketsels), balè. Sal. bila. Op zeer enkele plekken worden deze wel 

gemaakt, zooals iets bezuiden den mond van de Idanöj. Zij worden zoodanig gebouwd dat 

de visschen, die bij vloed achter de staketsels komen, deze binnen zwemmen, waaruit zij bij 

eb dan ten slotte niet of moeilijk kunnen geraken 3). 

7. Eene eigenaardige wijze van vischjes-vangen heeft plaats aan de kust van Tóhènè- 

asi, met een bagbbagb bidsji, een houten plankje van handvat voorzien, en de lidi van een 

klapperblad. Kinderen houden er zich mede bezig. De ongeveer een halve meter lange lidi 

(lighé n'ohi) brengt men met het aangescherpte uiteinde vlak bij de zijde van een vischje, 

dat in de strandkommen „staat” en dat in den regel daarvoor niet vlucht. Een goed gerichte 

slag met het plankje drijft de lidi door het lichaam heen. In korten tijd worden aldus talrijke 

kleine vischjes gevangen. Afb. 181 laat de voorwerpen zien, hierbij in gebruik. SüNDERMANN4) 

zegt van zoo’n vischje, dat het „sofort, noch zappelnd, im Munde des kleinen Fischers, als 

des besten Aufbewahrungsortes, verschwindet”. Dit zag ik niet; de vischjes schoof men op 

aan de lidi, waaraan er talrijke plaats vonden naast elkaar. 

c. Ze evisscherij. 

§ 440. Deze heeft plaats met den angel (gat), die aan lijnen van eigen fabrikaat van 

tot honderd vadem lengte zijn bevestigd. Alleen in de noordelijke streken kent men deze 

visscherij. Overdag en des nachts gaat men er op uit, in het laatste geval veelal met fakkels, 

die bestaan uit met petroleum gevulde flesschen. Kleine prauwen (N. tundraha), waarin 

een of twee personen zitten zijn hierbij in gebruik. Het is een aardig gezicht de kust op een 

rustigen avond met zulke vaartuigjes overdekt te zien. Met maanlicht wordt er zeer weinig 

gevischt, de daarvoor aangewezen tijd zijn de donkere nachten. Zijn er meer personen in de 

prauw, dan roeit de een, de ander vischt. Vischvangst met groote vaartuigen komt niet voor. 

1) Van Kampen, blz. 56. 

2) Mal. djaring gëdang. 

3) Van Kampen, blz. 78. 

4) Mitteilungen Jena, blz. 44. 



HOOFDSTUK V. - DIEREN TEELT. 

A. Algemeen gedeelte. 

§ 441. Hebben wij in het vorige hoofdstuk gezien, op welke wijze de Niasser zich van 

de in het wild levende dieren weet meester te maken, teneinde er zijn voordeel mede te doen, 

hier zullen wij bespreken, welke diervormen hij aan zich heeft verbonden. Wij kunnen daarbij 

vier hoofdgroepen onderscheiden. 

I. Vee (varken, geit, karbouw, sapi). 

II. Huisdieren (hond, kat). 

III. Rijdieren (paard). 

IV. Pluimgedierte (kip, eend, huisduif). 

Van deze alle mogen wij alleen de varkens, kippen, honden en katten nationaal Niasch 

noemen; de overige zijn betrekkelijk kort geleden ingevoerd en hebben daarom ook nog eene 

geringe verspreiding. Van die ingevoerde dieren zijn een aantal karbouwen verwilderd. De 

geringe gelegenheid om zich te ontwikkelen, verhindert echter dat deze dieren eene alge- 

meene plaag worden. Zij houden zich voornamelijk op in het noordelijkste gedeelte van het 

eiland, bij de monding van de Muzój. Onder het pluimgedierte valt nog de beo1) en de 

kèkè (g-èsè, Loriculus galgulus L.), welke vogels echter niet door de Niassers in het binnenland 

worden onderhouden, maar alleen aan het strand gewild zijn. Zij blijven daarom hier buiten 

beschouwing. 

B. Speciaal gedeelte. 

I. VEE. 

§ 442. Varken (bawi, NCZ.). Mal. babi. Men kent de volgende onderscheidingen: 

Beer. N. bawi si matuwa-, N. la^imba-, CZ. la^iba nawaula, indien met één zichtbaren 

teelbal. 

Zeug. N. bawi si alawe; CZ. si gclb. NZ. si hênè bawi, zonder jongen (SüNDERMANN: 

si hene, Weibchen, bei vierfüssigen Tieren. Cf. Am bon, mahina; Buru, fina; Sal. bahine; 

Mal. bini, etc.). NZ. si gelb, met jongen. 

Big. NZ. ono baivi. 

0 § 417- 
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Gekastreerd. N. nighai, Z. si lalu (zoowel van mannetjes als van wijfjes). Bij de wijfjes 

wordt de hörah'óra verwijderd. 

Wat de kleuren of de teekening betreft, heeft men: NZ. bawi safusi, -sqito, -sojo (witte, 

zwarte, roode varkens); N. -sb garbgarb, Z. -sb la*a dsógha (als het wilde zwijn met afwisse¬ 

lend licht en donker bruine strepen). De overeenkomst van varken en wild zwijn is groot, 

zoodat het verschil waarschijnlijk in hoofdzaak berust op de omgeving, waarin de dieren zijn 

opgegroeid. De wilde zwijnen zijn vooral zwart gekleurd, gestreepte komen voor. Voor witte 

dieren van dien aard zie § 45. De gekweekte dieren van het noorden en die van centrum en 

zuiden verschillen dikwijls hierin, dat de laatste zooveel krachtiger zijn van bouw. Die van 

het noorden hebben zeer dikwijls een ingezakte wervelkolom. Vooral zeugen, die meerdere 

malen de moederweelde hebben gesmaakt, worden daardoor tot de meest onoogelijke dieren, 

die op den aardbodem rondloopen. Varken noch wild zwijn zijn op Nias wetenschappelijk 

bepaald ’). 

§ 443. Volgens eene noordelijke en centrale voorstelling is het varken ontstaan uit een 

der bloeikolven van den wereldboom, den Torci'a: 

Abbtb saba ololq, abbtb saba golagolq, 

Ja'ija dariómö bawi sb ifö, ja'ija danömb bazvi sebuzvq. 

Sedert kwam de stamvader Hia, volgens de betrekkelijke voorstelling, op aarde uit de 

bovenwereld, waar het vorige plaats vond, met een completen varkensstal. 

§ 444. De gewone plaats om varkens te onderhouden was vóór onze bestuursbemoeienis 

beneden de woning, hetzij in de kampongs, hetzij in de halama's, dus bij de velden. In de 

Zuid hielden de hoofden er groote stallen op na1 2). Niet alle dieren werden echter vast op¬ 

gesloten, dit gebeurde meer met de mestvarkens. Overigens liet men hun zekere vrijheid, 

zoodat men ze in de kampongs van centrum en noorden vooral zag rondloopen. 

Door het bestuur werden de halama's grootendeels opgeruimd, het losloopen der var¬ 

kens werd verboden, evenzoo het onderhouden der dieren beneden de woningen. Wat ook het 

nut van deze maatregelen moge geweest zijn, zeker is dat de cultuur van varkens er niet 

door werd bevorderd, de hoofdbron van den vroegeren welstand. RN. 3) vermeldt het „in 

groote kudden weiden in de bosschen”, waar de dieren dikwijls vele maanden achtereen 

bleven, hetgeen ik nergens meer heb waargenomen. 

§ 445. Gaan wij eerst de verschillende verblijven der varkens volgens de oude verhou¬ 

dingen na, dan kunnen wij onderscheiden: 

a. Stallen onder de huizen. De benedenruimte was in verschillende vakken verdeeld, 

die even zoo vele afzonderlijke stallen (N. bcdb, CZ. basb) vormden. Zoo goed gebouwd en 

zindelijk onderhouden als te Hilifalawu (Huruna) in de woning van Nitanö-LowalAni, 

zag ik nergens elders de inrichting. Hier waren de stallen in de rots uitgehouwen, waarop de 

woning was gebouwd. Alle onzindelijkheid werd geregeld verwijderd. In sommige streken be¬ 

vonden de stallen zich onder het geheele huis, elders weer waren zij alleen onder het achter¬ 

gedeelte. De voorstallen waren droog en daarom zagen zij er goed uit, maar de achterstallen, 

waar alles neerkwam wat aan voedsel en vloeistof door den mensch werd verwijderd, waren 

1) Zie o. a. Mod. blz. 685: Sus sp. 

2) § 291. 

3) Blz- 47; 
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meermalen gruwelijke modderpoelen. De afscheidingen rondom en tusschen de hokken onder¬ 

ling was van een halven tot één meter hoog. Aan de buitenzijde sperde men, vooral in het 

noorden, de woning tegen diefstal der dieren wel af met bambu en takkebossen. In deze 

stallen plaatste men bij voorkeur wijfjes die jongen te wachten hadden, welke dieren daar 

dan bleven totdat het mogelijk was haar meerdere vrijheid te geven. Ook mestvarkens sloot 

men hier op; de geringe beweging, gepaard aan overvloedige voeding, bevorderden het vet 

worden. Meer dan één varken deed men liefst niet in een vak, omdat zij elkaar dan voort¬ 

durend beten (N. fabogèbogé, Z. fabbgb), vooral omdat zij elkaar het voedsel niet gunden. 

Ook de tuinhuizen waren op deze wijze beneden van varkensstallen voorzien, en de slaven¬ 

woningen in de Zuid waren op gelijke wijze ingericht. Het voeden der dieren werd verge¬ 

makkelijkt door de plankieren, die zich — gelijk in de Zuid — onder de huizen bevonden, 

althans van de hoofden, elders daarentegen dikwijls voor de woning verliepen. Dieren, die zeer 

onrustig waren, werden door een juk (kalb, afb. 6), tot kalmte gedwongen. 

b. Afzonderlijke stallen. Reeds merkten wij op dat speciaal de Zuid deze kende, in 

het bezit van de hoofden. Deze stallen (Z. galu) zijn vooreerst ingericht als de zooeven ge¬ 

noemde verblijven, waarbij de dieren dus op den grond loopen, maar zij bevatten hoofdza- 

zakelijk afzonderlijke kooien, op stellages gebouwd, waarin men de mestvarkens opsloot. Die 

hokken heetten : Z. g-btbsbib. Zij bestonden uit latwerk van stevige constructie en lieten den 

dieren juist voldoende ruimte om zich even te bewegen. Deze stallen waren achter de huizen 

of aan de einden der kampongs. 

c. Hokken (N. Jtaja, Z. g-btb^btb), die zich deels bevonden in de juist genoemde stallen, 

en die in het overige Ni as op verschillende plekken, onder of terzijde van de huizen, ook 

wel daar binnen waren aangebracht. 

§ 446. De varkens, die los mochten rondloopen, verwijderden zich niet ver van de 

kampongs, waar zij tegen den tijd der voeding terugkwamen. In de nabijheid der kampongs 

zag men dikwijls uitgeholde kuilen, van ongeveer een halven meter diepte, die met regenwater 

gevuld raakten en diè door de dieren gebruikt werden, om er zich in rondtewentelen. De 

varkens ruimden alles op wat werd weggeworpen en dat eetbaar was en bevorderden in dit 

opzicht de zindelijkheid. Zij bevuilden daarentegen de omgeving met hunne faecaliën, wat 

weer niet bevorderlijk was voor de gezondheid. Wanneer men vijanden duchtte, liet men wel 

alle varkens los, als men de dieren niet op andere wijze in veiligheid wist te brengen. 

Veel hielp zulk een maatregel niet, aangezien de dieren tegen den nacht terugkwamen. 

Hadden de bewoners hen dus niet te voren weten optevatten, dan konden de vijanden, als 

zij zich nog in de kampong bevonden, wat echter onder de eigen Niassche verhoudingen 

wel niet zal zijn voorgekomen, er zich van meester maken. 

§ 447. Aan de voeding werd veel zorg besteed. Moge al de Niasser in de eerste 

plaats landbouwer wezen, hij is daarnevens varkensboer. De meest gewone voedingsmiddelen 

waren: kaf (g-umb) van rijst, kaladi-bladeren en de stelen (NZ. haghi dalb) dier plant; een 

in het w’ild groeiend gewas: N. ladarh, Z. tarara. De Cl. sub 2049 noemt deze: Limnan- 

themum indicum Thw. fam. Gentianaceae; SUNDERMANN: eine Schmarotzerpflanze, wat — 

voorzoover mij bekend is — onjuist is. Verder waren klappers een vast voer in de Zuid; 

daar waren streken, waar elk varken dagelijks een klapper (saighula) kreeg. Wat er verder 

overschoot van pisang, sago, suikerriet, en wat er verder maar eetbaars afviel, kwam hun 
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ten goede. De faeces der bewoners waren ook een niet onbelangrijk deel der voeding, waarin 

in mindere mate honden en kippen deelden. De hoofdmaaltijd evenwel bestond uit ubi-bladeren 

(NCZ. bulu gowi), die wel rauw gegeven werden, maar toch als regel de volgende bewerking 

ondergingen : 

§ 448. De ubi-stengels worden, met de bladeren, fijn gesneden (NZ. lara^a) met een 

mes (N. fb(n)drasa, Z. födrakö bawi) ter lengte van twee a drie dM. Dat mes is meestal 

tamelijk scherp. Het snijden heeft plaats — zooals ik in arme streken veel zag — in de 

nabijheid van den haard op een der vloerplanken, die ten gevolge hiervan sterk gekerfd was; 

dan wel op eene ronde houten schijf, van p.m. een meter middellijn (C. galagala), zooals ik 

die vooral opmerkte in de omgeving van de Idanö Gawö, öf op den rand van een bak 

(N. baketa, Z. lula fbdra^a), waarin het afgesnedene zich verzamelt, dan wel op een kleinere 

schijf (gaóti, zie afb. 4 sub 6). Dit wordt gekookt (NZ. larinb), zoo aanwezig, in een ijzeren 

pan van groot model, waarvoor in het bijzonder de haard dient in het midden- of in het 

voorvertrek. Is dat alles gaar (NZ. asbsd), dan heet zulk varkensvoer: N. labu, Z. labwu. Men 

doet het nu in een bak (NZ. luha, Z. lula) ') waarin het gestampt (N. latutu of lahahandrb, 

Z. latutu of lahahadrb) wordt1 2). In de Zuid kent men ook een lósu saighula, waarin de 

klapper met ander voer voor jonge varkens gestampt wordt. Daartoe dient ook: N. luha banib, 

Z. larelare 3), maar voor algemeener gebruik onder de varkens. 

Vervolgens wordt het voer vermengd (NZ. lafera) met een sterk gistend water (N. idanö 

lömb, Z. saki), geschept uit een speciaal voor dit doel aanwezigen bak; de spaan daarbij ge¬ 

bruikt heet N. haru labu, zie afb. 5 sub 8. In dien bak worden verzameld ubi-schillen, stuk¬ 

ken klapper, bib, visch (speciaal gezouten), terwijl het water, waarmede men de handen heeft 

gespoeld, vooral geschikt is om daaroverheen te worden gegoten. Eenig zeewater voegt men 

er aan toe, omdat dit den wasdom der varkens bespoedigt. In hoog gelegen nederzettingen 

zag ik wel een gootje gemaakt naar dezen bak, zoodat het regenwater op deze wijze werd 

verzameld. 

Zoo toebereid is de labu gereed voor het gebruik. Elk der varkens ontvangt zijn aan¬ 

deel in een afzonderlijken bak, die in centrum en noorden wel aan een aan weerseinden be¬ 

vestigd touw, door eene opening in den vloer naar beneden wordt gelaten (N. fanada, van 

dada). Elders weer draagt men die bakken naar beneden en langs het plankier naar de vakken 

der verschillende dieren. Tegen omvallen worden zij met een touw vastgebonden. In goed 

bestuurde nederzettingen worden die bakken netjes onderhouden en staan zij na het gebruik 

bij elkander op eene rij beneden het huis. 

Wanneer de ubi-velden bij de halama's te oud werden om er nog knollen vandaan te 

kunnen halen voor gebruik door de menschen, liet men de varkens daar, maar binnen de 

paggers, los rondloopen (N. bawi dudu barö göli, Z. bawi nifblbj ba gowi). De dieren konden 

zich dan aan de bladeren te goed doen en werden spoedig vet. Ook dit belangrijke middel 

ter cultiveering van varkens heeft door de reeks van maatregelen ter „verbetering” van de 

toestanden, vrijwel opgehouden te bestaan. 

§ 449. Aan het onderhoud der varkens nemen alle bewoners deel, al zijn enkele werk- 

1) Afb. 6. 

2) LM. blz. 32. 

3) Mod. fig. 158. 

20 
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zaamheden meer aan vrouwen, andere weer meer aan de mannen opgedragen. Het halen der 

ubi-ranken is werk der vrouwen, die des avonds zwaar beladen daarmede thuis komen. In het 

noorden is het de groote draagmand (dagadaga, afb. 55), waarin men die bladeren doet. In 

de Zuid worden zij, netjes tot bundels gebonden, op de hilb ') gelegd, waarin men de ubi 

voor eigen gebruik heeft geborgen 1 2). De verdere werkzaamheden zijn niet zoo vast verdeeld. 

Het hangt van de gegoedheid der menschen en van de plaatselijke gebruiken af, hoe dat 

alles is geregeld. 

§ 450. Behalve door mesting, wordt het vetworden bevorderd door castratie (NZ. laghqi). 

Wijfjes worden er aan onderworpen, indien zij niet met succes jongen krijgen [sigelb sb laivu- 

lawu), overigens behandelt men alleen de mannetjes zoo. 

§ 451. Wanneer des nachts eene zeug door een eigenaardig geluid (N. nibhbgbhbgb) te 

kennen geeft dat de eenzaamheid haar te hard valt, dan zijn er dadelijk bewoners van het 

huis bereid om aan hare bezwaren te gemoettekomen, door haar een lotgenoot van de 

andere sekse toetevoegen. Voor de paring plaatst men overigens wel een mannetje bij een 

wijfje. Ook tijdens het losloopen heeft deze plaats- 

§ 452. Het vervoer over land berust bij volwassen dieren op hunne eigenaardigheid 

van juist de andere richting in te willen, dan waarin zij worden gedreven. Door hun een 

touw achter aan de pooten te binden [lafësu gahê), als het ware bij eiken stap hen tegen¬ 

houdende, gaan zij nu juist vooruit. Wat zij uit de goede richting gaan, wordt bijgewerkt met 

een stuk hout, of — als het te erg wordt — met een geweldigen duw der handen, waarachter 

zich het geheele lichaam van den drijver heeft gezet. Zijn de exemplaren te zwaar, dan over¬ 

wint de Niasser zijn afkeer van pikollen en in den hem eigen snellen gang, die wel eens wat 

van springen krijgt, als hij in de bergen is, gaat het voorwaarts naar de plaats van bestem¬ 

ming. Met zeer zware dieren gaat dat niet zoo gemakkelijk; voor een varken van 15 alisi 

heeft men acht dragers noodig. De varkens worden dan op een draagbaar gelegd (N. larakè, 

Z. labe ba barasa). Het dragen aan een stok heet: lafabe^a. Jonge diertjes worden in een 

palmbladscheede (N. mowa, Z. mobwa) gewikkeld en in de hand genomen of op den schouder 

gelegd (N. la'bsagb, Z. laonorb). 

§ 453= De Niassche wijze van waardebepaling der dieren bestaat in het meten onder 

de oksels [g-albgb) door. Dit gebeurt met een klappernerf of iets dergelijks. De maatstok, 

waarop dan de maat wordt afgelezen, heet NCZ. g-aforè 3), waarvan de standaard zich bevindt 

in de balê (zooals te Bawömataluwö, waar de vaststelling had plaats gehad onder den vader 

van SaÖNIGEHO, genaamd Lauwö SiDRUHU) dan wel aan den wand der woning van het be¬ 

trekkelijke hoofd, zooals ik dat in het centrum zag, of die standaard is een losse stok die 

van onze ellemaat wel wat heeft 4 5 6). Die losse maten zijn van N. hghé-palm, Z. van mcv’uli of 

hoja0). De maat is door middel van strepen verdeeld, waarvan de onderlinge afstand heet: 

g-olola of ivohaivoha °). 

1) Afb. 5. 

2) Zie LM. blz. 33. 

3) LM. blz. 34, Mod. fig. 5. 

4) Zooals aangegeven in afb. 229 en bij Mod. fig. 5. 

5) § 875, IV. 

6) Zie verder § 594. 
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ter waarde van Fl. 

Als voorbeelden van de plaatselijk wisselende berekeningen geven wij : 

voor het noorden: (berekening: fangerai), 

sa(m)buwh manu 

dubuwa manu 

fölu (tot en met lirnd) tuè, 

sara alisi 

duiva (tot en met feleonö) alisi, per alisi 

voor de Zuid: (berekening: fanbfaja), 

0.60 

1.25 

div. 

3-— 

2.50 

Önö kud(ri) ad Fl. 

duwa dso%é „ „ 

t'ólu uasosé „ „ 

ófa dsosé „ „ 

btu óri „ „ 

duwa alis(i) „ „ 

t'ólu alis(i) „ „ 

1. — 

2. — 

4-— 

4.50 

6.— 

ófa alis{i) 

lijna alis(i) 

sadsjilb 

fitu alis[i) 

etc. 

feleonö alis{i) 

ad Fl. 8.— 

» » 9- 

n n 

» « II- — 

.. 20.' 

In het noorden wordt plaatselijk bij berekening in geld van varkens van grooten om¬ 

vang één alisi afgetrokken, zooals het heet van wege het haar, dat aanleiding geeft tot te 

groote maat. 

§ 454. Waarom de varkens ziek worden, zagen wij reeds in $ 7. Hiermede hangt het 

samen, dat men in zulke omstandigheden offers brengt. Maar ook den voorouders vraagt men 

voorspoed bij de varkensteelt. Is een varkensstal afgemaakt, dan maakt men be^elo (Z.), die 

heeten: fambtb ba^b. Elders noemt men die voor de galu gemaakte beelden: lawölö bawi. In 

het noorden worden adu van blalu-hout gemaakt, die men aan den bovenkant der stallen 

(ha lulu ba^d) plaatst en die genoemd worden: lulu hare'). 

§ 455- Voor de hoofden bestaan verschillende manieren om het groote aantal varkens, 

dat zij voor hunne feesten noodig hebben, en die zij uit den aard der zaak niet alle zelf 

kunnen fokken, groot gebracht te krijgen. Wij vermelden als zoodanig: 

1. Zeugen worden bij iemand gedeponeerd, onder voorwaarde dat de helft der jongen 

is voor den eigenaar, de helft voor den ander (labe niuri). 

2. Twee jonge varkens worden uitbesteed; als zij zekere grootte hebben bereikt, is er 

een van voor beide partijen (batbsö). Wat er meer is dan de afspraak, wordt betaald. 

3. Men geeft een varken van bepaalde grootte om te onderhouden; wat het dier na 

zeker tijdsverloop grooter is geworden, wordt in tweeën gedeeld, welk bedrag de eigenaar in 

goud a. a. betaalt aan den ander. 

§ 456. Ook in verband met het leenen kan dit plaats hebben, zooals: 

1. Om een concreet voorbeeld te noemen: iemand leent goud bij een hoofd, ter waaide 

van 10 saga (Fl. 4.—). Door verdubbeling (fabali) na een jaar wordt dit tambah (Fl. 8.—). 

Na twee jaar komt hierbij de rente (mbhare), waardoor de som wordt Fl. 12.—. Bij het leenen 

werd echter tevens een varken te onderhouden gegeven, dat de betrokkene verplicht is over- 

tedragen mét het geld, zoodra het eene bepaalde grootte heeft bereikt. Wat er eventueel 

meer is, wordt uitbetaald in goud of geld (börö gbdra^uta). 

) § 996. 
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2. Iemand leent goud, waarvoor rente zou moeten worden betaald. In stede daarvan 

krijgt hij een varken te onderhouden, dat — b.v. als het in waarde met de rente overeen¬ 

komt — met het geleende goud moet worden overgedragen. 

3. Iemand, die b.v. een fbndruju (Fl. 20.—) leent, draagt een varken van twee alisi 

over aan den goudschieter. Nu wordt geene verdubbeling en rente berekent, maar — als het 

goud wordt afbetaald — komt het varken als zoodanig aan den uitleener. 

§ 457. Geit (N. narnbi, Z. nabï) '). Men treft ze in de verste binnenlanden aan, ofschoon 

in geringen getale. Men laat ze vrij rondloopen; voor de voeding wordt niets gedaan. 

§ 458. Karbouw (N. g-brbbqb, Z. g-óröbqb) 1 2). De kudden worden dagelijks uit de kralen 

(N. kanda) naar de strandweiden gedreven. Zij vinden bij die met kort gras begroeide plekken 

hun voedsel. Een enkele herder (N. kubalb) 3) gaat mede, die hen des avonds ook weer terug¬ 

brengt. Zij loopen rond in de moerassige streken die achter den kustzoom zich bevinden. 

§ 459. Sapi (N. sawi)4). Hiermede is nog te weinig resultaat verkregen dan dat eene 

bespreking gemotiveerd is. 

II. HUISDIEREN. 

§ 460. Hond (NCZ. asu). Een verbloemde naam voor de dieren is: squli mè*è, degeen, 

die herhaaldelijk, voortdurend, huilt, waarmede deze ondragelijke verstoorders van de nacht¬ 

rust zeer ten rechte worden geteekend. Overigens kent men bepaalde namen voor hen, zooals: 

N. gegewughb (naar eene groote zwarte, scherp bijtende mier); ha tibè^è (wat zal ik geven?); 

salagh'ów (de vertoornde); 0110 w'öto (jong van een specht); Z. fanélama (zich in acht nemen, 

goed oppassen); bij dsar'órb (vergis je niet, vergeet niet); eniali Zio (dat is een vijand). 

Hondenhokken heeft men niet; de dieren zoeken een plek op in huis, om zich neer- 

teleggen, waartoe zij bij voorkeur een plaatsje bij of zelfs onder den haard opzoeken. In vele 

huizen vinden zij toegang ook des nachts langs kleine gaten, die in den vloer zijn aangebracht. 

Zij kunnen die plekken bereiken langs de schuin geplaatste balken, waarlangs zij even gemak¬ 

kelijk opklimmen als tegen de voor de deur geplaatste ladders. Bepaald voedsel wordt voor 

de dieren niet gemaakt; zij leven van den afval der menschen en van wat zij verder in de 

wildernis vinden. Voor wachtdiensten worden zij niet afgericht. Als jachthond zijn zij zeer 

geschikt; zij blaffen de wilde dieren aan en bijten ze (lara^u), waardoor deze verplicht 

worden stand te houden, om zich te verdedigen. Daardoor krijgt de jager tijd om te naderen. 

Van gewonde dieren trekt men zich niet veel aan; alleen uit het Susuwa-dal vernam ik, 

dat men daar wel adu voor hen maakte. Flinke jachthonden (NZ. asu sb(n)drasu) worden wel 

met 5 a 10 gulden betaald. Bijtende honden legt men vast met een stuk bambu bij den nek, 

om het doorknagen van het touw te voorkomen. Vervoer heeft ook op dergelijke wijze plaats. 

1) Zie hiervoor § 38. 

2) § 39- 
3) § 15- 
4) § 4°. 
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§ 461. Kat (NCZ. rnad). Ook deze hebben geene hokken; zij houden liefst verblijf op den 

haard. Voor voeding wordt evenmin gezorgd, zulks zou de muizenjacht schaden. Ofschoon de kat 

preferentie heeft voor bepaalde woningen, schijnt men niet overal van eigenaren te kunnen 

spreken. In de groote kampongs althans wist men daar niet van, de dieren gingen waar het 

hun behaagde. Adu worden er niet voor gemaakt '). Vervoer heeft plaats in een mand. Namen 

geeft men den dieren niet. Het is verboden (g-alagha) om geld aantenemen voor katten, de 

wachters bij de brug naar de schimmenwereld 1 2). 

III. RIJDIEREN. 

§ 462. Paard (kudb). Eene poging om paarden te fokken, door den Controleur P. S. J. 

Eman in 1904 gedaan, liep, door gebrek aan zorg, op niets uit. Men heeft nog slechts enkele 

paarden, die in handen van de Niassers zich bevinden. Zij werden van de Bataklanden 

ingevoerd. In de laatste jaren is eene verandering ten goede niet te miskennen; het aantal 

hoofden dat er gebruik van maakt, neemt voortdurend toe. Toen de Niassers in het westen 

van het eiland voor het eerst dit dier zagen, vertelden zij ervan: het had twee staarten, een 

van achteren en een boven op den nek. Men klom op den rug en dan liep het weg. Aan¬ 

gezien zij van het sturen niets bemerkten, meenden zij dat het dier zelf den weg vond, 

waarheen zijn bereider wilde gaan. 

IV. PLUIMGEDIERTE. 

§ 463. Kip (NCZ. manu) 3). Hennen heeten: si hên'e, als zij nog geene eieren leggen; is 

dit het geval, N. si fagêlb, Z. sifa^êlb. Hanen: N. si latqb, Z. si latqbna. Castratie heeft plaats 

met hanen (manu nighqi). 

Kippen gebruiken als rustplaats veel het achtergedeelte van den dakvoet, waar hun 

rustplaats heet: N. sundraja, Z. sudraja. Menigmaal zoeken zij echter andere plekken op, 

vooral de hennen met kiekens, die nog niet zoo hoog kunnen vliegen. Vroeg op den dag 

verlaten zij reeds die slaapplaats en zoeken zelve haar voedsel. Voor het eierenleggen is bij 

die sundraja, die veelal uit bambu-werk bestaat, een aantal manden geplaatst (N. sbsöw^a, 

Z. sbso^a, afb. 4 sub 5). Cf. F i. sova „a round kind of basket: hence nests of some kinds 

of birds”. 

Wanneer eene kip broedsch is, verzamelt men eerst de eieren in een gespleten bambu 

(N. hêlehêle, Z. silasild), die ergens op eene droge plaats onder het dak wordt vastgebonden. 

1) Kl. de Zw. I, blz. 250. 

2) § 1252. 

3) K. F. blz. 153. 
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Heeft de kip met leggen opgehouden (van ongeveer 4 tot 14 eieren), dan wordt zij, van 

boven met een deksel toegedekt, op die eieren gezet. Zulk een broedplaats (nalia wamqughu) 

is de N. sbsöwsa, in de Zuid een kilo of sbso^a. Na omstreeks 20 dagen breken (mambtb) de 

eieren en worden moeder en kinderen naar beneden gebracht. Des avonds brengt men ze in 

de Zuid veel in de sbso^a; bij de J<ustnederzettingen zag ik ook veel dat zij binnen een 

bambu-werk {segasègd) werden vereenigd. De kiekens worden met de moeder gevoed met rijst. 

Overigens heeft voeding (mesting) alleen plaats met de gecastreerde hanen, die worden opge¬ 

sloten en ampas van den klapper {l'ólb m'bhnib, N.; -saighula, Z.) te eten krijgen met gekookte 

ubi en maïs. 

Het vervoer heeft plaats in palmbladscheeden, die van gaten voor de pooten worden 

voorzien ') en aan een touw opgehangen. Daarnaast gebruikt men echter ook vlechtwerk van 

palmblad en ook gespleten bambu. 

§ 464. De waardebepaling heeft plaats door taxatie (N. latahö, Z. lafatö). De gewone 

waarde naar onzen maatstaf is voor volwassen dieren van 20 tot 50 cent. Voor de gecastreerde 

dieren betaalt men aan het strand wel een rijksdaalder. RN. kent een kippenmaat * 2). Aange¬ 

zien kippen die ziek worden ook steeds sterven, maakt men geen adu voor hen, dat zou 

nutteloos zijn. 

§ 465. Heeft iemand vele kippen, zoodat toezicht moeilijk wordt en kans op diefstal 

groot, dan geeft hij de dieren wel ter verzorging aan anderen. De dieren — kippen steeds — 

worden overgedragen met het beding, dat öf de kiekens gelijk zullen worden opgedeeld, öf 

dat het eerste broed komt aan wie de dieren verzorgt en eerst de volgende broedsels wor¬ 

den verdeeld. 

§ 466. In het wild komen voor zoover mij bekend geene kippen voor, waarvoor zie 

§ 41. Men kent echter een manu danb, vertaald met ajam hutan, nog onbepaald. 

§ 467. Men laat wel hanen tegen elkaar vechten (N. lafadözv, Z. lafahuru), waarbij het 

wedden alleen plaats heeft of van eenige beteekenis is, waar Maleische invloed bestaat. 

In het noorden (bij den Hili Maziaja) vernam ik het volgende interessante verhaal, 

dat hier beknopt wordt weergegeven. 

Tuha had twee vrouwen die eens twist kregen, waarbij de oudste de jongste beroofde 

van hare oogen. Tuha ontdeed zich toen van die blinde vrouw, die hij deed zijn bij het 

strand van Gawuwügha3), met haar kind, een knaap. Dan wel: aan dat strand baarde zij 

dat kind. Zij kreeg slechts mee één tuba rijst, één ei en een vuurslag. Het ei legden zij naast 

zich als zij gingen slapen en na vijftien nachten brak het ei, en een haan kwam te voor¬ 

schijn (volle maan dus). Met het kind groeide de haan nu op. Toen de haan volwassen was, 

zeide hij tegen het kind: „laten wij naar de kampong van Uwen vader gaan”. Het kind 

wist geen wreg, waarop de haan zei daar wel voor te zullen zorgen, en zij gingen nu in een 

prauw van een gawbni-stam over zee, tot zij het dorp van TUHA bereikten. Het kind verborg 

daarop zijne moeder. Bij TUHA gekomen, zei deze geen eten voor het kind te hebben, maar 

hij wilde diens haan wel koopen, wat het kind weigerde: zij moesten hunne hanen maar laten 

vechten en daarbij wedden. In den nu volgenden strijd verliezen de hanen van TüHA, de 

x) Mod. fig. 22. 

2) Zie bij hem, blz. 49. 

3) $ 1198. 
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een voor, de ander na, totdat het kind al diens bezittingen en het dorp in bezit heeft ge¬ 

kregen, die door den vader als inzet waren gesteld. Toen vroeg het kind of men vroeger niet 

aan eene vrouw het oog had ontnomen. Na bevestigend antwoord te hebben ontvangen, weet 

hij ^de oogen (of het oog) van zijne moeder, bewaard in een kist (föti), terug te koopen, die 

door de applicatie daarvan wederom ziende wordt. Het kind wordt dan hoofd in het gebied 

zijns vaders. 

Men vergelijke hiermede: BEZEMER, blz. 9: Der Halm des Pandji-Laras. Wij hebben 

hier eene mythe van (zon en) maan voor ons, op grond waarvan het dan duidelijk zou zijn, 

waarom enkele punten van aanraking zijn te constateeren met de mythe van Osiris en 

HORUS. Deze doet OSIRIS herleven, door hem zijn (Horus’) oog overtedragen. Set was het, 

die zich van het oog van HORUS meester wist te maken, die eerst na hevigen strijd het wist 

terugtekrijgen. De moeder hier wordt gebracht naar der wereld einde, zooals OSIRIS, in een 

kist, afdrijft naar den mond van de N ij 1. ISIS bracht daar, in de „papyrus swamps” haar 

zoon groot, als hier de moeder den haren '). 

§ 468. Eend (N. bèb'e) 2). Voor het onderhoud doet men niets of niet veel. 

Huisduif (N. marafadi, Z. marafadsji). Mal. mërepati (Skt). Deze dieren komen hier 

en daar, o. a. in de Zuid voor. 

1) Horus regeert in het gebied zijns vaders als de zoon hier in dat van den zijnen. Cf. Budge, Osiris and 

the Egyptian Resurrection, blz. 84, 86. 

2) § 42. 
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§ 469. Er bestaan zoo vele punten van aanraking, waarmede bekendheid gewenscht is, 

tusschen de tijdrekening en den landbouw, welke laatste dient besproken te worden nadat 

wij met de dierenwereld hebben afgerekend, dat wij ons zullen bezig houden met de behan¬ 

deling van dat eerste onderwerp, alvorens den overigens logischen loop te volgen. 

§ 470. Een vast uitgangspunt voor de jaarrekening heeft men niet. Wel rekent men 

(niet door telling, maar door globale opgaaf) van belangrijke gebeurtenissen af, waarvan 

er voor de geslachten die ik leerde kennen, drie waren: de geweldige aardbevingen van 

5-—6 Januari 1843, van 16 Februari 1861 en van 4 Januari 1907. In de Zuid diende daartoe 

ook voor oude hoofden onze vestiging in de baai van Lagundi (1856—1861). Men wijst dan 

met de hand en zegt: ik was zóó groot, dan wel men geeft op, wat men toen al doen kon, 

b.v.: ik kon al in een klapperboom klimmen. Dit -alles naar onze westersche begrippen. 

Want een Niasser is het met deze voorstelling volstrekt niet eens: hij rekent wèl van een 

bepaald tijdstip af, en wel van het oogenblik dat zijn stamvader uit de bovenwereld op aarde 

nederdaalde. Van dit uitgangspunt worden dan een aantal namen van voorouders opgegeven, 

die zijn stamboom vormen. Eén zoo’n geslacht heet: sagötb, meervoud N. ngayótb (niha); Z. 

nof 'óto (niha). Deze grootendeels mythische voorstelling, waarbij plaatselijk het aantal geslachten 

wisselt tusschen omstreeks 10 tot 25, geeft ons geen houvast 1). 

§ 471. Nog kent men eene rekening van langere perioden en wel van die, verloopende 

tusschen het successievelijk beplanten van eenzelfde stuk grond, dat in den tusschentijd braak 

is blijven liggen. Dit heet: g-alahbitö, en varieert van zeven tot omstreeks veertien jaar, al 

naar plaatselijke omstandigheden. Dit woord hangt samen met: Z. rnalahb [ba nowi), werken 

(op het veld). Het N. kent: halo, hetzelfde woord, voor: land bewerken. Dit is echter meer 

eene opgave voor „een zeer langen tijd”, wanneer men de tel kwijt is. 

§ 472. Men rekent derhalve slechts de jaren op zich zelve, zonder onderling verband. 

Daarbij heeft men tweeërlei uitgangspunt: een bepaald sterrenbeeld en den rijstoogst. Daar¬ 

omtrent vermelden wij het volgende. 

1. Het jaarbegin is afhankelijk van het verschijnen, na zonsondergang, van een bepaald 

sterrenbeeld, dat genoemd werd: N. zara of djara; Z. dsara mahèmolu of dsara bwalahb; 

C. dsara wanahalo. N. ook: zara mahemolu. Deze toevoeging van mahemolu (morgen) zou 

kunnen doen vermoeden dat men met de morgenster, VENUS, te maken had. Dit is mij echter 

1) Zie hierover nader §§ 1082, 1420. 
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uit niets gebleken, juist te zijn. Voor zoover ik dat in uiteenliggende streken heb kunnen 

nagaan, werd bedoeld het Zevengesternte, de Pleyaden. Cf. Ene. of Rel. and Eth., sub Calendar, 

blz. 64: de Pleyaden functionneeren van de Zuid-Zee tot in Afrika als jaarregelaars. 

Ook hoorde ik spreken van: d'ófi fitu, de zeven sterren (N.). Behalve dit sterrenbeeld 

kent men NZ. si t'ölu, de drie (sterren), d. i. de Jacobsstaf in het sterrenbeeld OrioN. Het 

zevengesternte wordt met dit laatste sterrenbeeld op de volgende wijze in verband gebracht. 

Er waren eens een man en eene vrouw, dje hadden elf kinderen. Op zekeren dag gingen de 

kinderen naar het veld. Het werd laat op den avond en nog waren zij niet terug. Toen de 

ouders elkaar afvroegen, waarom die kinderen toch wel zoo laat waren, kwamen zij eindelijk 

juist aan. Zij werden allesbehalve vriendelijk door hunne ouders ontvangen, maar daar ver¬ 

zetten zij zich tegen. De vader hakte toen de vingers van het oudste kind af. De kinderen 

liepen toen echter weg, tot den horizon en toen den hemel op. De vader en de moeder met 

een slaaf liepen hen achterna. Die elf kinderen zijn het, die nu het zevengesternte uitmaken 

(de naam zara werd verklaard met: felezara, zoodat van de elf er nog maar zeven over zijn), 

die drie laatstgenoemden vormen den gordel van ORION (Jacobsstaf). Wel merkwaardig dat 

ook de Grieken van de Pleyaden beweerden, dat er vroeger één meer was dan thans, al 

was het, dat zij het getal van zeven brachten op zes: één was er verbleekt, toen Troje 

viel. Ook daar waren het de Pleyaden, die vluchtten, zij het voor ORION (let op de drie ge¬ 

noemden die tot het sterrenbeeld ORION behooren!) den jeugdigen herder1). 

Te Hilinawalö noemde men deze sterrenbeelden: si feledsara en si t'öli den (de drie 

regen-sc. sterren). Zie RN. blz. 119: „het zevengesternte, dit noemen zij „deufi djara”, van 

djara, verzamelen; wanneer dit aan den hemel verschijnt, komen zij bij elkander, om het 

land te bebouwen”. 

§ 473. Nu moeten wij echter opmerken, dat op het betrekkelijk kleine oppervlak van 

het eiland, tengevolge van den loop der gebergten en in verband met de heerscliende wind¬ 

richting, er plaatselijk belangrijke verschillen bestaan ten aanzien van den planttijd. In vele 

streken van het land onderscheidt men een langen en een korten regentijd (de eerste van 

omstreeks September tot en met December, de laatste ongeveer in April). Van daar, dat — 

ofschoon het zevengesternte nog steeds genoemd wordt als het sterrenbeeld dat den planttijd 

beheerscht, men in verschillende deelen van het eiland een anderen stand opgaf, die in het 

noorden wisselde van omstreeks 8o° tot 130°. Zich hiermede te occupeeren is het werk 

veelal van een bepaald persoon. 

Als staaltje van de moeilijkheden aan een onderzoek verbonden, vermeld ik dat als 

zoodanig mij werd genoemd voor Hilisimaètanö zekere TabalidsihöNÖ, en dat van hem 

werd gezegd dat hij ook daarvoor waarnemingen deed met de schaduw van een stok. In 

1914 ontmoette ik dezen man — en nu deelde hij mij mede, dat daar niets van waar was. 

De vraag blijft dan: hoe kwam mijn zegsman tot dat verhaal met een stok, waar wij elders 

immers zulke gebruiken kennen, als er geen grond voor was? Noemen wij een tweede voor¬ 

beeld van dezen aard. In West-Nias wist men van de lieden van het bovendal van de 

Susu wa te vertellen, zij waren klein van bouw, sterk behaard en hadden een geplooide huid. 
4 

Deze mededeeling had het aanzien van betrouwbaarheid: wij treffen er immers kenmerken in 

1) Mythen van Griekenland en Rome, blz. 84. 
21 



IÓ2 ETHNOGRAPHIE. VI. TIJDREKENING. 

aan voor een dwergvolk. De vraag rees bij mij of wij hier de echo vernemen van de reis 

van MODIGLIANI, die dan zou moeten hebben geinformeerd naar dergelijke aangelegenheden. 

Is het zevengesternte, hetzij in den avond dan wel op den anderen daarvoor aangewezen 

tijd geconstateerd, dan beginnen de werkzaamheden op het veld met het begin van de vol¬ 

gende maand. Met afnemende maan doet men dat niet. 

I. Naar dit gesternte heet een jaar: dóf, waarmede men dus bedoelt dat dezelfde 

sterrengroep opnieuw is verschenen: den tijd begrepen tusschen twee dergelijke verschijningen. 

Vandaar dat het woord niet in het meervoud kan worden gebruikt, waar men niet het heeft 

over meerdere sterren, maar hetzelfde sterrenbeeld. 

II. Wil men over meerdere jaren spreken, dan geeft men aan hoeveel keer men rijst 

heeft geoogst. Rijst nu is: faghê-, twee jaar is: méndruwa faghê-, drie jaar med'öln faghê; i.e. 

twee maal, drie maal rijst, hetzij zoo vele malen rijst geplant, hetzij — waarschijnlijker — 

geoogst '). Waar gh met g en deze lettter weer met k herhaaldelijk in het Niasch wisselen 1 2), 

dient er de aandacht op te worden gevestigd, dat F i. yabaki wil zeggen: season, or year. 

Voor wisseling van b met f zie F i. buSo, N. afusi; bava-fafa. En waar het mij onafwijsbaar 

voorkomt, dat het Niassche faghê, rijst en jaar(getijde) hetzelfde woord zijn, zou dan de con¬ 

sequentie moeten worden getrokken, dat in het Fidji de stam voor „rijst” hiermede is aan¬ 

getoond. 

Feitelijk omvat een faghê slechts zes maanden (dus: a season), tot den oogsttijd {ma- 

viasi), terwijl de volgende zes maanden wel worden onderscheiden als: mamano furi (de na- 

plant-sc. tijd). Vandaar ook, dat het voor één vol jaar niet gebruikt kan worden, en men 

hier weer noodig heeft: d'afi. Bij het meervoud valt dit bezwaar weg, omdat men bij het op¬ 

noemen van het aantal malen rijstplanten, van zelf den tusschenliggenden tijd mederekent. 

Tevens valt hieruit te concludeeren, waar immers de planttijd verschilt, dat de verschillende 

faghê niet overeenkomen, wel daarentegen de voorstelling: dóf, voorzoover daar onder be¬ 

grepen wordt de tijd, waarin uit de schemering het zevengesternte zichtbaar wordt. 

§ 474. Over het ontstaan van zon en maan zie §§ 476 en 1185. Vraagt men een 

Niasser, waarom zij bestaan, dan is zijn antwoord: de zon dient voor de rekening der dagen, 

de maan voor die der maanden. Desondanks rekent men bij nachten en niet bij dagen. Dit 

hangt nauw samen met het constateeren van de nieuwe maan, zooals ik dat te Hilisimaètanö 

bijwoonde. Nauwelijks hadden de kinderen daar de nieuwe maan gezien, of een geroep begon 

van de kleinen, de geheele kampong door ingestemd, van: ba-wa, ba-wa, met een lang aan¬ 

gehouden eerste lettergreep 3). De eerste .„dag” der maand begint dus, zoodra op deze wijze 

in de avondschemering de nieuwe maan is geconstateerd. 

§ 475. De zon wordt, vooral in verband met den landbouw, NZ. sibaja genoemd. Het 

is geenszins eenvoudig, vasttestellen welke voorstelling wij daaraan moeten verbinden. Hier 

zij dan ook volstaan met vermelding van eenige gegevens, die mogelijk, nader aangevuld en 

vergeleken met opvattingen van elders, eenig licht kunnen brengen. De stam baja heeft o. m. 

de beteekenissen: betasten, strijken over — en: vereenigen. De eerste zou toepasselijk kunnen 

zijn op de zon, die over de aren hare stralen schietende, deze bevrucht (ik heb het oog op 

1) Zie Marsden, blz. 193: taun padi: Ratzel, Völkerkunde, I, blz. 180. 

2) Zie ook §581: Niasch sighb: naast F i. sika. 
3) Wieken IV, blz. 249 vlg. 
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andere dan natuurwetenschappelijke voorstellingen); nauw verwant met zulk eene opvatting 

zou zijn, het zich vereenigen met de vrucht. Dit klopt vrij wel hiermede, dat ook de rijstgeest 

sibaja genoemd wordt en vindt nog krachtigen steun in de *) naast elkander staande woorden: 

N. nib'ósi en Z. m'obaja. Het is alleen de vraag, of deze niet eenvoudig eene ontwikkelings- 

phase voorstelt van de al bevruchtende zon. Die rijstgeest: N. sibaja waghè, Z. sibaja bwaghé, 

werd genoemd: N. sarnoósi, degene die (de rijstaren) van inhoud voorziet, dus bevrucht. Ook 

sprak men van: mbivètbwetb, slaande op het dik op den stengel-drachtig-zijn van de rijst. 

Die geest werd gezegd: ifbbsi waghé, vult de aren, is de nüwu waghé", wat zal moeten 

beteekenen: de stammoeder van de rijst. Maar juist hier ligt eene moeilijkheid: de voorstel¬ 

ling is die van eene vrouw, ten minste volgens mij bekende gegevens, wat moeilijk te ver¬ 

eenigen is met eene bevruchtende zon (als man gedacht). 

Laten wij de vraag over eenig verband tusschen zon en rijstgeest rusten en wijzen 

wij op eene speciale uitdrukking vsibaja”, in den zin van: broeder van de moeder. Indien de 

zon dan die broeder is, dan ligt het voor de hand dat de maan de zuster is, tevens de moeder. 

Beteekenis krijgt deze onderstelling, vooral door de verhalen in § 193 gedaan, ten aanzien van 

huwelijken tusschen broeder en zuster, een band, waaruit wij later zullen zien dat het Nias- 

sche volk zich gesproten acht 1 2). En geheel in deze lijn ligt het dat in de oogsttaal het woord 

sibaja beteekent zoowel vader als moeder. 

§ 476. Gaan deze voorstellingen terug tot het duister der voortijden, den Niasser van 

tegenwoordig is het nog bekend dat zon en maan kinderen hadden, maar dat zijn de sterren. 

Of liever: de sterren zijn de kinderen van de maan, terwijl de zon de hare heeft opgegeten. 

De juiste toedracht was de volgende. Vroeger waren er twee zonnen, de maan was er niet 

zooals thans. Ieder van hen beiden had een groot aantal kinderen. Op zekeren dag zei de 

eene zon tegen de andere: laten wij ieder onze eigen kinderen opeten. Die ander stemde toe 

en het maal begon. Maar terwijl de eene zon werkelijk hare (beter was het te zeggen: zijne) 

kinderen opat, deed de ander alleen of zij daarmede bezig was, maar at in werkelijkheid 

maïskorrels (volgens anderen: stak zij alleen hare kinderen in den mond maar slikte ze niet 

door — wat eene oudere voorstelling zal zijn, want maïs is betrekkelijk nog niet zoo héél 

lang geleden in den archipel uit Amerika ingevoerd)3). 

Tegen het einde van het maal bemerkte de eene zon het bedrog van de ander, en in 

woede hierover, stootte (hij) zijn wijsvinger in het oog van de ander. Deze aan den haal, de 

eerste zon (hem) achterna — en sedert dien zijn zij daarmede nog steeds voortgegaan. Maar 

het gevolg was, dat de een des nachts nog steeds met (zijne) kinderen zich vertoont, daaren¬ 

tegen, doordat (zijn) oog zijn kracht heeft verloren, geene warmte meer geeft, terwijl de ander 

zonder kinderen is en nog steeds gloeit. Van de kinderen van de zon schijnen er toch nog 

wel enkele te zijn overgebleven, wat bij hun groot aantal niet behoeft te verwonderen: ook 

een Niasser laat wel eens enkele rijstkorreltjes op zijn bord liggen. Zoo ten minste zal het 

wel moeten worden verklaard, dat de groote sterren (N. rnadala, Z. madriald) ook wel kin- 

keren van de zon, de kleinere (N. d'óji, CZ. dr'óji) die van de maan genoemd werden. 

Cf. Pal au, mduöl, Stern. Cocos Eylant, fitou; Mahaga, vaitugu; Mal. bintang. 

1) O. a. § 560. 
2) § 1213. 
3) Zie Dr. N. Adriani, in: Indische Gids, Februari 1910, blz. 254, noot 2. 
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477. Met deze oude geschiedenis schijnt niet in strijd dat de sterren zijn phospho- 

resseerende paddestoelen (C. talibb), want dezelfde verhalers die het vorige wisten te vertellen, 

waren ook van dit feit op de hoogte. Anderen noemden die paddestoelen landröth, of nadr'óth, 

die wij later zullen leeren kennen als het eenige dat in de bovenwereld groeit (volgens anderen 

is daar ook alangalang). 

§ 478. Het jaar wordt verdeeld in twaalf maanden, volgens den Niasser elk van dertig 

dagen. De maanden worden, van het begin van het rijstplanten af, gerekend met: sara tvawa, 

duwa waü’ci, etc. Bepaalde namen voor de maanden, regelmatig verloopend ’) vernam ik_nooit. 

Zij is kunstmatig en wordt daarom hier weggelaten. 

§ 479. De maand wordt verdeeld in twee perioden : die van de klimmende en die van 

de afnemende maan. De eerste is voor het beginnen van ondernemingen aangewezen, waarbij 

een toenemen gewenscht is, en die in de tweede helft ondernomen dus niet zouden slagen 1 2). 

Is een afnemen gewenscht (b.v. van de wonden bij de besnijdenis) dan is de tweede maanhelft 

de aangewezen tijd voor zulk werk. Overigens zijn er plaatselijk zoo vele verschillen, dat 

eene algemeene opgave is uitgesloten. Dat geldt ook van de dagen, waarop de arbeid op de 

velden geoorloofd of succesvol is, en waarop die is verboden en zou leiden tot misgewas. 

Zie over de keus van goede dagen (uit de omgeving van Ombölata, Oost-Nias) 

in het algemeen: Globus 3), waar bv. ook die bij bouw van huizen, bij handel, etc. besproken 

wordt. Over kwade dagen (den zevenden), cf. „Nineve und Baby Ion” van Prof. Dr. C. 

BezolD4): Der siebente Tag ist ein Festtag des Gottes MERODACH und der Göttin Ssar- 

PANlTU: ein geweihter Tag, ein böser Tag”. Voor Mexico, zie Lewis SPENCE5 6): „During 

the nemontemi (unlucky days) no work was done, as they were regarded as ominous and 

unwholesome”. 

De verbodsdagen vervallen in twee groepen: die voor de geheele nederzetting en die 

voor bijzondere personen ongunstig. Dat de even getallen (dagen) gelukkig zouden zijn, de 

onevene (N. gazi, CZ. gadsjï) ongelukkig, gaat geenszins doorgaand op °). Van de ongunstige 

dagen voor bijzondere personen staat het vast dat daaronder zijn de sterfdagen van de hoofden 

der familie 7). Van die voor geheele nederzettingen heb ik dat niet kunnen uitmaken, maar 

acht dat zeer waarschijnlijk. 

Cf. Japan door Japanners van ALFRED Stead8): „De offerdag of ki-nitsji is de dag 

in iedere maand, overeenkomende met den sterfdag van den voorvader”. De Niasser noemt 

zoo een sterfdag: C. bawa dsi maté (dus: de maan-sc.-stand, waarop de betrokkene overleed: 

van den doode dus). Dat zulke dagen beschouwd worden als een soort „Allerzielen”, blijkt 

uit de uitdrukking: „0/ te*u”, of „0/ tnanörö ira”, waarin onder tr’u, muizen, moet worden 

verstaan de geincarneerde voorouders etc., van wie gezegd, dat zij allen rondzwerven. 

1) Als bij Sundermann, Chrestomathie, blz. 404—405, die eene opgave van 11 maanden telt. 

2) Cf. Mac Culloch, The Religion of ancient Celts, blz. 176: „tovving is done with a waxing moon, so 

that, through sympathy, there may be a large increase”. 

3) 1881, blz. 14. 

4) Blz. 104. 

5) Blz. 40. 

6) Kl. de Z\v. blz. 175. 

7) § 310. 

8) Blz. 336 (vertaling H. Kern). 
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§ 480. Werd op de verbodsdagen gewerkt op de velden, dan zou de oogst mislukken. 

Het is echter plaatselijk veroorloofd hout en voedsel voor de varkens te halen. Ook is het 

gaan naar de velden (wèl het werken er op) niet overal verboden. Verschillende oorzaken 

zouden tot die rampen aanleiding geven: wilde zwijnen, muizen, larven die in de halmen 

huizen, verdorren van de rijst: in één woord alle verschillende wijzen, waarop de rijst door 

ziekten kan te gronde gaan, dan wel door dieren worden aangetast of opgegeten. In de lang 

door invloeden van buiten beheerschte streken, is men de juiste beteekenis van de verschil¬ 

lende verbodsbepalingen vergeten. Anders is dit in de centrale landstreken, waar ik zeer 

waardevolle gegevens kon verzamelen. In die landen heeft men ook nog dit merkwaardige, dat 

de verbodsdagen hunne bepaalde oorzaak hebben, waar men elders maar wat in het honderd 

weg de verschillende oorzaken door elkander opsomt. Daar zijn bepaalde dagen ook aan bepaalde 

dieren gewijd, en beperkt zich het verbod ook niet tot de aanplantingen alleen, maar strekt 

zich ook wel uit over de dierenwereld, die door de overschrijding der bepalingen zou te 

gronde gaan. 

Cf. Bijdr. Kon. Inst. 69 (1914), blz. 138, waar de dagen van bulan klaman genoemd worden 

naar muizen, sprinkhanen, rupsen, torretjes, walang sangit, etc. Het is mogelijk dat wij bij 

de Niassche tijdrekening voor ons hebben den oudsten vorm van de dierenregeering over de 

dagen van de maand, zooals wij die vinden in Maleische landen (cf. Mal. redjang, Bat. 

radjang), dieren, die ieder een der dertig dagen van eene maand regeeren en gunstig of 

ongunstig waken over het begin van ondernemingen. Op mijne vraag waarom niet andere dieren 

ook werden opgenoemd, was het antwoord der Niassers: „omdat zij het gewas niet schaden”. 

Zie ook: Ene. of Rel. and Eth. sub Animals, blz. 484 : „The researches of Mannhardt 

have shown, that the European peasant of to-day conceives, that the life of the corn exists 

in the shape of an animal or human being, apart from the corn itself. The animal corn-spirit 

is believed to take various forms: pig, horse, dog, cat, goat, cow etc.”. Deze opvatting zou 

zich (via de redjang-conceptie) kunnen hebben ontwikkeld uit den Niasschen oervorm. 

§ 481. De verbodsdagen worden in het algemeen genoemd: sighb (SUNDERMANN sub 

verbo: „der Mond, wenn das letzte Viertel eintritt”, is niet juist; kon zonder onderzoek in 

de centrale streken zich geene voorstelling maken). Cf. F i. sika, „to appear, or come into 

sight. Perhaps only used of gods or supernatural beings”. Dit klopt volkomen met het ver¬ 

schijnen op de hun gewijde dagen van de betrekkelijke dieren. De maan is dan heet (qughu): 

bawa shughn, heete maan. Ook de aarde zelve is dan heet (qughu danö). Als verklaring van 

dit laatste werd gegeven: ihadrb danö, d. i.: hij (de zon) lanst de aarde, werpt met lansen 

naar de aarde, eene voorstelling, naar het menschenleven, van de zon die hare stralen op de 

aarde schiet. 

§ 482. Het geloof, dat afgestorvenen zich wel in de gedaante van muizen kunnen 

voordoen, zou daaruit kunnen zijn voortgesproten, dat men — de rampen over de aanplan¬ 

tingen toeschrijvende aan de voorouders — bij het talrijk optreden dezer dieren in de aan¬ 

plantingen, daarin de incarnatie dier overledenen heeft gezien, die zich, vertoornd over de 

eene of andere overtreding, op deze wijze kwamen wreken. 

Voor de verhouding van muizen t. a. van den oogst onder de Kelten, zie ROLLESTON, 

blz. 375: „At midnight, fis he (MANAWYDDAN) heard a loud noise, and behold, a mighty host 

of mice came pouring into the croft, and they climbed up each on a stalk and nibbled oft 
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the ears and made away with them”; en blz. 377: „The mice were the lords and ladies of 

Llwyd’s court”. Aangezien LLWYD eene betoovering op het land had gelegd, waardoor alle 

leven daaraan werd onttrokken, heeft hij het karakter van een geest van den dood; die 

muizen van overledenen. 

§ 483. Wanneer van sighö werd gesproken: mieren, dan liet men er in vele streken 

wel als verklaring op volgen: te*u (muizen). Het woord moet dan een verbloemde vorm zijn, 

om de — als mieren zoo talrijk — krioelende muizen aan te duiden. Dit gebruik zou ook 

een woordenspel kunnen zijn, zooals dat zoo dikwijls wordt aangetroffen, en verband kunnen 

houden met: sighö '). 

Moge al hierin de meest rationeele verklaring zijn gelegen, omdat wij te doen hebben 

met dieren, die schadelijk zijn voor de aanplantingen, hetgeen van de mieren niet kan worden 

gezegd, zeker is het, dat de Niasser zelf hier ,en daar het spoor dan bijster is geworden, 

en — mieren niet meer begrijpende — is gaan spreken van die soorten, welke gekenmerkt 

zijn door hare scherpe beten: N. g-egewughd, C. hètewugho, Z. g-edsjeivughö, wel omschreven 

met: sighö qughu, om blijkbaar verband te leggen met: bawa squghu, etc.1 2). Zoodoende 

werden die mieren als het ware eene symboliseering van de „heete” dagen. 

§ 484. Van overwegend belang is, dat er aanwijzingen zijn van eene meer regelmatige 

groepeering van de verbodsdagen, hetgeen wel daarop moet berusten, dat men de (door mij 

onderstelde) origine vergeten zijnde, die uit den aard der zaak tot erg lastig ten opzichte 

van elkaar geplaatste verbodsdagen kon aanleiding geven, zijne toevlucht heeft genomen tot 

eene meer rationeele verdeeling. 

Zoo was het te Tètègewo (Susuwa), waar de vijfde, tiende, vijftiende en twintigste 

dag (met den eenentwintigsten) verbodsdagen zijn; zoo te Sifaoro-asi (Idanö Gawó) 

waar dat het geval was met den zesden, elfden, zestienden, eenentwintigsten — en met den 

tienden, twintigsten en vijfentwintigsten. 

Wij treffen dus op Nias de overgangen aan tot rekening met de hand (lima). In de 

Lampongs bestond onder de heidenen eene vijfdaagsche week. Bekend is de Javaansche 

week van vijf dagen. De dekaden — twee handen van vijf — waarvan de maand (abudu) er 

drie bevatte, terwijl na twaalf maanden nog één hand van vijf werd toegevoegd, om het jaar 

vol te maken, kennen wij uit Aegypte. In Mexico was de „maand” van twintig dagen 

(zie § 491 voor eene rekening met 20 dagen op Nias), de cempohualli, in vier zulke vakken 

verdeeld. Eene vijfdaagsche verdeeling vinden wij bij de Yoruba en de Akposa (Afrika), 

eene zevendaagsche bij de „Tshi-speaking peoples of W. Africa”, verondersteld te berusten 

op „names apparently being those of distinguished chiefs apotheosised after death” 3). Wij 

lezen4): „The Babylonians appear to have observed a Sabbath on every seventh day of 

the lunar month, and it is probable that this usage was originally connected with the four 

quarters of the moon”. ROLLESTON 5) vermeldt: „At the end of a period of six weeks the 

wife gave birth to a son”. Blijkbaar zes weken van vijf dagen, dus eene maanmythe. 

1) Over verband tusschen mieren en menschen, vgl. de Mvp/ziSóves. 

2) § 481. 

3) Ene. of Rel. and Eth. sub Calendar, blz. 64. 

4) Op. cit. blz. 63. 

5) Blz. 368. 
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BURNE'): „The taboo-day and the rest-day imperceptibly develop into the unlucky day and 

the festival. The Congo women utilize the weekly rest-day, when they may not vvork in 

their gardens, as a market day. In the early days of Christianity in Eng land, Sunday was 

not infrequently thus utilized”. 

§ 485. Het komt mij van belang voor, de gegevens, die ik in verschillende streken 

verzamelde, zoo volledig mogelijk en voorzien van de opmerkingen, waartoe zij mij aanleiding 

gaven, te doen volgen. De meeste ervan zijn afkomstig uit de centrale zuidelijke streken. 

Gespatieerd worden de verbodsdagen aangegeven. 

I. Sifaóro-asi (bovenloop van de Idanö gawó). 

i. sabuwa tesa'a. 16. sabuwa aghomi (bawa garawï). 

2. dubmua 
77 17. dubuwa 

77 

3. fölu 77 18. tölu 77 

4. ófa 77 
• 19. ófa 

77 

5. In n a 77 20. lima 
77 {bawa gegewughb). 

6. ónb 77 (<alëw waghé). 21. ónb 
77 

7. fitsju 77 
22. fits ju 

77 

8. walu 77 
23. walu 

77 

9. sjiwa 
77 24. sjiwa 

77 

10. fulu 77 {bawa de*u). 25. fulu 
77 (1oja egewügho). 

11. feledsara 
77 

{bawa inójó). 26. feledsar a „ {oja gulb). 

12. feledruwa 
77 27. feledruwa 

77 

13. feledólu 77 
28. feledólu 

77 

14. felehöfa 
77 

29. feleófa 
7? 

15. felelima 
77 30. alg hu bawa. 

16. feleónb 77 7 zie ook sabuwa aghónii. 

§ 486. Taalkundig valt de aandacht op feleliöfa, terwijl geen h wordt vernomen bij den 

2Qsten (waar het geadspireerde aghónii volgt). Ook is merkwaardig: oja egewughb in stede van 

oja gegeiuughb, tegenover oja gulo. Van de toelichtingen op de verbodsdagen beteekent: 

6. de rijst verwelkt. 21. bijtende-mieren-maan. 

10. muizen-maan. 26. vele bijtende mieren. 

11. kiekendief-maan. 27. vele slangen. 

16. wilde-kat-maan. 

Vgl. PLEYTE, Weven 1 2), voor het verband aldaar tusschen kat en maan. De maangodin 

Bast had als gewijd dier de kat, als hoedanig zij ook werd voorgesteld. Evenals wij op Ni as 

de wilde kat, in bedoeld verhaal een poes, zien optreden, was oorspronkelijk in Aegypte 

de leeuw (wild dier) gewijd aan Bast, later eerst de huiskat. Dat de kat thans als wachter 

geldt bij de brug naar het hiernamaals 3), behoeft dus nog geen bewijs te zijn dat de voor¬ 

stelling daarvan is overgenomen, waartoe anders de mededeeling bij RN. blz. 47: „katten 

1) Blz. 246. 

2) Blz. 26. 

3) §1252. 
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worden alleen in Maleische kampongs aangetroffen” aanleiding zou kunnen geven, het ver¬ 

moeden te opperen 1). 

Van de zeven verbodsdagen zijn er drie (als wij den 20sten mederekenen, zie te voren) 

dit geworden met het oog op den rijstaanplant. Drie (dan rekenen wij de slangen mede) 

hebben hunne beteekenis daaraan ontleend, dat de betrekkelijke dieren de kippen opeten. 

Dit blijkt ten duidelijkste uit de verklaringen: 11 en 16: aöj manu, 26: iagaagq manu (de 

kippen zijn — geraken — op, en: zij (de i-vorm geeft veel een pluralis aan, dus de slangen 

volgens de tegenwoordige Niassche opvatting) eten de kippen, dialectische vorm voor: i*q). 

Voor de vraag, waarom nu juist de kippen (manu kan ook haan beteekenen) zoo op 

den voorgrond komen, wordt gewezen op het verband tusschen maan en haan. Op Saleyer 

(eiland Passi-Tanette) wist men medetedeelen, dat in de maan zich bevond een witte haan 

(ajam putè, djangang putè) en een mensch, die een net (djala) maakte. Die slangen worden 

of misschien in origine juister: die slang wordt er in dit verband zoo veel te interessanter om2). 

De 25ste, gekenmerkt door de vele bijtende mieren, werd toegelicht met: qughu duno, 

de aarde is heet, en er wordt dus vermoedelijk verband gelegd tusschen den bijtenden beet 

dier beesten en het verzengen van den bodem door te felle bestraling door de zon. Bij den 

2osten Was de verklaring: lausu niha, zij zuigen (wij zouden zeggen: bijten) de menschen. 

Van wege de bawa squghu mag men op de verbodsdagen niet naar het veld. ' 

§ 487- Deze maandrekening is dus in tweeën verdeeld, waarvan de eerste helft met 

tesa'a, de tweede helft met aghomi wordt verbonden. Dit laatste woord is duidelijk: het slaat 

op het donker worden van de maan. Omtrent de beteekenis van tesa^a merk ik het volgende 

op. De s verraadt eene oude -k-, zoodat het woord is geweest: tesaka. Vergelijk dan F i. 5ake, 

upwards; tuSake, to rise (waarin tu- is: to stand, to be ?); Se saké (Api), saké, aufgehen; 

Mal. daki, beklimmen, bestijgen van bergen3); KRUYT, Bareë-taal, sub dake (op Nias is: 

bergbestijgen: sósö, mariósö hili, een berg bestijgen). Vgl. nog G r. ’icrrtiftsvo?. 

§ 488. De 30ste heet: qèghu bawa, waarin qeghu beteekent: verloren gaan, te niet gaan. 

De maan werd dus ondersteld haar bestaan te beëindigen. 

§ 489. Doordat de iode en de 20ste verbodsdagen zijn, is dus eene verdeeling in deka- 

den feitelijk voorhanden, ofschoon het mij niet gebleken is, dat zulks tot het bewustzijn van 

mijne zegslieden was doorgedrongen 4). 

§ 490. II. Bitaha (aan de Gómó, 

1. sabuwa tesaka. 

2. dubuwa „ 

3. fólu 

4. ófa 

5. lima 

zijtak van de Susuwa). 

16. feleónö tesa'a. 

17. felefitsju 

18. felewalu „ 

19. feledsjiwa „ (ook: sara hbo). 

20. dsjuwa wulu. 

1) In Europa waren b.v. in Pompei nog geene katten. Aegypte was, als boven reeds aangeduid, het land 

der katten-vereering (Pi-bast). De Indische kat is gekenmerkt door eene vergroeiing van de laatste staartwervels; de 

staart van de Europeesche wilde kat gaat knotsvormig in een stomp einde over. Het is de moeite waard, dat de origine 

van de Indische kat worde nagegaan. 

2) § 1166. 

3) K. F. blz. 138. 

4) De u>iv trTii[zevo<; werd gevolgd door de /zsa-wv, de laatste dekade was de (pi/vuv. 
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6. dub tesa*a. 21. sjiwa lb 

7. fitsju 22. walu „ 

8. walu 23. fits ju 

9. sjiwa Y) 24. dnb „ 

10. fulu r> 25. luua „ 

11. feledsara 
V 26. dfa „ 

12. feledruwa » 27. tdlu „ 

13. feleddlu V 28. dubuwa „ 

14. fe le dfa V 30. fa su ld ta. 

§ 491- Taalkundig interessant is de vorm: sara abb, voor 19, wijzende op eene oude 

rekening met twintigtallen (Cf. Jav. likur), gelijk in het Grieksch bij met 8 en 9 samenge¬ 

stelde hoofd- en ranggetallen. Op den eersten dag van afnemende maan kan het natuurlijk 

niet slaan. Ook de doortelling tot twintig wijst op hetzelfde. 

Rekening voor de maanden met 20-tallen treffen wij bij meerdere volken aan. (Cf. 

Lewis SPENCE, The Myths of Mexico and Peru, blz. 39 vlg.: „People in a barbarous 

condition almost invariably reckon time by the period between the waxing and waning of 

the moon as distinct from the entire passage of a lunar revolution, and this period of twenty 

days will be formed to be the basis in the time-reckoning of the Mexicans”). 

Een spoor van zulk eene doortelling vonden wij reeds in § 485, waar de zestiende 

dag óók feléönb tesa*a werd genoemd. De maand vervalt hierdoor in twee perioden, van 

twintig en van tien dagen, waarvan de laatste wordt aangeduid met het feit, dat de maan 

(nog) niet is te niet gegaan [lb qèghu). Dit brengt mede, dat wij daarbij eerst de hoogste 

getallen, van 9 af, krijgen, om af te dalen tot één. Dergelijke rekening vinden wij bij de 

Grieken, waar de 29ste is de: 'hsvTspztpölvovTo:, van den 30sten af gerekend. 

Fasuldta, voor den dertigsten, van den stam snib, elkaar voorbij loopen, welk woord 

wij nog in anderen vorm zullen ontmoeten, slaat op het „elkander passeeren” van zon en maan. 

§ 492. De verbodsdagen verschillen belangrijk met die in § 585. Alleen de ió^e en de 

20ste komen in beide overeen. Alle hingen samen met de aanplantingen: de 14de, omdat de 

rupsen en kleine wormen die zouden opeten [qèghu mumu, kuku*b)\ de 16de, van wege de 

muizen; de 20ste, omdat de aren op den akker niet goed zouden staan [lb sbghi lai nowi); 

de 30ste, omdat de aanplant geen vrucht zou dragen [lb buwa sinanb). 

§ 493- UI- L awalawaluwó (bovenloop Idanö Tai). In afwijking van wat elders 

werd medegedeeld, begon men hier de rekening met donkere maan : 

1. fa su ló ia. 

2. sabuwa tesa*a. 

3. dub uw a „ 

4. fólu „ 
5. dfa 

6. liina „ 
7. ónb „ 
8. fitsju „ 

9. walu „ 

16. felelima tesa*a, 

ij. fe led nb te sa* a. 

18. felefitsju desa*a. 

19. felewalu „ 

20. feledsjiwa „ 

21. djuwa w u lu. 

22. sjiwa 

23. walu 

24. fitsju 

lb aèghu. 

22 
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10. sjiwa tesa'a. 

11. fulu desa'a. 

12. feledsarh tesa'a. 

13. feledriava tesa'a. 

14. feledólu tesa'a. 

15. feleöfa desa;a. 

25. on o 

26. lima „ 

27. öfa „ 

28. tólu „ 

29. dubuwa „ 

30. sabuwa „ 

lö aèghu. 

§ 494. Taalkundig valt het verschil op tusschen tesa^a en desa'a, waarvoor het mij niet 

mogelijk is eenig motief optegeven. Uit § 505 zal blijken, hoe SüNDERMANN, Kleine Niassische 

Chrestomathie, blz. 406, voortdurend desa'a geeft. Mogelijk, dat die vorm bij hem als genitief 

wordt opgevat van een niet meer begrepen tesa^a. Evenals bij Bitaha telt de afnemende 

maan het meerendeel der ongunstige dagen. Als motieven werden opgegeven: voor den isten, 

van wege de hetèwughö, de zon zou anders het gewas verbranden [luwb squghu), verder, 

omdat: fasulo gulö: (de maan) passeert de slang *). Voor den i4<Jen Js het: qughu dano, de aarde 

is heet; den 25sten en 28sten; de rijst zou geen wortel schieten (lö wa^a waghe); den 

2isten sighb horö, of sighb wóghÖ. Beide laatste zijn wel als synoniem bedoeld, en dan is het 

merkwaardig dat dit de 2iste dag is. Immers, na de rekening met twintig — twee handen en 

twee voeten — is ’t het 2iste lid, waarmede overspel {hord) wordt bedreven. 

§ 495. IV. Hiliböwö (bovenloop van de Idanö Gawö). 

1. sabuzva desa'a. 16. bórö ganbfaja'ö. 

2. dbbuwa tesa^a. 17. dbbuwa aghórni. 

3. tólu „ 00
 

J? 

4. ófa desa'a. 19. ófa V 

5. lima tesa'a. 20. lima V 

6. ónö desa^a. 21. ónö V 

7. fits ju desa^a. 22. fits ju V 

8. walu „ 23. walu V 

9. sjiwa „ 24. sjiwa V 

10. fulu „ 25. fulu Yl 

11. feledsjara „ 26. feledsjara lö qèg/ 

12. feledruwa „ 27. feledruiva V V 

13. feledólu „ 28. feledólu V V 

14. felehöfa „ 29. felehöfa V V 

15. felelinia „ (ook:) tsjuli. 30. fasulöta. 

§ 496. Taalkundig merken wij weer op het naast elkaar 

desa'a-, het gebruik van liöfa in de verbinding met fele-\ men heeft dbbuwa, waar wij te 

voren vonden dubuwa, feledsjara in stede van feledsara. 

De tweede maandhelft wordt berekend met aghömi, donker(e maan), om met den 

2ósten doortellende over te gaan op: lö qèghu, (nog) niet te niet gegaan. Deze rekening klopt 

niet, zooals kan blijken uit §§ 493 en 498. Dat schemerde den mededeelers ook voor de oogen, 

want zij vermeldden naast: 

1) § 486. 
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feled'ölu ld heg hu, ook: shbuwh ld qèghu. 

felehófh „ „ „ qèghu bawh. 

Dat slechts één verbodsdag werd genoemd, kan moeilijk juist wezen, en zal wel samen¬ 

hangen (evenals het vorige) met het nagenoeg geheel uitsterven in het jaar 1909 van de 

ouderen in deze kampong van omstreeks 250 menschen, waarvan er nog omstreeks 15 over 

waren, zoodat er geen goede kenners van de maandregeling meer aanwezig waren. Pokken en 

buikziekten richtten deze verwoesting aan. De verbodsdag berustte op het verschrompelen 

der wortels (anono wcfa whghë). 

§ 497. Wij ontmoeten hier voor het eerst voor volle maan: tsjuli, dat N. tuli luidt. 

Badjoreesch (Saleyer), tëla. In het Bataksch heet deze dag: tula, wat Warneck ver¬ 

klaart met: manula, scheiden: „der Tag, der den Monat in zwei gleiche Halften scheidet” '). 

Terwijl die Bataksche tijdrekening ontleend is aan Hindoesche godheden, vertoont de Niassche 

een zuiver nationaal beeld. Zie hiervoor: F i. tale, to return; go, or come back; J a v. tolih, 

het hoofd omdraaien, of omwenden; Ibn. tali, verwisselen, opvolgen; K. F. blz. 176. Voor 

verband met Javaansch tolih pleit de naam van den i4<^en dag in het Lahömidal: ard, want 

ke^ard (SüNDERMANN heeft: te^ard) slaat op het zich omdraaien in den slaap. 

§ 498. V. Tètègewo (Middendal van de Susuwa). Hiervoor kunnen wij verwijzen naar 

de rekening van Bit aha1 2), onder de volgende opmerkingen. De eerste dag is fhsuld bawh, 

waarop de telling regelmatig doorgaat tot en met felewalu tesasa (alleen zegt men felewitsju 

in stede van felefitsju). Dan volgen sara hbo en djuwhwulu. Verder gaat het weer regelmatig 

met: ld hè ghu. Verbodsdagen zijn: fhsuld bawa, lima-, fulu- en felelima-tesar’a, sara hbo en 

djuwhwulu. 

De rekening met hèghu heeft hier juist plaats. De verbodsdagen werden als volgt toe¬ 

gelicht: fhsuld, bawh dsóghh (van wege de wilde zwijnen); de 6de: alle aanplant zou sterven 

[dj maté fhghë, ld huri sinand)-, de iide: de mieren (muizen tot verklaring gegeven) zouden 

aan den aanplant komen en de rijst opeten (möj bhgha sighd: tesu-, dq fhghë)-, de 1: ook 

van wege de mieren - muizen - (sigho sui); de 20ste en 2iste: van wege de wilde zwijnen [s'óghh). 

Opvallend is hier het gebruik van i- in da, waaraan een pluralis blijkbaar ten grond¬ 

slag ligt3). 

§ 499. VI. Hilisimaètanö (Zuid-Ni as). 

1. sh[m)buzvh t'ohare. 

2. dubuwh „ 

3. medólu „ 

4. mëdrófa dbhare. 

5. me li m a tbhare. 

6. meónd „ 
7. mewitu „ 

8. mewalu dbhare {bawa dedi). 

9. medsjiwh tbhare. 

16. sh[m)buwh (n) e 

17. dubuwh n’ 

18. me do lu 

19. mèdrbfa 

20. melima 

21. meónd 

22. meiuitu 

23. mewalu 

24. medsjiwh 

u md*ö. 

V 

» 

W 

» 

5) 

V 

„ {bawa dsaraha). 

r> 

1) Zie Tijdschr. Aardrijksk. Gen. 1887, blz. 529. 

2) § 490. 

3) § 4§6. 
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25. 7nebwulu elumffo. 

26. viebweledsara „ (bawa de*u). 

27. mebweledrmva „ 

28. fabwulb n' 

29. sirbrb. 

30. gamatela. 

10. mebwulu tbhare. 

11. mebweledsara „ {bawa dsighö). 

12. mebweledruwa „ 

13. fabwulb. 

14. teb seftö. 

15. sebiitva. 

Behalve den I3den, I4den, i5den en den 28sten, 29sten en 30sten, hebben deze dagen alle 

voor zich geplaatst het betrekkelijk voornaamwoord si. 

§ 500. De beteekenis van tbhare is vrijwel gelijk aan tesa^a '): hare of haré is eene 

verhooging (zooals een zolder, stellage), cf. F i. <5ere, heigh, height 2). Overigens treffen wij 

dezelfde verschillen aan ten aanzien van tbhare naast dbhare, als bij tesa'a en desa'a. De be¬ 

teekenis is dus van deze omschrijvingen: de maan, „die voor den derden, vierden etc. keer 

omhoog rijst”. Nieuw treffen wij hier alleen aan het rijstvogeltje 3). 

Op de hun gewijde dagen zijn die -dieren aan het rondzwerven (öj manórÖ ira), een 

soort Allerzielen dus. Ook hier vond ik de voorstelling van het beschieten van de aarde door 

de zon met hare stralen (ihadrb dano, hughu danö). Het verbod strekt zich niet uit tot het 

zich begeven naar de velden, maar omvat alleen den aanleg daarvan en de daarbij te pas 

komende werkzaamheden {laowi danö). Ook mogen op deze dagen geene feesten worden gegeven. 

§ 501. Speciale namen, die wij tot nu toe niet aantroffen, zijn: fabwulb, waarvan er 

twee zijn, den i3den en den 28sten der maand, de laatste onderscheiden als: fabwulb n'elumosö. 

Het eerste kan slaan op de gewoonte om vooral de dagen onmiddellijk vóór volle maan te 

gebruiken voor het geven van feesten, want het woord kan beteekenen: zich verzamelen. 

Het laatste zou dan eenvoudig slaan op zulke verzamelingen voor doodefeesten e. d. Trouwens 

bwulb beteekent ook: rond, en er zou verband kunnen bestaan met den ronden vorm der 

maan, het zich afronden, in de dagen onmiddellijk voorafgaande aan de volle maan zelve, 

ofschoon het dan niet duidelijk is, waarom niet de volle maan zelve zoo is genoemd. 

De veertiende en de vijftiende heeten beide: teb, maar worden onderscheiden als de 

kleine (seftö) en de groote (sebuwa). Wat betreft de beteekenis van het woord valt niets naders 

te zeggen. Wat betreft den 30sten, dodo gamatela, hierin beteekent dbdb of tödb: het midden: 

g-amatela kan beteekenen: „Leichnam, Aas”4); het zal ongeveer moeten beteekenen: het 

midden van den tijd, dat de maan dood is. Men spreekt ook van: maté bawa, voor: „der 

Mond nimmt ab (im letzten Viertel)”. In het noorden heeft men voor: laatste kwartier: tódö 

bawa. Mogelijk hangt de 29ste: si rorb, samen met rörb, schram5). 

§ 502. VIL Hilisatarö (Zuid-Nias). Deze rekening sluit het meestaan bij de vorige. 

1. sabuzva tb har ë. 16. sabtiwa elumo^o. 

2. dbbuwa „ 17. dubuwa „ 

3. tólu „ 18. fölu „ 

4- öfa „ 19. ofa 

O § 487- 

2) Zie Fi. 5avi, the penis, N. bahi, baH\ Fi. 5a5a, early in the morning, N. ahulö; F i. Judru, angry, N. haraö 

(dödoJ, verstimmt. 

3) Sar aha, § 63. 

4) Zie ook § 435, 2b. 

5) Zie echter § 503. 
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5. linia toharc. 

6. 'ónb „ 

7. bwitu „ 

8. walu „ 

9. sjiwa „ 

10. fulu „ 

11. mebweledsara „ 
12. mebweledruiva „ 

13. mebweled'ólu „ 

14. mebwe leb fa „ siitö). 

15. mebwelelima {teb sebuwa). 

20. lirna elumö*o. 

21. ö«Ö „ 

22. fitu „ 

23. „ 

24. sjiwa ,, 

25. fulu 

26. mebweledsara „ 

27. mebweledruwa „ 

28. mebweledölu „ 

29. ar ur uw a. 

30. faulita. 

§ 503. Vooreerst valt op, dat eerst bij de rekening met elf en meer het voorvoegsel 

wordt gebruikt, dat bij de tijdrekening in § 499 reeds bij med'ölu verscheen. Wat betreft: 

g-artiruwa (vgl. SUNDERMANN: g-arunda, voor het noorden)1). Gazelle-Halbinsel: Kar- 

VUVU, donkere maan2); kawuruka i Serap (Serap: Mond), de 4de of 5de dag voor de nieuwe 

maan 3). De aandacht zij gevestigd op F i. rara, rarawa, roro, al welke woorden beteekenen: 

painfull, pained, pain of body or mind. In deze beteekenis vinden wij er in § 504 tegenover¬ 

staan voor den I4den dag der maand: musb, dat beteekent: Gegenstand der Freude. 

§ 504. VIII. Bawöganöwö (Zuid-Nias). Hier treffen wij weer eene doortelling aan 

tot twintig, alle met dbharé gecombineerd. Verbodsdagen zijn de iide; i4de( i7de; 19de en 

22ste. Met den 2isten begint: sabuwa elumö^ö, etc. De 14de heet: musb, de 29ste arumnva. 

§ 505. IX. Zie SUNDERMANN, Kleine Niassische Chrestomathie, blz. 406, 407. De schrijf- 

onveranderd overgenomen; alleen -oe- is veranderd in -u-. 

1. tesa^a ld faoro {sambua desasa). 16. si lumoö. 

2. do?nbua desa^a. 17- bord gofajab, 

3- medblu V 18. mendrua „ 

4- mendrbfa V 19. medblu „ 

5- melima V 20. mendrbfa „ 

6. mebnb n 21. fasbndra sicho. 

7- mewitu V 22. sicho. 

8. mewalu V 23- otalua si fbfbna. 

9- meziwa V 24. otalua safuria. 

10. mewidu V 
25. börb mugu. 

11. mewelezara V 
26. angaechula. 

12. mewelendrua V 
27. bbrb ndri ivacha. 

13- meweledblu V 
28. talu ndri wacha. 

14. mewelebfa V 
29. ahachbwa. 

r5- tuli. 30- fasulbna. 

0 § 5°5- 
2) Schmidt, art. 392. 

3) Schmidt, blz. 66, noot 2. 
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§ 506. Tesa-a lb fa'oro zou kunnen beteekenen: de maan is opgekomen, maar (sc. bijna) 

niet zichtbaar. Sambua desa^a wil zeggen: de maan is een dag [bongi, wbngi, nacht) opge¬ 

komen; tnedölu desa^a: driemaal is de maan opgekomen. Voor den i6den: si himb'b, vgl. de 

doorgaande rekening met elumÖ^b, zooals wij die b.v. vonden in § 502, slaande op de dan 

beginnende verduistering. Voor bórÖ gafajab, vgl. § 495: börb ganbfaja*b. Nu is: bfaja, reke¬ 

nen, tellen — zoodat men zou kunnen vermoeden dat de beteekenis kon zijn: het begin van 

de (maand)rekening. Dat zou dan moeten wijzen op een eertijds beginnen van de maandver- 

deeling met dezen dag. Nu is dit uiterst onwaarschijnlijk '). Zie Ene. of Rel. and Eth., sub 

calendar* 2): „This (the reappearance of the lunar crescent) is what is known as the apparent 

new moon or phasis, and it probably served to mark the beginning of the month in all 

primitive calendars”. Mij wil het voorkomen, dat het woord, dat in deze combinatie wordt 

gebruikt bij de afnemende maan ook niet anders zal kunnen beteekenen dan een afnemen of 

verdonkeren van dat hemellichaam. Nu is het in dit verband mogelijk van belang, dat F i. 

batabata, dat beteekent: cool, coldness, in het Niasch naast zich heeft: kafb; het Niasch zelf 

kent wisseling van k met t, b.v. Z. kanbdsjb, N. tanbzb; of van g met t, b.v. N. tafa, naast 

dial. BM.: fagh\ wisseling van b en f, cf. F i. buSo met N. afusi, wit. Verder is F i. butó, 

butobuto: dark, darkness, en dit doet de vraag stellen, of N. gbfaja^b, dat staat voor gbfa- 

jakö, wraarin de j — als in zoo vele andere woorden — kan wisselen met 1, dus: gbfalako, 

niet identisch is met F i. butölaka, sa butolaka na vula: the moon does not rise till late at 

night. De vorm ganofaja^b is mij nog minder duidelijk, zou mogelijk eene volksetymologische 

wijziging kunnen zijn. 

§ 507. De naam sighb behoeft na het voorafgaande vermoedelijk geene andere uitleg¬ 

ging te ontvangen, dan dat wij hier een verbodsdag [sighb) voor ons hebben. Wat wel de 

voorafgaande 21ste moet beteekenen: fasóndra sighb, is vrijwel duister. Is fasóndra: vechten, 

strijden, dan maakt dit woord in verband met sighb mij geenerlei redelijke verklaring mogelijk. 

Is het soms: sighb, mier — maar wat bedoelt men er dan mede, dat die dieren aan het 

vechten zijn? Vermoedelijk houdt dit fasóndra verband met den stam söndra, die beteekent: 

„zich voordoen” en dan is het niet sighb maar sighb: „de mieren komen in grooten getale op.” 

De 23ste en 24ste; btaluwa, zullen zoo genoemd zijn, omdat zij den overgang vormen van het 

gedeelte tusschen volle en donkere maan: laatste kwartier. De 25ste heet: bóro mugu, „Beginn 

der mugu — kleiner Fischen (cf. ikan mungkus), die sich in diesen Tagen in den Flüssen zeigen 

sollen”. Bij § 435, 4a, zagen wij, hoe van de mugu werd verteld, dat zij soms de rivier op van 

uit zee kwamen zwemmen, en dat bij die gelegenheid men ze bij groote hoeveelheden kon 

vangen. Wij zouden hierin dus een voorbeeld hebben van dieren, die niet schadelijk zijn voor 

landbouw of dierenteelt, en waaraan toch een dag is gewijd. Bij vergelijking met de radjang 

is dit geenszins onmogelijk. Aan het begrip van het in grooten getale verschijnen van dieren 

kan wel ten grondslag liggen, dat er inderdaad avonden of dagen zijn, waarop bepaalde in¬ 

secten, speciaal de vliegende vormen van diverse mierensoorten, bij duizenden te voorschijn 

komen, verband houdende met de regens. Zoo heeft men ook bepaalde nachten, omstreeks 

volle maan, waarin een zekere witte orchideevorm allerwege zich opent, zoodat men den 

O Cf. § 474. 

2) Blz. 61. 
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volgenden dag bij duizenden de bloemen ervan kan zien bloeien. Zulke verschijnselen, die 

voor ons erg „gewoon” zijn, moeten uit den aard der zaak den eenvoudigen mensch opvallen 

en het zou geheel in de lijn van zijne philosophie liggen, om zulke feiten te generaliseeren 

en er door te besluiten tot het rondwaren ook van andere diervormen op bepaalde dagen, 

aanleiding tot het ontstaan van hun gewijde dagen. 

§ 508. De uitdrukking: hngaeghulh voor den 2Ósten; „Untergang”, is mij niet duidelijk, 

waar de maan nog niet is ondergegaan. Voor den 27sten en 28sten: górb en talu n' driwagha, 

merk ik op, dat hiermede de rekening niet is gesloten, want een börö en een talu, een begin 

en een midden, doen onderstellen, dat er ook aan den anderen kant van dat midden iets 

moet zijn. De plaats van „dat andere” nu wordt ingenomen door den 29sten: ahaghówa, afge¬ 

leid van haghö, verminderen, verbruiken. Dit wijst er op, dat het volgens de tegenwoordige 

Niassche taal onverklaarbare driwagha of diwagha een dergelijken zin moet hebben. Vgl. dan 

F i. Savuka, afgebroken. Voor wisseling van Niasch gh met F i. k, zie § 573 II. Dat F i. 5 kan 

staan voor Niasch d blijkt b.v. uit F i. £uva, intr. to stoop or bow naast N. döwö, sicli ducken. 

Fasulöna troffen wij in § 590 reeds aan als fasulöta. 

§ 509. X. Lahömi-dal (West-Ni as). De tijdrekening hier is merkwaardig, omdat zij 

de aanwijzing bevat, dat men er zich van bewust is, dat de maan geen volle dertig dagen 

telt. De rekening verloopt met dbharê en aghömi, en bevat de volgende dagen, die nadere 

vermelding verdienen: 

13. musb. 

14. aro. 

15. tuil. 

28. musb. 

29. fasulöta. 

30. fasulöta si vielima. 

Hier is dus de 29ste dag die van het elkaar-passeeren van zon en maan. Mijne zegs¬ 

lieden wisten echter geene verklaring te geven van den 30sten. Het wil mij voorkomen, dat 

de volgende mogelijk eenig licht kan verschaffen. Het jaar van 12 maanmaanden telt omstreeks 

352’/2 (12 maal 29 dagen, 8 uur en 26 min.). Dit beteekent dus een tekort op een zonnejaar 

van 12’/2 dag, of in twee jaar van 25 dagen. Telt men hierbij vijf maal {nielima) een dag, dan is er 

weer eene volle maan van dertig dagen, die de tijdrekening met elkaar doet kloppen, zij het dat 

er tevens een volle maan is ingeschoven boven de 12, die men beweert dat er in het jaar zijn. 

Cf. Ene. of Rel. and Eth., Calendar, blz. 61 : „The great problem of ancient calendar- 

reformers was to discover a rule to determine which years were to contain twelve and which 

thirteen months”. In dit verband blijve de aandacht gevestigd voor later onderzoek op de 

feesten bij de böro n'adju T), die zeven- of veertienjaarlijks werden gehouden. Inschuiving van 

zulk een feestmaand zou kunnen strekken tot vereffening der tijdrekening. De maand van dat 

feest was eene algemeene landsvrede. 

Musb 1 2) vinden wij hier zoowel bij toenemende als bij afnemende maan. 

Arö bespraken wij § 497. 

Voor tuli, dat in het C. luidt: tsjuli, cf. RN.3), die een boozen geest noemt, Tjuh: 

„zoo deze zich op een klapperboom zet, sterft die; daar, waar hij in een der pilaren van een 

1) § 1297. 

2) § 503. 

3) Blz. 115. 
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huis nestelt, kunnen geene jonge kinderen in leven blijven”. Wij zouden hier wel een maan- 

geest voor ons kunnen hebben, want na de volle maan „gaat de maan te gronde”. 

§ 510. Door eene eenigszins uitvoerige behandeling van dit onderwerp hoop ik, dat 

meerdere belangstelling zal worden gewekt tot het verzamelen van gegevens als hier bedoeld, 

waardoor het vele, dat nog onzeker bleef, tevens betere verklaring te wachten staat. Het is 

daarbij zaak zich niet tevreden te stellen met eene enkele plaatselijke voorstelling, maar 

steeds weer op nieuw te onderzoeken. Ook mogen zulke gegevens niet worden gecombineerd 

tot een „geheel”, dat slechts tot de meest onjuiste voorstelling aanleiding zou moeten geven. 

8 511. De dagverdeeling berust op den stand der zon en op werkzaamheden, die op 

denzelfden tijd van den -dag regelmatig terugkeeren. Als voorbeeld van de in diverse streken 

anders benoemde en ook anders gegroepeerde opgaven geef ik: 

Centrum. Noorden. 

6 u. Zonsondergang. heg hu luwb. 

6'/2 u. kippen grijpen. drïfu manu. mbndriï’u manu. 

7 u. eten op het vuur zetten. mamèsa gó. mame bazvu gó niha. 

71 /2—8 u. etenstijd. mana niha. manga niha. 

8'/2 u. gaan slapen. mórö niha. mórö niha. 

12 u. middernacht. talu boni. talu bbngi. 

3 u. eerste hanengekraai. niiwb manu sifbföna. 

5 u. latere hanengekraai. miwb manu si furia. 

5’/2 u. het kampongplein is wit. afusi wali. 

Inderdaad maakt dit (ewali) in den morgen op dit uur dergelijk en indruk. 

6 u. leunt op de bergen. tetedrb ba hili. mbluwb (het „zont”). 

71/2 u. de zonneschijn (begint) schuin te vallen. teolb sinb. — 

9 u. sabbib sinb. — 

ii u. de zon verkrijgt hare (grootste) hoogte. fasódra alawa. tesódra alawa. 

12 u. middag. laliLwb. laluwb. 

i u. de zon (middag) nijgt. aholè laliavb. aso^a jöw. 

2 u. alawu. alawu. 

3—4 u. de hoofden (wie er veel van hebben) 

gaan palmwijn halen. 

möj zamölo soja. möj dsamólö salazva. 

5 u. wie er weinig van hebben, gaan palmwijn möj dsamólö si lö 

halen. ojaoja, of: 

möj dsamólö adbgb. 

§ 512. Eene opgave van bepaalden duur van tijd vinden wij bij SuNDERMANN, Chres¬ 

tomathie, blz. 410. De meest gebruikelijke termen zijn: 

manga n'afb (of: alólö n'afb), de duur van het kauwen van eene sirihpruim, omstreeks 

een kwartier. 

asbsb waghè. de tijd, waarin de rijst gaar kookt, p. m. een half uur. 

matbnga havo. een halve dag, zes uur. 

ma'öghö. een volle dag. 



HOOFDSTUK VIL - LANDBOUW. 

§ 513. De landbouw omvat één- en meerjarige gewassen. Wij zullen de laatste laten 

voorgaan, waarbij men kan onderscheiden tusschen wat voor de voeding en wat voor eenig 

ander doel wordt aangeplant, zooals voor kleeding, huizenbouw. 

A. MEERJARIGE GEWASSEN, 

a. Voeding. 

Als zoodanig zijn te noemen: klappers, pisang, sago, genotvruchten, notemuskaat. 

§ 514. Klapper 1 ). Deze boom wordt in verschillende variëteiten allerwege op het 

eiland aangetroffen. In het binnenland heeft de aanplant om de kampongs plaats, aan de kust 

en in de Zuid vindt men ook meer uitgebreide cultuur. Van daar, dat nederzettingen in de 

centrale streken van verre gemakkelijk zijn te herkennen. Het aantal boomen bij kleine kam¬ 

pongs is niet bijzonder groot, en zal menigmaal de honderd niet overtreffen. 

§ 515. Wil men klappers planten, dan worden volkomen rijpe vruchten uitgezocht, die 

eerst tot ontkieming worden gebracht, waarbij verschillende methoden in toepassing zijn, om 

de vruchten te verzamelen, vóór men tot het uitplanten overgaat. In de Zuid worden zij 

veelal ergens vóór de woning geplaatst, op den grond, elders weer op het dak gelegd. Ook 

vereenigt men de vruchten wel om een stok, waaraan zij worden vastgebonden, al naarmate 

men rijpe exemplaren heeft; de laatst aangebondene bevinden zich dus bovenaan. Het uit¬ 

planten geschiedt, wanneer de vruchten eene tamelijk lange loot vertoonen. Naar de lengte 

daarvan en bij de verdere ontwikkeling heeft men onderscheiden namen : 

Zuid. Noord. 

Klapper met eene loot van een vinger lang: rnbbawa manu. 

KI. geschikt voor het planten: saïötb. naiosö, ook: ta- 

nomö döwuwa. 

Manshooge klapper: manitsjikh wulu. manitika wulu. 

KI. met gezetten stam : tuwuwa. tbwuwa. 

KI. volledig ontwikkeld: ohi. 

§ 516. Voor de plant wordt een gat gegraven, diep genoeg dat de vrucht met aarde 

bedekt kan worden. Ter bescherming tegen wilde dieren maakt men er wel een soort pagger 

omheen, van wild hout (b.v. van böiv, Hibiscus tiliaceus L. fam. Malvaceae. Cf. IH i. vau, 

O § 77 vlg. 
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Mal. waru, enz.) of van steen (Z. g-oli batu). Dit laatste heeft speciaal plaats, waar veel koraal- 

gesteente aanwezig is, zooals in de kuststreken van de Zuid. In de binnenlanden, waar de 

aanplant om en nabij de kampongs plaats had, werden beschermingen in den regel overbodig 

geacht. Het onderhoud der aanplantingen laat -veel te wenschen over. Waar slaven in eenigs- 

zins grooten getale voorkwamen, zooals in de Zuid, was het daarmede nog op zijn best ge¬ 

steld. Elders, en sedert de vrijverklaring van de slaven in de Zuid ook aldaar, spreekt het 

echter, dat bij eenigszins uitgebreiden aanplant de eigenaars zelven niet bij machte zijn om 

voor geregeld onderhoud zorg te dragen, terwijl het te kostbaar voor hen is, daarmede anderen 

als betaalde koelies te belasten. Het schoonmaken der aanplantingen (laowi bord) heeft dikwijls 

eerst plaats als de doorgang beneden de boomen door vrijwel onmogelijk is geworden. 

Bij het planten komt geen priester te pas; het heeft uit den aard der zaak niet op een 

verbodsdag plaats. Om het vruchtdragen te bevorderen kent men in Töhènè-asi het maken 

van be^elö [be%elö n'ohi, fameana), waarbij ombinden der boomen met jonge klapperbladeren 

plaats heeft. Elders vernam ik hiervan niets. 

§ 517. De klapper wordt door verschillende dieren bedreigd en door schimmels worden 

zij soms zoodanig gehavend, dat de productie vrijwel ophoudt en de plant sterft. Die dieren zijn: 

1. Apen, die liefhebbers zijn van de vruchten en vooral schade aanbrengen aan grootere 

en oudere aanplantingen, zooals aan de kust van de Zuid. 

2. Wilde zwijnen, die alleen schadelijk zijn, zoolang de boomen nog zeer jong zijn en 

vruchtvleesch in de noot bevatten, dat die dieren dan trachten te bemachtigen. 

3. Stekelvarkens [pogo), die den boomen veel schade kunnen toebrengen, zoolang de 

stam nog eenigszins week is; zij eten dan een gat daarin, ten gevolge waarvan de boom kan 

komen te sterven '). 

4. Klapperrat (tesu), geen klappereekhoorn, welk dier in de omgeving van Gunung 

Sitoli nog al voorkomt, ronde gaten in de vruchten eet, die daarna afvallen en dan broei- 

plaatsen worden van de anopheles. 

5. De katufé, hier onder het noodige voorbehoud vermeld * 2). 

6. Insecten, waarvan bepaaldelijk dienen te worden genoemd: 

a. De sprinkhaan (,tabilagha?), die groote schade aan de bladeren toebrengt. De jonge 

exemplaren dezer dieren bevinden zich soms in grooten getale op het gras en in de struiken 

beneden de boomen. 

b. De klappersnuitkever, waarvan speciaal de larven (g-era) veel kwaad doen aan de 

nog jonge boomen. Zij graven door de weelce deelen zich in talrijke gangen heen, ten gevolge 

waarvan de plant gaat kwijnen en sterft. Het eenige middel tot bestrijding dier dieren is: 

zulke stammen omtekappen, en den stam net zoo lang te klieven totdat alle dieren zijn gevonden. 

c. Klapperhertehoornkever (.solisoli), deze brengt meer aan oudere boomen schade toe. 

Schimmels. Het komt voor dat geheele aanplantingen door zwarte en roode schimmels 

worden aangetast, zooals ik dat o. a. heb geconstateerd op het eilandje Siriwau (het Sa- 

rungbaung der zeekaarten). De productie der boomen vermindert erdoor, sterfte ten ge¬ 

volge hiervan heeft plaats. 

O § 425- 

2) § 55- 
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Het onkruid dat zich op den stam ontwikkelt, verwijdert men wel, omdat anders te 

veel mieren zich op den stam verzamelen, wat hinderlijk is voor wie de vruchten moeten 

plukken. 

§ 518. Voor het beklimmen der boomen worden verschillende methoden aangewend. 

Veelal is het benedengedeelte van inkepingen voorzien (N. labo si, Z. nifawaja), die ook wel 

tot boven doorloopen. Als men den boom beklimt, wordt een band (N. g-èndrawi, Z. bada) 

gemaakt van een hoofddoek, een lendengordel, of iets dergelijks, die met de voeten wordt uit 

elkaar gehouden en waardoor het mogelijk wordt, deze aan weerszijden van den boom klem¬ 

mende, zich er mede, door de handen verder gesteund, naar boven te werken. Aan den voet 

van den boom plaatst men wel eene ladder (NZ. ora), waarlangs men dan eerst een stuk 

langs den benedenstam kan klimmen, die dikwijls te breed is, om op de beschreven wijze er 

zich langs te bewegen, terwijl deze methode ook het inspannende van den arbeid veel vermindert. 

§ 519. Dit heeft vooral ook plaats, indien het benedengedeelte van den stam voorzien 

is van versperringen, die men in velerlei vormen aanbrengt. Zij dienen tegen den roof der 

vruchten, hetzij door mensch of dier. De volgende methoden zag ik: 

1. NZ. buré '), een horizontaal vlechtwerk van bambu. In het noorden is dit woord van 

meer algemeene beteekenis en omvat het diverse wijzen van versperren van dezen aard. 

2. Z. fctga. (Cf. N. tafa, bambuspies). Men bindt langs den stam klapper- of sago- 

bladeren (de laatste gedoomd) en werkt daar doorheen een groot aantal scherp naar beneden 

en naar boven toegespitste bambulatten 1 2). 

3. Z. g-eredsjö. Ongeveer driekwart dM. lange toegespitste houten staafjes worden in 

den stam gestoken, waar zij dus horizontaal uitsteken. 

4. droröj (Hi 1 isatarö), bambutakken, om den boom gebonden. 

5. NZ. g-uru 3), een eenvoudige band van jong klapperblad (N. bulu n'ohi, Z. bulu mid) 

om den stam gebonden. De werking van dit middel, dat speciaal tegen dieven moet dienen, 

berust op het aanbrengen hiervan door een priester, die kennis heeft van de daludalu, wer¬ 

kende middelen, in dit geval een toovermiddel (Z. aja of ëlënu, N. aja of èlëmu). Zulk een 

deskundige maakt bij het aanbrengen hiervan N. adu, Z. beleid, alles, zonder dat daar iemand 

bij tegenwoordig mag zijn. Als uiterlijk resultaat brengt hij verder die klapperblaadjes aan 

(N. lafaniakö, Z. Icfuru), en het gevolg van deze bemoeienis is, dat zij, die van de boomen 

stelen, ziek worden en — als het toovermiddel sterk is, zelfs kunnen sterven. 

BURNE merkt op4): „taboo-marks . . . are... used . . . to mark... personal possessions 

reserved for special uses . . . They are often enforced by a spell or curse laid on them by a 

wizard, in which case they may rank as true taboos”. 

Dit middel, dat misschien berust op de aanwezigheid van bela of belada op de klapper- 

boomen, gelijk mij althans in het noorden uitdrukkelijk werd verzekerd, tot wie de adu of 

be*elö de intermediairs kunnen zijn 5), werkte probaat en verzekerde de veiligheid van alleen- 

1) Afb. 130. 

2) In Komëring is pangranggai iets dergelijks, waarbij de aangepunte latten naar boven zijn gericht en 

samengebonden met rottan. 

3) Cf. Barée: urn (Intern. Archiv itir Ethnographie, 19155 Band XXII, blz. 238; art. Kleiweg de Zwaan). 

4) Blz. 60. 

5) § 1231. 
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staande boomen (ook andere dan klappers eventueel) volkomen. Voor zijne bemoeienis wordt 

de priester beloond met een varkentje en een kip (Z.). 

Die klapperbanden mogen niet worden verward met gelijkvormige banden, die men bij 

de noordelijke strandnederzettingen aan de boomen bindt in geval verkoop heeft plaats gehad, 

al moge dit gebruik in origine al misschien gelijk zijn geweest. 

§ 520. De oogst (NZ. lalqu banib) heeft plaats in van (zelden) één tot drie maanden. 

Men gaat daarbij na, of er voldoende rijpe vruchten zijn. Degenen, die de klappers van de 

boomen halen, krijgen per boom als loon een enkele vrucht, dan wel een paar sadawi. Ook 

hoorde ik van één klapper op de tien, die naar beneden kwamen. Het plukken geschiedt in 

den regel door jonge mannen. 

§ 521. De vruchten worden van den bast ontdaan, die wordt weggeworpen. Dit werk 

(N. lasula, Z. lasuqj, NZ. lahèta sawu) heeft plaats met een stuk aangespitst hout of een scherp 

ijzer, dat op een houten plank is geplaatst. De vruchten werpt men naar beneden; alleen 

waar gevaar voor woningen zou ontstaan laat men ze wel trosgewijs neer. Het is eene groote 

beleefdheid, als men voor drinken bestemde klappers in den mond aan den steel naar be¬ 

neden brengt. 

§ 522. Pisang '). De aanplant heeft veel plaats in de omgeving der kampongs, maar 

ook op de velden. Men doet dat door middel van de uitspruitsels, die zich aan den stam 

ontwikkelen. Volgens de Niassers beginnen de struiken na omstreeks acht maanden vruchten 

te dragen, en kunnen de „sterkste” soorten (N. gae siata, Z. gae bb^olé) dat tot vijf of zelfs 

negen doen op één stoel. 

§ 523. Sago2). Deze palmsoort treft men aan, waar de bodem moerassig is, in het 

zuiden veel meer dan in noordelijke streken. De over den grond kruipende onderstam schiet 

weldra recht naar boven. Heeft de boom zijn vollen wasdom bereikt, na ongeveer negen tot 

vijftien jaar, dan wordt hij gekapt. Uitplanten heeft plaats door middel van de uitspruitsels. 

Ziekten bedreigen het gewas niet; wel komen er torren in voor, waarvan de larven, als bij 

de klappers, g-era worden genoemd. Er zijn gedoomde (N. saku niatuwa) en doornlooze (N. 

saku manana) soorten. Een zeer hoog ópschietende soort is de saku ba'a 3). 

§ 524. Genotvruchten4). De aanplant heeft plaats bij de kampongs en in de Zuid 

van een groot aantal soorten (barudsjö, bbruwa, binasa, bbwb, fqèbu, haldmbawa, nia'vj, mh'ufa, 

marafala) ook langs de wegen. Voor bescherming der boomen dient zoo noodig de g-uru 3). 

§ 525- Note muskaat (N. fa ld). Alleen als handelsartikel moet dit genoemd0). De be¬ 

wering, die ik hoorde, dat deze plant door de zendelingen zou zijn ingevoerd, gaat niet op: 

RN. blz. 46 spreekt immers reeds van „eenige kleine nootmuskaattuintjes”, die daar dus vóór 

1863 waren, terwijl de Rijnsche Zending in 1865 op het eiland kwam. 

b. Materialen. 

§ 526. Boomen, waarvan kleedingstukken werden vervaardigd, onder deze rubriek val- 

1) § 80. 

2) § 85- 
3) Over het gebruik der gedoomde bladstelen, zie §519; over dat van de bladeren voor atap, §380. 

4) § 84. 

5) Zie § 5I9- 
6) Zie verder § 600. 
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lende, zijn voor de Zuid: ehb en solqw. Voor woningbouw worden aangeplant: barudsjb, bo¬ 

nneet, bbwb, g-hfoa, kamadsjili, mak'öla, mefusb, mbsibawa, silewidb, alle in de Zuid; voorliet 

noorden moet simalhmbuwo vooral worden genoemd. Verder moeten worden vermeld de 

bambu-soorten die, in de omgeving der kampongs aangeplant, tevens materialen leveren, zij 

het in geringe mate. 

B. EENJARIGE GEWASSEN. 

§527. Als zoodanig zijn te noemen: rijst, maïs, leguminosen, komkommerachtigen, 

suikerriet, groenten, ubi, kaladi, birah '). 

R ij s t. 

§ 528. Even merkwaardig als het vroeger toeging met het rijstkoken* 2) was dat met 

het planten ervan. In het Susu wa-dal wist men daarvan te vertellen, dat de oorsprong 

van alle rijst slechts een negental korrels was. Bij den aanplant lei men een korrel aan elk 

van de vier kanten van het veld, en van die vier korrels kwamen vijftig naso^e (750 launt) 

rijst (sabuwa ba lulu, sabuwa ba nai, sabuwa ba darb^b, sabuwa ba nai ba sitabqi; si 'öfet tarefb 

nornbge tbbali limawuiu naso^e bnwa n'ija). Waar wij zullen zien, dat die mythische verhalen 

omtrent de rijst betrekking hebben op de sterren, zai wel de eenvoudige verklaring hiervan 

zijn, dat na zonsondergang éérst slechts heel enkele sterren (waarvan het aantal, volgens 

Niassche behoefte, op negen is gebracht) zichtbaar zijn: terwijl die eerste sterren het heele 

sterrenheir in haar gevolg hebben. 

§ 529. De aanplant in den tegenwoordigen tijd vordert heel wat meer zorg en levert 

heel wat minder resultaat. Vooreerst komt het er op aan vast te stellen, of de tijd voor de 

bewerking der velden weder genaderd is, waarbij men moet onderscheiden tusschen de droge 

en de natte velden. Wat de eerste betreft, reeds zagen wij in § 472 vlg., hoe plaatselijk ver¬ 

schillend dit in verband staat met het verschijnen van het plantgesternte, met welk tijdstip 

het natte jaargetijde in verband staat. Niet overal echter vond ik dit bevestigd, en zoo sprak 

men b.v. te Lawalawaluwö (Idanö Tai) ervan, dat men zich er naar richtte, dat de 

katjangvruchten rijp werden. Dit zou echter wel een misverstand kunnen zijn, waar mij elders 

van de natte rijstvelden werd gezegd, dat men met deze niet begon, dan nadat de rijst op 

de droge velden zekeren wasdom had bereikt, of als de maïs in bladeren stond. 

§ 530. Alvorens eene poging te wagen, om eenig licht te werpen op de gebruiken, die 

met deze cultuur verband houden, zullen wij het meer nuchtere gedeelte, de verschillende 

bewerkingen van velden en planten, beschouwen. Die meer intieme aangelegenheden vinden 

dan zoo veel gemakkelijker haar plaats. 

I. Droge velden (NCZ. nowï). 

§ 531. Vlakten, heuvels en hellingen van soms zelfs zeer stijle bergen worden hiertoe 

gebruikt. Men verwisselt, zoo eenigszins mogelijk jaarlijks, van terrein, hetgeen samenhangt 

met de meer of mindere dichtheid van bevolking. In de Zuid vernam ik, dat men daar wel 

eens langer dan een jaar achter elkaar hetzelfde veld bebouwt. De periode van braakliggen 

ï) § 60. 

2) §§ 63 en 64. 
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[g-alahbitö) werd in het noorden opgegeven van omstreeks zeven tot tien jaar te bedragen '). 

De gronden zijn dan weer met laag geboomte begroeid. Tot de reboiseering draagt vooral bij 

de N. duruduru, C. djurudjuru (Melastoma sp., cf. Bug. Mak. bitjoro; Lamp. durukduruk; 

Muara-Dua (Palembang) duradura, etc.)* 2), die ten slotte zelfs de alangalang meester wordt. 

Dat lage struikgewas en geboomte leveren, na verbranding, den mest voor de velden. Bewer¬ 

king van oorspronkelijk woud behoort in die mate tot de uitzondering, dat zij vrijwel uitge¬ 

sloten mag heeten; alleen in enkele centrale deelen is dat nog wel anders. Ook daar, waar 

oerbosch nog voorkomt heeft dit niet dan zelden plaats, aangezien de bevolking daar zoo 

schaarsch is, dat zij ruim voldoende heeft aan de herbewerking van de verspreid gelegen 

oude velden, die tevens zooveel gemakkelijker is. 

§ 532. De vraag, waar men met den aanleg der velden zal beginnen, wordt veelal met 

de hoofden besproken. In de Zuid legt men grootere velden aan, waar dus meerderen hunne 

aandeelen, aaneengesloten aan die van anderen, hebben 3). De siulu stelt een dag vast, waarop 

de belanghebbenden er op uitgaan, om de onderlinge grenzen te regelen [möj bwbhu, van fohu, 

baken, dat men maakt door middel van merken in de op het terrein staande boomen), waarbij 

een ieder zijn eigen aandeel aangeeft (ifcdu^u gho n'ija). Komt er verschil, dan wordt als 

regel het stuk in quaestie door den siulu in tweeën gedeeld. Dit werk, fambhu, is meestal in 

een dag afgeloopen, het wordt zoo noodig den volgenden dag voortgezet. In andere land¬ 

streken heeft zich, wegens het minder aaneengesloten wonen der bevolking, de behoefte aan 

zulk eene regeling nog niet ontwikkeld. Daar gaat ieder meer zijn eigen gang en kiest een 

veld uit onder die, welke van ouds her door zijne voorouders zijn beplant. Veel arbeid zou 

men in het noorden kunnen besparen, indien men meer aaneengesloten stukken bewerkte. 

§ 533- Het eerste werk is het opruimen van de lage kruidachtige struiken, die zich 

beneden het opgeschoten geboomte bevinden (NZ. latabhisi, C. lafbdsjilu, van : NZ. silu, C. 

dsjilu, een stok of korte boomstam, bij wijze van hefboom gebruikt, met welk instrument 

men dit dicht tegen elkaar aanliggend struikgewas zoodanig oplicht, dat men de stengels er 

van iets boven de wortels kan afkappen). Is al hetgeen zich op het terrein heeft ontwikkeld 

nog kruidachtig, of zijn het zeer jonge boompjes, dan wordt dat wel in eens geheel afgekapt. 

Dat gekapte wordt op hoopen verzameld en verbrand (laghodsji, C.), althans in de Zuid, als 

er geen geboomte voorkomt. Elders kapt men in den regel, nadat het zooeven genoemde 

werk is afgeloopen, eerst het geboomte (labbb geu), dan wel — wat ook veel voorkomt — 

men kapt van de goede houtsoorten en van de groote boomen alleen de takken af [lalunga, 

N.: latuna, C.); toch heeft dit (la bb'ój geu) óok in de Zuid plaats. Daar verzamelt men dat 

grootere hout, na het tot stukken brandhout van gelijke lengte te hebben verwerkt, onder 

daarvoor opgerichte schuurtjes (badsjinu geu), die — van verre gezien — op kleine hutjes 

gelijken, dan wel men brengt dat hout samen bij de tijdelijke verblijven (bse) bij de velden. 

In het zoo veel houtrijker centrum en noorden worden deze maatregelen zelden genomen. Al 

0 $ 471- 
2) De Cl. sub 2222. 

3) Heierli, Urgeschichte der Schweiz, blz. 277: „Man kann sich gar nicht vorstellen, dass solche riesige Felder 

im Einzelbetrieb bebaut worden seien, besonders bei relativ geringen Bevölkerung einer Gegend; es ist viel mehr wahr- 

scheinlich, dass die Hochacker gemeinsames Eigentum von Stammen oder von Sippen gewesen und daher gemeinsam 

bebaut wurden”. 
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wat niet op deze wijze wordt op zij gelegd, wordt in brand gestoken (N. latunu, CZ. laghodsji). 

De talrijke lange'takken worden op verschillende wijze benut. Vooreerst bouwt men er de 

omheining van, die de velden moet afsluiten tegen het wilde gedierte. Zulk een pagger 

bestaat uit reeksen tegenover elkaar in den grond geplaatste palen, waartusschen men de 

takken opstapelt tot eene hoogte van omstreeks een meter tot een vadem. Hier en daar wordt 

langs de heining een schuins geplaatste stam aangebracht, van enkele inkepingen voorzien, 

waarlangs men er over kan klimmen. Verder dienen die takken om door het veld gangpaden 

van omstreeks een halven meter breedte aantegeven. Takken die te lastig verbranden, omdat 

zij te groot zijn, plaatst men wel tegen een boom. Soms heeft na het algemeene verbranden 

nogmaals dat plaats met de restanten, die men op groote hoopen heeft samengebracht. De 

asch, die aldus wordt gevormd dient in vele landstreken om er tabak in te planten. 

§ 534- Na deze voorlooptfge zuivering van het veld gaat men nauwkeurig alles na, 

wortels worden voor zooveel wenschelijk verwijderd (NZ. laowi, N. lahori ü>asa). Dit kleine 

haksel (kleinhakken: latata) wordt met de handen samengeraapt (N. lagha-a, Z. mancv’a, beide 

van den stam: ghcfa), op hoopen vereenigd en nogmaals heeft verbranding plaats '). Het veld 

is nu gereed voor de beplanting. De bemesting der velden heeft plaats met asch, die -— 

afkomstig van deze diverse gelegenheden — soms gelijkmatig over het veld wordt verdeeld. 

Zooals gezegd dient daarnaast een deel voor de cultuur van tabak, waar die plaats heeft. 

§ 535. Niet steeds is het de rijst, die het eerst in den grond gaat. Er zijn streken, 

waar men te voren kaladi plant op de daarvoor geschikte plaatsen, wat in de lage kustvlakten 

b.v. veel geschiedt. Dan volgen suikerriet en maïs, ook haalt men pisang van oude ladangs. 

Leguminosen worden ook onder de rijst gezaaid, zoomede Jiówa 1 2). 

§ 536. Het rijstzaaien heeft plaats met zijn velen, waarbij de mannen met een pootstok 

(N. taru, Z. tébu) over het veld gaan en op regelmatige afstanden gaten maken ter diepte 

van ongeveer een halven dM. Vrouwen, die een zaadhouder (N. fbmbu, Z. fbrbbu fananö), ge¬ 

maakt van bambu (NZ. van lewufb (m')banuzva) bij zich hebben, leggen in elk kuiltje [sabuwa 

sinaru) van 5 tot 15 korrels, in den regel varieert dit echter om de J of 8. Men maakt het 

kuiltje toe (Z. idubwb lubb), meestal met den bodem van den zaadhouder (N. tojo wbinbn, Z. 

tarb%o warbbu). De pootstok is veel van buruné-hout3). 

§ 537- De rijst komt na acht dagen op volgens de eene mededeeling, volgens de andere4 5) 

echter na vier dagen. Sedert worden de velden twee keer gewied N. lasèsè, Z. labfösi dndit, 

C. ook: lad’öli dridu), eens na ongeveer twee —, later na omstreeks vier maanden, met een 

grasmes [belewa). Omstreeks dien — laatsten — tijd worden ook de rijstbladeren een stuk 

gekort (N. lasowi, C. lasobwi), hetgeen met datzelfde mes gebeurt. Na zes maanden is de 

rijst rijp (NZ. asbso) en heeft de oogst plaats, evenals dat op de natte velden geschiedt0). 

1) In het Noorden is sinbsinb: ein Feuer im Felde und der Feuerplatz, auf dem man Spinat u. s. w. aussSet. 

In de Zuid is dit finb watu. Men plant daar: NZ. höwa (spinazie); NZ. suri; N. lónga, Z. lönalönii, een wit soort 

spinazie; N. la^izn; Z. la^idsju; N. lawii ga ld; Z. laivb*alé\ Hilisimaètanö, udru\ N. kalamboza; Z. alatnbodsa; 

N. undru; Z. udru ba/a; N. mandriki. 

2) § 87. 

3) LM. blz. 31 (djati, als daar vermeld, groeit slechts, aangeplant van den overwal, te Gunung Si tol i, zoodat 

het daar vermelde voorwerp alleen een model kan zijn). 

4) § 549- 

5) § 543- 
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§ 538. De aanplant wordt door verschillende factoren bedreigd, waaronder de dieren 

(wilde zwijnen, muizen, rijstvogeltjes) een voorname plaats innemen. Tegen de wilde zwijnen 

maakt men paggers en waakt men des nachts bij de velden, waartoe men met eens lans ge¬ 

wapend is. Tegen de muizen, indien zij in grooten getale verschijnen, is niet veel te doen. 

Tegen de rijstvogels maakt men wel, ofschoon zelden, vogelverschrikkers. Algemeen daaren¬ 

tegen is tegen deze diertjes in gebruik het spannen van lijnen, waaraan bamboezen stokken 

zijn gebonden, en die zoodanig worden aangebracht, dat men ze van uit een of meer centra 

in beweging kan brengen (NC. bse gewbgha, Z. bsè dsaraha) '). Vooral kinderen zijn met de 

bewaking belast (N. sêwb nowi, Z. sèwb bwaghé; verbaal NZ. la^ewbghi). Als draden dienen 

slingerplanten (Z. b.v. lagara, N. laè guwara, ook mbsumbsu, hbwra, Iemand). De daaraan ge¬ 

bonden stokken zijn N. van bambu [lezvusö, Z. indult), en heeten: N. b'ózi, Z. b'ódsji. Wordt 

aan die draden getrokken dan vluchten de rijstvogeltjes (N. siliwi, Z. saraha) voor de heen 

en weer zich bewegende en klepperende stokken. 

$ 539. Ofschoon daarbij niet van eene besliste algemeenheid sprake is, moet het afhak¬ 

ken van wat op het toekomstige veld staat en het verbranden ervan, mannenarbeid worden 

genoemd, evenals het maken van de plantgaten. De vrouwen zorgen voor het uitzaaien. Het 

reinigen van het veld wordt ook in hoofdzaak door haar verricht. 

§ 540. Wij geven hier eene opsomming van de voornaamste voorwerpen bij het veld¬ 

werk in gebruik. 

Bijl. NZ. fatb1 2), voor het kappen van hout, voor de harde wortels3). Cf. F i. matau, 

a native adze made of stone: hence, an axe of any kind. Mal. kapak. 

Pootstok. N. taratara, Z. kdbkdb of tébu. Mal. tugal. 

Grasmes. NZ. belewa, Z. béléwa 4). Ook: sibli zvangahalö, akkermes, werkmes (van halo). 

Een klein soort hiervan wordt gebruikt voor het toppen der rijstbladeren (N. fanaba bulu waghé). 

Het model bij Mod. fig. 138 heet N. fbndra'a, Z. fbdra^a. 

Wiedstok. N. sida, C. dsjilu. 

Bewaarder van plantrijst. N. harumba danórnö, fbmbu, fbrbmbu; Z. fbrbbu fananb. 

Rijstzak, voor rijst in den bolster. N. si*é of tówa waghé; Z. -bwaghé. Indien voor rijst 

die is ontbolsterd : -m'böra 5). 

II. Natte velden (N. laza, CZ. ladsja). 

§ 541. Men moet hierbij onderscheiden tusschen Be velden, die eenvoudig in moerassig 

terrein worden aangelegd en die, welke eene kunstmatige bewatering hebben. De naam van 

beide is dezelfde, die beteekent: moeras. Wij zullen ons hier alleen bezig houden met de 

laatste categorie. 

Het zijn veelal kleine vlakten en dalen tusschen de bergen en heuvels gelegen, die 

men over het geheele eiland aantreft, maar de meeste verspreiding hadden zij in de Zuid. 

1) Mod. Tav. XIII. 

2) Mod. afb. 152. 

3) LM. blz. 31. 

4) LM. blz. 31. 

5) LM. blz. 31. 
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Daaronder kunnen genoemd worden de onbeduidende beekjes Sala MóHa en E dan au, 

tusschen Hilisimaètanö en Hilifalawu J). 

Is het voedingswater van te grooten omvang, dan leidt men het langs het veld, alleen 

zoo veel toelatende als noodig is. De laza wordt door dijkjes (Z. nibwötb, cf. Mal. petak) in 

vakken verdeeld, die met elkaar in gemeenschap worden gebracht, zoodat het water van de 

hoogere deden naar de lagere kan stroomen. Door afgraven van de randen van de omlig¬ 

gende heuvels geeft men uitbreiding aan de velden, terwijl kleine oneffenheden worden weg¬ 

gegraven (Z. lakbsb bidul'ólö). 

§ 542. De bewerking heeft elk jaar plaats, en ten gevolge hiervan zijn zij in den drogen 

tijd ook alleen met hoogstens lage struiken en met grassoorten bedekt. Is de tijd van be¬ 

werking daar, dan moet ieder eigenaar zelf weten, hoe en wat te doen. De werkzaamheden 

zijn: reinigen [latabqisi, van grassoorten etc. als: sughusughu (glagah), to%bto*b, ufo manu)-, 

het verwijderen daarvan [labu^a]-, lahardb n'idanö, ook labbnb n'idanö, afdammen van het 

water, waarna het rijstplanten kan beginnen. Bemesting heeft plaats met het gewiede gras, 

dat in het ondergeloopen veld wel ter verrotting wordt gedompeld. De zaairijst wordt eerst 

op eene afzonderlijke plaats uitgezaaid, geheeten: N. naha famasida, sinbstdb, Z. sanutu fa- 

masida. Het uitplanten daarvan op het veld (lafasida) geschiedt op afstanden van een span 

tot een el; van 5 tot 10 of zelfs 12 plantjes worden bij elkaar gevoegd. Soms heeft het uit¬ 

planten plaats als de plantjes reeds tamelijk hoog staan, een paar dM , in welk geval zij te 

voren worden getopt. Na ongeveer twee maanden wordt de sawah gewied; het gewiede gras 

wordt op de dijkjes verzameld. In de Zuid zou geen toppen der bladeren plaats hebben, 

zooals elders, tegen dat de rijst in de aren schiet. 

§ 543. Zijn de halmen rijp, dan heeft de oogst plaats. In de Zuid kent men daarvoor 

een oogstring, een als een ring rond gebogen stukje ijzer, waarvan het eene uiteinde uitsteekt, 

en waarmede men de halmen af knijpt, waarvoor men het instrument aan den top van den 

wijsvinger steekt. Behalve deze: laeduru bwaghë, -bwamasi, heeft men nog een: sina, feitelijk 

een mes [balata), met welken naam het evenwel niet mag worden genoemd, omdat anders de 

halmen zonder inhoud zouden geraken. In het noorden heeft het afsnijden (NZ. labasi) met 

een aan eene zijde aangescherpt stuk bambu (faniasi) plaats, dan wel met een mes, dat ge¬ 

lijken naam draagt. Ook wel plukt men de halmen eenvoudig met de hand. 

§ 544. Het geoogste graan wordt verzameld in het schuurtje (N. bsé basitö, Z. bsébwêwd), 

dat men daartoe op het veld heeft opgericht. Het blijft daar onder bewaking, totdat de oogst 

geheel is afgeloopen, waarna men de korrels van de aren losmaakt door middel van de handen 

dan wel van de voeten, die men er overheen wrijft (N. labórb, Z. laböbörö). De stengels (NZ. 

huwd) worden daarna verwijderd en de graankorrels in zakken (N. sdé, Z. tbwa 1 2) gedaan en 

naar huis gebracht (N. laohè jomo, lanaósi jamo, Z. ladbrb ba omo). Daar worden zij op matten 

(NZ. g-blbsb 3) gedroogd en vervolgens in de bergplaatsen (zie § 65) verzameld. 

§ 545. De natte rijstvelden zijn het eigendom van bepaalde personen, families, hetzij 

1) Rapfard, blz. 489 spreekt van de valleien van de Sola en ld. Au. Ook zij opgemerkt, dat de Eho 

stroomt door een welhaast verlaten en weinig gecultiveerde streek. Alleen anders is dit.hij bedoelde beekjes. 

2) Afb. 5 sub 4 en LM. blz. 31. 

3) LM. blz. 31. 

24 
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door eigen aanleg, dan wel door erfenis of koop '), Als waarde van een stuk sawah, ongeveer 

veertig vierkante meters, werd mij in het jaar 1910 voor de Zuid een bedrag van Fl. 2.— 

opgegeven (n.1. een stuk met eene opbrengst van vijf tuba, ook wel twee dscr’è, tegen acht 

laharo goud). Alleen hoofden en vrije lieden kunnen sawahs bezitten. Zij worden verhuurd 

tegen eenen huurprijs van één dsosé op de tien, naar de getaxeerde opbrengst (tienden dus). 

§ 546. Bespraken wij tot nu toe het zuiver materieele van het rijstplanten, wij zullen 

nu overgaan tot datgene dat het gebied van de inmenging van hoogere machten betreft. 

Daarbij zal de gelegenheid bestaan om enkele der behandelde aangelegenheden nader te be¬ 

schouwen 1 2). In hoofdzaak heeft het volgende betrekking op de gebruiken, zooals die in het 

noorden van het eiland werden opgeteekend. 

Te voren zij echter opgemerkt, dat dit onderwerp verre van eenvoudig is, aangezien 

meerdere elementen door elkaar loopen. Eenige gegevens vermeldden wij reeds in § 63 en 64 

(sanada tanömb bwaghé, in de Zuid), § 475 (sibaja bwaghé). Maar — als was het niet reeds 

voldoende, dat wij met deze elementen te doen hebben, daarnaast treffen wij nog aan een 

verband met de voorouders, wier zegen en medewerking al evenzeer onmisbaar schijnt te zijn, 

terwijl ook de rijst zelve in bepaalde formulieren wordt toegesproken. 

§ 547. Geven wij eerst een doorloopend overzicht van de gebruiken uit dat noorden. 

De akker dan is gereed gemaakt, en de planttijd is daar. Nu wordt de zaairijst (b'órÖ dhnómö) 

voor de beelden gebracht der voorouders en hun zegen wordt afgesmeekt. Hiervoor, zoowel 

als voor de volgende ceremoniën zijn bepaalde gebedsformulieren, die door den rijstpriester 

voor die stamvaders, of andere geesten, worden gereciteerd. Daarbij wordt o. a. gevraagd: 

fa lö faghé manga te, dat niet de rijst mogen eten de muizen, 

fa lö faghé manga fufua-. dat niet de rijst mogen eten de vernielers. 

Hierin staat te voor tesu-, fufua van den stam fufu, die beteekent: klein, stuk, kapot maken, 

slaande op den aard der muizen. 

Het ligt voor de hand, dat dit den voorouders verzocht wordt, zij toch zijn het die 

zich als muizen incarneeren en den aanplantingen schade brengen. Maar niet alleen een zich 

onthouden van kwade invloeden wordt verzocht, ook het uitdrukkelijk verzoek wordt gedaan 

rijst te schenken, de rijst te doen gedijen: 

adu, der voormoeders, adu der voorvaders, 

ach, geef rijst gelijk de aforé de halmen, 

ach, geef rijst gelijk de tnmba de vruchtkolven, 

ach, geef rijst, als bórhitö de aren, 

ach, geef rijst, als bórhitö de vruchten. 

Van beteekenis is het dat hier, bij den landbouw, de stammoeders éérst worden genoemd, in 

zulk een patriarchaal land als Ni as. Hierin is de aforé de varkensmaat, waarmede de halmen 

(in lengte, dikte?) mogen overeenkomen; de tnmba is een rijstmaat, zoo groot mogen de vrucht¬ 

kolven worden. Boraitö beteekent (SUNDERMANN): bijna rijp, van rijst — het verband ontgaat mij. 

§ 548. Men kan na deze ceremonie overgaan tot het planten, waarbij de rijst zelve 

wordt toegesproken (lariwu), in de volgende bewoordingen: 

adu gazve, adu zatuwa 

hè, be'e faghé mof ore tóla, 

hè, be faghé ezhi tnmba guliduluwa, 

hè, be faghé bórhitö lai, 

hè, be faghé bórhitö buwa. 

1) Zie hiervoor § 1034. 

2) Zie Chatelin, Bijgeloof bij den Landbouw, blz. 52—59. 
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Jiöndrogo dalinga n' driBu, 

fabsb dalingqu, 

falua leken, 

ai> be fhghè anbnb tanö, 

foriduridu hulö dalö, 

fongafu hulö honua. 

verdruk de uitspruitsels van het onkruid, 

richt uwe uitspruitsels op, 

laat gedijen uw middenblad, 

ach geef rijst overvloeiende de aarde, 

weelderig gelijk de kaladium. 

in bundels gelijk de glagah. 

Met het middenblad wordt bedoeld dat gedeelte, waaraan de rijst ontstaat. Het woord f'orid- 

undu hangt samen met didu, gras, onkruid — soms, omdat de kaladium even welig groeit als 

onkruid? Mijne vertaling „weelderig” is dus eene voorloopige. Met honu wordt volgens Weber ') 

bedoeld Mal. parupuk, dat De CLERCQ sub 1382 niet kent, wèl zulk een Bat. woord, 

dat glagah beteekent: Eulalia japonica Trim, een plant, die hier zeer te pas komt en stellig 

bedoeld is. De mededeeling „Mal.” is blijkbaar eene vergissing van Weber of meer waar¬ 

schijnlijk: hij heeft daarmede bedoeld het plaatselijke „Maleisch” van Gunung Sitoli. 

Merkwaardig is, dat mijn zegsman het noodig vond medetedeelen dat deze woorden tot de, 

rijst zelve werden gesproken, niet tot SlBAJA; te meer, omdat zij de uitnoodiging bevatten 

overvloedig rijst te geven. 

§ 549. Na vier 1 2) dagen reeds ontkiemde de rijst, had zij uitspruitsels (mblondru). Na 

eene maand was de rijst al hoog opgegroeid en trok men het onkruid uit (lasös'óbi m'buzva 

n’dridu ghö n'ija). Hierna, wanneer de rijst groot was geworden, „besneed” men de bladeren 

en dan schoot de plant aren (ebuzva waghé, laghai m'bulu, mblai ija: men lette op het be¬ 

snijden — en het vermelde resultaat: aren schieten, die als het ware met elkaar in verband 

worden gebracht — mogen wij misschien ook bij de besnijdenis elders deze bedoeling ver¬ 

moeden? Zie § 173. Ook is bekend, hoe men bij vruchtbommen dikwijls houwen geeft in den 

stam, met gelijke bedoeling: het voortbrengen van vruchten te bevorderen. 

Nu eerst worden adu gemaakt, en wel van de volgende houtsoorten : 

vianazua danö, 

blalu, 

fatahö raka, 

daiuödaivö, 

vialimali, 

esbni, 

Vitex pubescens Vahl. fam. Verbenaceae. 

Rhodomyrtus tomentosa Wight. fam. Myrtaceae. 

? ? 

? ? 

Leea sambucina Willd. fam. Ampelidaceae. 

? ? 

manawa m'banuwa. Vitex vestita Wall. fam. Verbenaceae. 

Zijn deze adu gereed, dan wordt hun gevraagd om bloemen (laandrö in'bene), wat in de vol¬ 

gende bewoordingen geschiedt: 

Daar is geen rijst, geschenk der aren (meer), 

Er is geen rijst, geschenk der vruchten (meer), 

Geef rijst, böraitö van aren, 

Geef rijst, bbraitö van vruchten, 

O rijst, die zijt het uitgangspunt van den bidaja, 

O rijst, die zijt de oorsprong van de adu, 

Lö faghê hohomo lal, 

Lo fhghè hohomö buwa, 

Be faghé bbraitö lai, 

Be faghë böraitö buiva, 

0 faghé m'bbro m'bidaja, 

O faghê m'böro n'aduwa, 

1) Woordenboek. 

2) Zie § 537. 
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O faghè hulu, bórö dano, O rijst, die zijt de rug, het begin der aarde, 

Faghè hulu, fu m'banuwa. Rijst, die zijt de rug, het uitgangspunt van de banuwa. 

De vertaling geef ik voor beter, ik motiveer haar als volgt. Men begint met de mededeeling 

dat de rijst er niet meer is, op is, om dan overtegaan tot het verzoek. Uit den aanhef met: 

in de vier laatste regels, kan men besluiten, dat de rijst zelve toegesproken wordt. De 

vorm m'bórö is een nominatief, m'bidaja daarentegen een genitief. Bidaja is een houtsoort, uit 

de wisseling met adu blijkt, dat hiermede bedoeld is een adu, gemaakt uit dat hout. 

In de beide laatste regels vat ik hulu op als een nominatief — waaraan een nasaal niet 

wordt toegevoegd, zooals dat nooit gebeurt bij woorden met h- beginnende. Werd die nasaal 

nu geplaatst voor bórö danö, dan zou dit daardoor, ook met het oog op het voorafgaande 

substantief, den vorm aannemen van een genitief. Ook bbrb is in dit geval dus een nominatief, 

hulu (rug, het voornaamste onderdeel dus van iets, wij zouden zeggen: de kern) en b'óro 

(begin, uitgangspunt) zijn dus in dit geval synoniemen. 

Deze ceremonie heeft plaats aan den kant van de bsé lawa, de hut op het veld. 

§ 550. Wanneer de rijst nu in de aren schiet, haalt men höwra, om de lijnen over het 

veld te spannen, waarmede men de rijstvogeltjes verjaagt. Is de rijst rijp, dan maakt men 

een oogsthut [lalqu bsé m'basito). Is dit schuurtje klaar, dan bindt men drie (bij elkaar staande) 

rijsthalmen ') samen (triaden) 2). Ook nu maakt men adu, genaamd: nasuru 3), waarbij te pas 

komen de volgende houtsoorten: 

blalu, Rhodomyrtus tomentosa Wight. fam. Myrtaceae. 

handrifa, Mallotus cochinchinensis Lour. fam. Euphorbiaceae. 

De Cl. sub 2151 vermeldt: het wordt op vele plaatsen als een teeken van vruchtbaren bodem 

beschouwd, indien deze boom in gekapten boschgrond opschiet. Mogelijk hebben wij dus te 

doen met een symbool van vruchtbaarheid. 

Die beide adu vormen eene eenheid: de ncfuru, dat wil zeggen: middel om te be¬ 

schutten 4). De rijstpriester spreekt dien beiden adu in die na'iiru (in die beschutting) toe, die 

beschouwd worden te zijn: 

de eerste: Tumbughö, Inada waghë, die gehuisd is in de Böröwösi5). 

De beteekenis is: Onze Moeder-rijst, degene, die doet groeien, gedijen0), 

de tweede: SlRASI, Awe danómö: de stammoeder van het geplante, SlRASI. 

Vergelijk SirAsü, § 63, eene nadere bijdrage voor het verband, dat mogelijk bestaat 

tusschen SlRAHI etc. en SlRASI, SlRASÖ. 

Die toespraak luidt: 

O Faghè, Ina danómö, O Rijst, Moeder van het plantsel, 

O Faghè, dumbughÖ, Ina danómö, O Rijst, die zijt degene, die doet groeien, 

Moeder van het plantsel, 

O Faghè, dumbughö, Ina döivua, O Rijst, die zijt degene, die doet groeien, 

Moeder van het groeisel, 

1) Cf. Wilken III, bl. 41 en 45 voor dergelijke gebruiken. 

2) § 1168. 

3) Zie § I3°9- 

4) Zie § 1309. 

5) § 1206. 

6) Vgl. hiervoor § 63. 
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O Faghè Ziladari Anasa, 

O Faghè Ziladari mbhnwa, 

O Faghè Zi-rasi, azve dan'órnb, 

O Faghè Zirasi, awe döwua, 

Aè, be faghè tbrq 'ósi, 

Aè be faghè tbrq bnwa, 

Ha sambajambaja n'drani, 

Siwa bsali jawa m'buwa, 

O fob go jawa tbrq 'ósi gh'óda, 

Oföögö gh'óda zvaghè tbrq 'ósi, 

Fb'ógb zvaghè tbrq buwa, 

Me 110 sb Zibaja-Samöösi, 

Me 110 sb Zibaja-Samöwua, 

Mc no sb ZlBAJA ba gotZbtb, 

Me no sb ZlBAJA ba gbtaluwa, 

Noa azv'óii ba we^asq, 

No aw'óu ba wfatumbua, 

Mana^u faghè na mbósi, 

Manadc faghè na mbwua, 

Fa lb albalb dan'ómö, 

Fa lb albalb dbzvua. 

O Rijst van de guldene SlLADARI, 

O Rijst van de geurige SlLADARI, 

O Rijst van SlRASI, stammoeder van het plantsel, 

O Rijst van SirA.SI, stammoeder van het groeisel, 

Ach, geef rijst met overvollen inhoud, 

Ach, geef rijst met overvolle vrucht, 

Slechts een klomp van overvloed (?), 

Negen schuren bevinden zich boven, vol met vrucht, 

Druk overvloed van inhoud voor ons uit, 

Druk voor ons uit rijst van overvloedigen inhoud, 

Druk te voorschijn overvolle rijstkorrels, 

Wijl aanwezig is SlBAJA, de vullende, 

Wijl aanwezig is SlBAJA, de bevruchtende, 

Wijl aanwezig is SlBAJA in het tusschenschot, 

Wijl aanwezig is SlBAJA in de tusschenruimte, 

Aanwezig uw gezel in het bestaan, 

Aanwezig uw gezel in het geboren worden, 

Draag rijst aan als (zij) aan het vullen is, 

Draag rijst aan als (zij) aan het vruchtzetten is, 

Opdat niet het plantsel afneme, 

Opdat niet afneme het groeisel. 

Dat „uitdrukken” in de eerste regels moet slaan op de wijze, waarop volgens de Niassers het 

baren der vrouwen plaats heeft, als vermeld in § 697. 

§ 551. Hierna begint het padi-snijden, de rijst brengt men in het oogstschuurtje (bsè 

m'basitb). Hierna geeft men een ei aan de adu en één aan de zooeven bedoelde, samenge¬ 

bonden drie padi-stengels, waarbij de volgende formule wordt uitgesproken: 

Ja'ë zi sambuwd ndrihandrihai, 

Ja%é zi sambuzva adzdb manuzva, 

JN’é dahb dödóu, 

fasé ghóu dahb zvamuzva, 

Zie hier een . 

Zie hier een ei van een kip, 

Zie hier wat dient om uw hart te doen verwijlen, 

Zie hier wat u bewege (bij ons) te blijven ver¬ 

toeven, 

Opdat niet voor ons de rijst afneme in de hand, 

Niet de rijst afneme in de vingers. 

§ 552. Hierna heeft het losmaken plaats van de korrels van de halmen (labura), hetgeen 

met de handen en met de voeten gedaan wordt. De rijst wordt van de steeltjes gezuiverd 

en in zakken gedaan, die naar huis worden gebracht. Daar wordt alles bij de voorouderbeelden 

gebracht. Een hoofd slacht een varken, de kamponglieden een kip. Ook dien voorouderbeelden 

spreekt men toe met: 

No aluwa n'drófi zi hónb, Reeds is het resultaat daar, dat bestaat in dui¬ 

zenden sterren '), 

Fa lö gh'óda faghè alb ba danga, 

Lb faghè alb ba durnwa. 

1) Ster is: rijstkorrel. 
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No aluwa n' dr'öfi liwna, Reeds is daar het product, dat in tienduizenden 

Adu si s'öghi fa%alölo, 

Adu si s'öghi fasatuwa, 

Andro iva Ötema sara bawi wölöwölö, 
A ' 

sterren bestaat '). 

Adu die goed zijt, compact makende (?), 

Adu die goed zijt rijp makende (?); 

Daarom ontvangt gij een varken, krachtig van 

Öhalo sara bawi si laöndruwa, 

bouw, 

Neemt gij u een varken borstelig van haar (?). 

Bij arme lieden zijn de woorden: 

Öhalo manu si sambuwa, 

Öhalo manu lataona, 

Öhalo sambuwa manu sebuwa, 

Dalib dodo, tahö m'buwa, 

Adu si s'öghi fa'alölö, 

Adu zisöghi fasatuwa, 

Gij neemt aan een kip, 

Gij haalt u een mannelijke kip, 

Gij ontvangt een kip, die groot is, 

Eerbewijs voor het hart, voor de ziel, 

Adu, die goed zijt, de rijst zich doende zetten (?), 

Adu, die goed zijt, de rijst doende rijpen (?). 

§ 553- De drie gebonden rijsthalmen, waarover wij in § 550 spraken, worden het laatst 

afgesneden; men kiest zoo veel zaad-padi uit als noodig is, en daarmede worden de korrels 

vermengd van die drie halmen. 

S 554. Over het ontstaan van de rijst gaven de zegslieden van het vorige, de volgende 

verklaring. De wereldboom, de Tora'a, was ontsproten uit het oog van den hemel, wat dus 

in zich sluit, dat dat oog éérst kwam te sterven, en dat na den dood ervan op de plaats, 

waar het zich had bevonden, dus aan den hemel, die wereldboom ontstond: de melkweg. 

Toen de stam van den Tora^a dik was uitgegroeid, stond SlLEWE NAZARATA 2) op, zij nam 

een zijden doek (lembe) en ging om den stam van den Torasa loopen, hetgeen veel heeft van 

den omloop van de maan. Toen vielen de bloemen van de Tora-a naar beneden en kwamen 

terecht op de uiteinden van den zijden doek. Zij plantte die bloemknoppen toen, bedekte ze 

met aarde ter ontkieming, ter zijde van een gowe in menschengedaante, waarmede het zeer 

wel mogelijk is, dat bedoeld is het „mannetje in de maan”. Reeds wees ik er op, dat er 

reden is de hurkende houding dier beelden daarmede samen te brengen 3). De uitspruitsels 

kwamen naar boven, naalden gelijk, wat dus met maan-mythologie schijnt samen te hangen, 

hetgeen niet behoeft te verwonderen, waar de hier optredende persoonlijkheid zelve maan- 

verwantschap bezit, dat was de rijst. Die rijst had geen schil, het was slechts een witte korrel 

gelijk de sterren, die immers alweer kinderen zijn van de maan 4). De rijst nu werd gekookt 

en door het vochtig worden zwol zij op. De rijst die bovenaan lag, begon te weenen over 

hare naaktheid en zei: „He, vriendin (le), SlLEWE NAZARATA, ik ben beschaamd hier be¬ 

neden op de omgrensde aarde”. Daarom gaf SlLEWE NAZARATA haar een klee’dingstuk: de 

schil, en dat is de rijst, die men plant. 

§ 555- De rijstpriester heet: N. g-ere waghè, Z. g-ere bwaghé of g-ère ba nowi. Volgens 

eene mededeeling zou een afzonderlijk plekje van den akker worden beplant voor SlBAJA 

1) Deze positieve vergelijking van de sterren met de rijst, is een sterk argument voor het in § 63 vermelde. 

Zie nog § 1052. 

2) Zie § 1227. 

3) § 1301. 

4) § 476. 
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wAghÈ ; het is niet zeker of dit eene algemeenheid is. Voor het tot het laatst intact laten 

van de drie rijsthalmen, vgl. Leviticus 19—9 en 23—22: „als gij ook den oogst Uws lands 

inoogsten zult, gij zult den hoek Uws velds niet ganschelijk afoogsten”. Zie Mac CuLLOCH '): 

„The corn-spirit was embodied in the last sheaf cut”. Bij den Hilimaziaja werd de faghc 

zibaja, ook uwu waghé genoemd, als tariómo fari (plantsel voor later) opgeborgen en genoemd : 

Tu[m) bughö ina dariómo, 

„ „ dbwua 2), 

wier echtgenoot: is : 

Lq'eha tuwa dariómo, 

„ „ duwua. 

Eertijds waren rijstpriesters [ere waghé): 

Sirasb si nuwua, en 

Silógu dano buwa 3). 

In het C. deelde men mede, dat SlBAJA wAgiiÉ werd geroepen door SAhÖ bAsitö 4). 

De zaairijst [tariómo), wordt op eene afzonderlijke plaats opgeborgen, dan wel in de algemeene 

bergplaats (Z. in een g-alasa). 

§ 556. Behalve deze gebruiken moet men nog andere in acht nemen, omdat anders 

de halmen geen inhoud zouden hebben, de voorouders zouden wegloopen (Z. molöj ubwu, ld 

ósi bwaghè). Zoo mag men niet luide praten, niet lachen en dergelijke oneerbiedige hande¬ 

lingen verrichten. Verder bedient men zich van eene afzonderlijke taal, waarvan wij 3) reeds 

melding maakten. Na het daar medegedeelde volstaan wij met de vermelding van enkele 

woorden uit de oogsttaal. 

Gewone taal. Oogsttaal. N. Oogsttaal. Z. 

alitö, vuur. NZ. sbkafukafu. sb bsafu, so kakafu. het koude. 

karo, steen. N. gela. — 

batu, steen. Z. — sab'e^è. het harde. 

— sqiiha. het lichte. 

lala, weg, pad. NZ. sb hunb. sawólö. 

bowoa, schotel. NZ. — sbfulbfulb. het ronde. 

— — holèholé. 

ósé, schuurtje. NZ. bazizawa. lógu. 

iówa, zak. NZ. fambwani. tögitógi. 

— — lówölówö. 

g-ölósö, droogmat. NZ. — sagawölb. 

— — nabmanqbma. 

g-alaivê, vrouw. NZ. silrii. — man. 

afónu, vol. NZ. si tedqw. atógi. 

1) The Religion of the Ancient Celts, blz. 262. 

2) Zie § 550. 

3) Zie § 1213. 

4) Waarvoor vgl. § 1215. 

5) In § 4°4- 
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Gewone taal. Oogsttaal. N. Oogsttaal. Z. 

— — mcfafógi. 

fmb, pinang. NZ. — sbkbfulbfulb. hef ronde. 

bakb, tabak. N. — safe tb. het bittere 

balatu, mes. Z. heli. sina. 

te^u, muis. NZ. — kahowu. 

Waar wij in §405 spraken van verouderde woorden, mogen de volgende er uit ver ver¬ 

wijderde talen naast worden geplaatst, zonder dat daarmede over den samenhang reeds eene 

opvatting wordt uitgesproken — materiaal slechts voor wie zich met de vergelijkende studiën 

bezighouden : 

heli, mes. Lifu: hele; Uea: halae; Eddystone: keelee keelee. 

sina, mes. Ma foor: ino; M u m bo 1 d t b a ai: siko. 

Z. sina kan wisselen met N. singa. 

tdgit'ógi, zak. F i. tanga; Ma foor: katum; Annatom: gat. 

kahowu, rat. Mahaga: kuhi; Faté: kusu; Sesake: kusuwe; Bauro: kasuhe; 

Errub und Maer: mokïs; soms ook: kusu (couscous), algemeen 

woord voor buideldier. Over de wisseling van s met h op Ni as, zie 

b.v. § 187. Vergelijk ook § 412. 

Bekijken wij dit tdgit'ógi, dan begrijpen wij ook, hoe die bela-vrouw '), door den man, die vuur 

bij haar kwam halen, zoo gemakkelijk gefopt kon worden, toen hij haar zeide dat hij door 

den zak heen kon zien, want tögi beteekent: „gat”, geredupliceerd dus: „vol gaten”. 

§ 557• Maïs2). Gelijk reeds medegedeeld, verbouwt men deze samen met de rijst op de 

droge velden. De oogst heeft na 4 of 5 maanden plaats. Vooral in het middendal van de 

Susuwa vond ik uitgebreide aanplantingen. 

§558. Leguminosen 3). De aanplant heeft plaats als tweede gewas, op de droge velden, 

nadat de maïs is geoogst dan wel na afloop van den rijstoogst. De vruchten zijn in 2 tot 4 

maanden rijp. Algemeen is de aanplant niet. Het gedeelte van het ubi-veld, waar deze groeit 

heet: Z. wawa. 

§ 559- Suikerriet4). Men verbouwt het op droge velden, maar weinig wordt er geplant. 

Negen soorten worden door SUNDERMANN opgesomd. De uitplant gebeurt met een stuk stengel, 

dat in den bodem wordt gestoken, en na van 6 tot 8 maanden is het gewas rijp. Men mag 

geen riet halen vóór de rijst is geoogst, omdat die anders niet gedijt. 

§ 560. Ubi 5). De verbouwing heeft plaats, nadat de rijst van de droge velden is geoogst. 

Ook echter, wanneer de rijst een el hoog is. Het reinigen der velden van de rijststoppels voor 

dit doel heet: N. mamagha (van fagha). Na omstreeks 3 of 4 maanden is de knol rijp (N. 

mbósi, Z. mbbaja, welk woord eene verklaring zou kunnen bevatten van sibaja: „de van een 

inhoud voorzienende ?”), dien men daarna nog minstens vijf maanden kan gebruiken. Uit- 

1) § 406. 

2) § 74- 

3) § 81. 

4) § 86. 
5) § 88. 
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planten heeft plaats door middel van afgesneden stengels, die — in den grond geplant — 

dadelijk voortgroeien. Het gewezen rijstveld (nowi) wordt, wanneer het met ubi is beplant 

genoemd: NCZ. goivi. 

§ 561. Tapioca (,gowi rib) 1). Vier a vijf maanden na den uitplant is de wortel geschikt 

voor gebruik (mb'ósi). 

§ 562. Kaladi2), birah 3). Deze worden vooral op moerasachtige plekken geplant, die 

voor andere cultuur onbruikbaar zijn. Ook in de goten langs de wegen worden zij herhaal¬ 

delijk aangetroffen. Vooral hoopt men er omheen afgestorven planten op, die als meststof 

dienen. De knollen, rond of langwerpig, kunnen zoo groot worden als een menschenhoofd. 

Na omstreeks een jaar zijn zij rijp (N. mb'ósi, Z. mbbajd). 

1) § 89- 
2) § 90. 

3) § 9i- 

25 
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HOOFDSTUK VIII. - SCHEEPVAART. 
* 

S 563. Scheepvaart is geen nationaal Niasch bedrijf. Wel is waar zijn er enkele streken, 

en wel Tohènè-asi, Bal aig ha, Sömabawa (de kust van het landschap T a m i ó), van 

waar in zeer beperkte mate prauwvaart over zee werd onderhouden met Gunung Sitoli, 

en van het eerste landschap ook met de Batu-eilanden; ook bestond er communicatie van 

eenige meerdere beteekenis van de Mohammedaansch-Niassche en overwalsche nederzettingen 

aan de verdere Oost-, Noord- en Westkust met de hoofdplaats en met de H i n ak o-eilanden, 

maar het eigenlijke Ni as valt daar welhaast geheel buiten. De geringe bevaarbaarheid in het 

binnenland van de rivieren maakt dat ook riviervaart geenszins algemeen is, en slechts daar 

voorkomt met kleine vaartuigjes, waar het oversteken daarvan onmogelijk of gevaarlijk zou 

zijn, benevens in beperkte mate in de daarvoor geschikte rivieren, in hoofdzaak de Ojo, de 

L a fa u , de M u z ö j en de S ö w u. 

§ 564. Het communicatiemiddel bij uitnemendheid is de tundraha, N., tudraha, CZ. 

Evenwel, dit woord omvat een aantal vormen, die wij goed zullen doen uit elkaar te houden. 

Vooreerst is het de naam van een klein prauwtje, uit één boomstam gemaakt, zooals wij dat 

in afb. 166 zien. Er is ruimte in voor twee of drie personen; zij worden gebruikt voor het 

oversteken van rivieren, voor het vervoer van kleine voorwerpen, zooals klappers en ook wel 

treft men ze aan als schuitje op de grootste soort van vaartuigen. 

Dergelijke bootjes, maar meestal iets grooter en beter gebouwd, worden ook voor de 

vischvangst gebruikt, speciaal om te angelen (tundraha gal) '). Uit afb. 174 kan men zich een 

denkbeeld van deze vaartuigjes vormen. Ook deze bestaan uit een enkelen boomstam, op de 

kanten waarvan wel verhoogingen van planken worden aangebracht, daarboven ook nog wel 

atap, om het beter tegen den zeegang bestand te doen zijn. Heeft dit plaats, dan worden de 

naden gebreeuwd met een mengsel van kalk en klapperolie, waaronder hars wordt gemengd 

(N. Ibti; Z. hier gemaakt van nw'óni-hars, gestampt en vermengd met klapperolie, kèlètu). 

Door het aanbrengen van die planken worden ook kromhouten noodig, N. algemeen gadegade 

genoemd; Z. de lagere tajb, de hooger doorloopende gadsjigadsji 1 2). Deze kunnen aan de uit¬ 

einden van de boot eene gaffelvormige gedaante krijgen, en zij heeten dan N. sandru of sandu. 

De omgekeerd gaffelvormige versterkingen 3) worden sandu raba genoemd. Aan de eene zijde 

is een dwarslat (N. tiiwu m'bawa) aangebracht tusschen de beenen van de sandru, aan welke 

1) § 440. 
2) Cf. Van Kampen, blz. 9, kromhout Mal. gading. 
3) Afb. 174. 



SCHEEPVAART. I95 

lat men de prauw aan land kan trekken. Voor de vischvangst legt men er een bamboezen 

hor (N. latélatê) in, die men op de gevangen dieren kan leggen, om het wegspringen te ver¬ 

hinderen. Een dergelijk voorwerp dient om op te zitten, zonder voortdurend met het water 

in aanraking te komen, dat onophoudelijk in zulke kleine vaartuigjes toetreedt en waartegen 

men voortdurend moet waken met waterscheppers (timba). 

De vervaardiging heeft algemeen langs de kusten plaats. De verkoopwaarde was in 1910 

omstreeks zes gulden. De houtsoorten die vooral werden gebruikt, waren: baj'o, g-a^azva, 

L° ïï'a fa frzïïi „ „ 
Itïinrit fff H 

i 
Afb. 168. Model prauw van Tóhènè-asi. 

diverse mada-soorten, tumusi, etc. 

§ 565. Nog steeds tundraha genoemd, maar meer gecompliceerd van constructie, zijn 

de kleine handelsprauwen, die dienen voor het vervoer, voornamelijk van kopra, naar de door 

de Paketvaart aangedane havens '). Op de eilanden dienen deze vormen hoofdzakelijk voor de 

communicatie, De kiel wordt gevormd door 

een uitgeholden boomstam, dan wel door een 

voor dit doel bewerkten balk. De zijwanden 

zijn tamelijk hoog, omstreeks een meter, uit 

planken opgebouwd, waartusschen de naden 

zijn gebreeuwd. Zitplanken zijn aangebracht in 

de breedte: één waarbij de mast wordt ge¬ 

plaatst, en één bij het roer (Z. fafa dèla lojo en -gamuri). De kromhouten zijn nog versterkt 

door in de lengte van het vaartuig verloopende latten (Z. sêtd). Een dergelijke lat op den 

bodem dient om er den mast op te plaatsen (Z. tarb dêla lojo). 

Voor het roeien zijn verplaatsbare houten uitsteeksels boven den rand van de prauw 

gemaakt. De roeispanen heeten NZ. sola-, zij hebben een meer Europeesch model, dus niet 

zooals bij de kleinere prauwvormen dat van een dajung (pagaai). Het roer wordt achteraan, 

terzijde vastgemaakt, in een haakvormig stuk hout (,tufa), door het overbrengen waarvan naar 

de eene of de andere zijde der prauw men naar goedvinden kan sturen. Men gebruikt ook 

wel twee roeren. 

Mast en zeil kunnen op de prauw worden geborgen, als de wind niet gunstig is. De 

zeilen worden wel roodbruin gekleurd door middel van conserveerende middelen. Zoo ge¬ 

bruikt men daarvoor den bast, na dien te hebben gestampt, van den t'ongb. (N. t'ongb, Z. tbnb, 

Rhizophora sp. fam. Rhizophoraceae. Cf. F i. dongo, rhizophore, the mangrove; Gor. tangala). 

In dit geval wordt het conservatief ongekookt aangewend (anders dus dan bij de diald) 1 2). 

Uitleggers (N. röfa) worden (maar geenszins algemeen) gebruikt. Het kwam mij voor dat het 

gebruik in de laatste jaren was toegenomen. 

Als houtsoorten werden opgegeven in Tóhènè-asi: voor 3): 

mast: bidhb. 4: abwoni, bözv. 

mastplank: mbsiholi. 9: bözv. 

7: bidhb. roer: hnéhunö, 

10: si fhdalê. riem: bbruwa, bbro ladsjh. 

§ 566. Deze kleine prauwen worden wel tegen den regen overdekt met een dakvormig 

1) Zie model afb. 165 en 168. 

2) § 435 sub 6- 
3) Zie afb. 168. 
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opgebouwde bescherming, die alleen de voor- en achterzijde bloot laat. Aan eene zijde dan 

wel aan beide bestaat toegang'naar het overdekte gedeelte. Zeilen [lojo) worden gebruikt om 

den regen te weren, waarover dan bambu-latwerk is heen gelegd, om het opwaaien te voor¬ 

komen. Indekking eenvoudig met atap heeft ook veelvuldig plaats '). 

$ 567. Men bouwde, vóórdat de Paketvaart om het eiland voer, prauwen tot een maximum- 

inhoud van duizend pikol. Een model daarvan ziet men in afb. 169. De laadruimte van de 

meeste dier vaartuigen, waarvan er omstreeks een honderdtal in de vaart zijn geweest, vari¬ 

eerde tusschen de vijf en de zestig pikol. De waarde varieerde naar de grootte en was om¬ 

streeks de hier volgende bedragen: 

prauw van 5 pikol Fl. 15.— tot Fl. 20.— 

77 77 20 „ „ 8O. 

n 77 60 350.— 

„ „ IOOO „ „ 6000.-•. 

Voor de vervaardiging der grootere exemplaren waren er enkele centra, zooals aan den mond 

van de Muzoj, maar de grootste van die vaartuigen, geheel in handen van vreemdelingen, 

werden op de werf van een Chinees te Gunung Sitoli gebouwd. 

§ 568. Op die groote prauwen (NZ. bzvb, Z. kala{m)ba) waren: een naghoda (schipper), 

een duru tnudi (stuurman), een dunt batu (ankerverzorger) en vier ono n'bwb (helpers, matrozen). 

Hunne inkomsten werden berekend per vaart heen en weer, die in ongunstige gevallen van 

Gunung Sitoli naar de Hi n ako-eilanden drie maanden in beslag kon nemen. De eerste 

drie genoemden kregen respectievelijk omstreeks Fl. 50.—, 30.—• en 26.— loon, de helpers 

ieder Fl. 20.— per vaart, benevens vrije voeding, die per maand op ongeveer een halven 

pikol rijst per man was berekend. 

Door deze vaartuigen werd het handelsverkeer onderhouden van Gunung Sitoli met 

speciaal Tëloq Dalam, Lagundi (zie afb. 172), Hinako, Hulö Wunga, Lafau, 

Muzoj en Siriwau. Van uit het zuiden had men een ongeregeld verkeer met de Batu- 

eilanden en van het noorden voer men wel een enkelen keer naar de Ba n j ak-eilanden. 

Van de kustplaatsen bracht men de kopra naar de hoofdplaats. 

§ 569. Vele der groote vaartuigen zijn sedert de Paketvaart om het eiland vaart, om¬ 

gebouwd tot laadprauwen 1 2). Vroeger reeds was er een aantal van zulke prauwen, die voor 

het havenvervoer op de hoofdplaats waren aangemaakt 3). In de havens elders op het eiland, 

waar zij tevens als gudang gebruikt worden, waarin met gunstig weer de kopra wordt inge¬ 

laden, zijn zij veelal overdekt. Te Gunung Sitoli worden zij steeds na het vertrek van 

eene boot teruggebracht naar binnen den mond der No;u, waar zij volkomen beveiligd zijn 

tegen den zeegang, die op de open reede ter plaatse het liggen soms bezwaarlijk maakt. In 

de baaien van Lahewa en te Teloq Dalam is het zoeken van eene beschermde ligplaats 

onnoodig, op de reede van Hinako is dat onmogelijk. Bezwaren van het buiten blijven liggen 

worden op die plaatsen vrij wel niet ondervonden. 

§ 570. Het personenverkeer op de reeden wordt onderhouden met de tundraha van 

1) Afb. 169. 

2) Afb. 170 en 173. 

3) Afb. 171. 
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dusdanige grootte, dat die prauwen in den regel een tien a vijftiental menschen met hunne 

goederen kunnen vervoeren. 

§ 571. Er bestaat een adu, gemaakt voor hen die eene zeereis moeten ondernemen, 

ten einde hun behouden terugkeer te verzekeren. Zulk een zeevaarders-^^ (C. ad ju sblojo) 

werd mij vlak voor mijn vertrek van Lölöwa^u naar de Padangsche Bovenlanden, 

waarheen ik eene reis voor herstel van gezondheid moest maken, door een van mijne Niassche 

vrienden gebracht en bevindt zich thans in het Leidsch Ethnographisch Museum '). 

§ 572. Ten einde een juist inzicht te krijgen in het Niassche scheepvaartverkeer, moeten 

wij ons overzicht eenige uitbreiding geven, en de factoren beschouwen die daarop van over¬ 

wegenden invloed zijn geweest. Vóór de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij haren dienst om 

het eiland opende, waren het alleen oorlogsschepen, die van tijd tot tijd voor vlagvertoon de 

kusten bezochten, zoomede de Gouvernements-stoomers, waarmede de ambtenaren een of twee 

maal in het jaar stoomden naar plaatsen aan de kust, speciaal: de Modder bank, Balaigha, 

Teloq Dalam, Lagundi, Hinako en Lafau. Daar waren redelijke ankergelegenheden, 

en men kon van die plaatsen uit in connectie komen met de bewoners van die kustgedeelten. 

Het verkeer van Gouvernements-wege had buitendien jaren lang bestaan in reizen met zgn. 

kruisprauwen, maar daarmede was gebroken. 

§ 573. Het verkeer met de handelsprauwen was in het leven geroepen doordat er zich 

aan de kusten van het eiland groote hoeveelheden klapperboomen bevonden, waarvan de 

productie op deze wijze in den handel werd gebracht. De onzekerheid der gemeenschap, 

waarop wij zooeven reeds wezen, benevens de groote risico, waar herhaaldelijk prauwen door 

het zware weer verloren gingen, drukte de prijzen. Het aantal dergenen, die zich de luxe 

konden veroorloven er prauwen op na te houden, was ook gering, zoodat gezonde con¬ 

currentie geheel ontbrak. Geen wonder, dat ik constateerde hoe in die afgelegen hoeken de 

menschen soms nog niet het derde kregen van wat de prijzen ter hoofdplaats waren. Gezwegen 

van de onjuiste maten der handelaren, die daardoor de onwetenden bedrogen. Die afgelegen 

streken waren landen zonder leven 1 2). 

§ 574. Ten einde aan de bewoners in die uithoeken de gelegenheid te geven, hunne 

klappers tegen billijke prijzen van de hand te zetten, waarin ik het beste middel zag om 

hunne stemming ten aanzien van onze bestuursinmenging te verbeteren (waarvan zij als eind¬ 

bedoeling zagen: het heffen van belastingen, door raddraaiers gezegd, jaarlijks de helft van 

hun vermogen te zullen bedragen), werd op mijne aansporing door den zendeling en de hoofden 

op Hinako een volgens mijne aanwijzingen opgesteld rekest gezonden aan den Hoofdagent 

der Koninklijke Paketvaart, houdende verzoek, om die eilanden door stoomschepen te laten 

aandoen. Ter zake om advies gevraagd, was mijn oordeel uiterst gunstig, en ik maakte van 

de gelegenheid gebruik, om voortestellen, tevens de Lagundi-baai te laten aandoen, ten 

einde daardoor Zuid-Nias te openen. Deze plaats en niet Tëloq-Dalam stelde ik voor, 

1) LM. blz. 218. 

2) Eene goede illustratie van de bezwaren aan de reizen met zulke kleine vaartuigjes verbonden, geeft Lett, 

III, Hfdst. 2: „Eine Hochzeitsreise mit Todesgefahr”. 
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omdat al tientallen van jaren geleden een Chinees, en na diens dood diens zoon, zich daar 

hadden gevestigd, zoodat al dadelijk (?p eenigen omzet kon worden gerekend, terwijl te 

Teloq-Dalam zich niemand bevond. 

Het resultaat was, dank zij ook de mondelinge behandeling, die de Kapitein van de 

Paketvaart H. G. POTJEWYD aan de zaak kon geven bij een bezoek aan de Directie dier 

Maatschappij te Batavia, dat op 1 Juli 1907 de eerste Paketstoomer naar Zuid- en West- 

Nias stevende. 

Terwijl Hinako weldra aan de verwachtingen beantwoordde, was dat met de Lagundi- 

baai, wegens gebrek aan gezonde concurrentie, niet het geval. De Chineezen te Gunung 

Sitoli hadden den Hoofdagent nog bedreigd hun kopra niet te zullen verschepen, als de 

booten bedoelde plaatsen aandeden. Voor sommige handelaren was de goede tijd hiermede 

voorbij. Te Bawömataluwö vernam ik b.v., dat een Chinees aan het Hoofd daar honderd 

gulden had gevraagd voor een koffertje van staal, dat nog geen veertien gulden waard was. 

Van daar eene georganiseerde tegenwerking, die ten slotte toch moest afstuiten op de mede¬ 

dinging van elders. Het zwaartepunt van den handel, dat tot nu toe geheel ter hoofdplaats 

had gelegen, werd nu verdeeld over verschillende havens, waardoor de kinderen van het land 

eerst de volle waarde voor hunne goederen kregen. 

§ 575. Zoodra het succes van Hinako was verzekerd, wendde ik mij tot den Hoofd¬ 

agent, den Heer L. J. LAMBACH, met verzoek, om nu ook Sirömbu en Tëloq-Dalam te 

willen laten aandoen, ten einde voorttegaan met de vreedzame opening van Nias. Veel kon 

in den eersten tijd niet worden verwacht, maar ten slotte zouden de dalen van Moro'ö en 

Lahömi met de kust van La hu sa op eerstgenoemde plaats, een duizendtal pikols maan¬ 

delijks kunnen leveren, terwijl de kust benoorden Tëloq-Dalam een gelijk succes deed ver¬ 

wachten. Daarvoor was alleen noodig dat de Niasser niet langer zijne klappers aan de varkens 

te eten gaf, dan wel ze zelf gebruikte, maar ze in den handel bracht, om er rijst a. a. voor 

te koopen. Met niet genoeg te waardeeren medewerking werd in dit verzoek onmiddellijk ge¬ 

treden, en sedert 11 Januari 1908 werden beide plaatsen aangedaan. Nog stond op het pro¬ 

gram een haven aan de Noordkust, Lahewa, maar eerst den Civielen Gezaghebber R. Til. 

Maidman, die daar sedert geplaatst werd, is het gelukt het aandoen van deze uitnemende 

baai te verzekeren, en sedert 11 Januari 1910 is ook deze plaats in de route opgenomen. 

55 576. Lagundi is sedert Maart 1910 vervallen, wat zeer wel mogelijk was, omdat er 

een verbindingsweg met Tëloq-Dalam was aangelegd, waardoor deze laatste plaats tot het 

centrum van de Zuid zich zou kunnen ontwikkelen. Het verlaten van Sirombu, waaraan 

meerdere malen is gedacht, en waartoe ten slotte is overgegaan ‘omdat de ter plaatse ge¬ 

vestigde ambtenaar niet de noodige belangstelling toonde, vind ik zeer te bejammeren, omdat 

de ontwikkeling van West-Nias nooit voldoende zal kunnen worden bevorderd zonder die 

gemeenschap. Weliswaar zal door den aanleg van een karrenweg van West-Nias naar 

Gunung Sitoli het verkeer worden verbeterd, maar de afstanden van eenige dagmarschen 

drukken noodeloos op de te behalen voordeelen en zullen steeds een beletsel blijven tegen 

volledigen afscheep van producten. 

S 577. De Koninklijke Paketvaart heeft door haar optreden getoond, al moge zij uit 

den aard der zaak als eindresultaat eene belangrijke vermeerdering van den handelsomzet 

en dus van hare baten hebben verwacht, met ruimen blik optetreden, door niet dadelijk voor- 
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deelen te eischen en zelfs tegen eene voorloopig nadeelige vaart niet optezien. Tot de paci¬ 

ficatie van Ni as heeft zij mogelijk wel de belangrijkste bijdrage geleverd, en stellig de duur¬ 

zaamste. 

De tegenwoordige stoomvaart heeft zich derhalve als volgt ontwikkeld: 

Laatst van 1868: Gunung Sitoli aangedaan door de toenmalige Stoompaketvaart- 

Maatschappij, in verbinding met Siboga en Padang. 

i Juli 1907: Begin van de vaart op Hinako. 

ii Januari 1908: Begin van de vaart op Teloq Dalam. 

II Januari 1910: Begin van de vaart op Lahewa. 

Door deze verbindingen is de oeconomische ontwikkeling van het eiland, voor zoover van de 

stoomvaart afhankelijk, vrijwel verzekerd. 

§ 578. De Chineezen ter hoofdplaats, die den handel van daar zagen verplaatst, hebben 

getracht zulks te voorkomen, door het in de vaart brengen van een stoomertje, dat -— 

zooals te voorzien was — niet heeft kunnen concurreeren, zoodat het een voortdurend verlies 

opleverde. Het vaartuig is sedert ter reede van Pinang gezonken. Het eenige resultaat van 

die vaart is geweest, dat groote uitgestrektheden kustbosch, dat de stranden van Tëloq-Dalam 

en Lahewa verborg, zijn weggekapt, aangezien dat hout werd gebruikt om te stoken. 



HOOFDSTUK IX. - HANDEL. VERKEER. 

I. HANDEL. 

§ 579. De oudste, mij bekende, gedocumenteerde gegevens omtrent den handel van 

het eiland, worden ons verschaft door de „Kitab Adjaib” (900—950), waaruit blijkt, dat de 

Niasschers koper zich aanschaften1). Op mogelijk oudere verbindingen wijzen woorden als: 

N. g-ana^a, Z. g-anasa of kana^a voor goud, en Z. g-ambala, slaapdeken, waarvoor vgl. Skt. 

kanaka en kambala 2). Motieven voor de aanname van eene rechtstreeksche handelsgemeenschap 

tusschen Voor-Indië en Ni as zou men mogelijk kunnen putten uit de gegevens in § 15 

medegedeeld ten aanzien van de in het Niasch voorkomende T a m i 1-woorden. Dat lijnwaad 

van Madras en Suratte bij DOMIS worden vermeld, zou het gevolg kunnen zijn van eene 

preferentie door de Niassers van zulke goederen, waarmede de Compagnie en sedert de han¬ 

delaren rekening hebben gehouden, maar noodzakelijk is zulks niet 3). 

Algemeen is verbreid de sage, dat in ouden tijd de Moeder van het goud (ina gana*a), 

men spreekt ook van: N. b'öho tariömo gana'a, Z. sigelb kancfa, dus respectievelijk van een 

hert en van een zeug, zich op Ni as bevonden. De faeces dier dieren waren zuiver goud. Zij 

bevinden zich nu echter niet meer daar, want zij zijn over zee verdwenen {ïóto n'asi, volgens 

Z. is de zeug gegaan naar Rato WAsöMA) 4). Meermalen werd mij gevraagd of die dieren 

niet in ons land waren. Twee Niassers, die ik in 1909 naar Nederland bracht, vroegen mij, 

nadat gedurende enkele maanden de westersche omgeving op hen had ingewerkt, of zij nu 

ook eens „dat zwijn” mochten zien. Ik begreep hen niet. Hun antwoord was: dat varken, 

dat wilden ze toch zoo graag eens zien — en nóg vatte ik er niets van, totdat zij zich dui¬ 

delijker uitspraken en van de sigelb gana^a spraken! 

§ 580. Deze gegevens laten ons in het onzekere 3 6), wat de Niasser als contrapraestatie 

leverde0). Anders is dit in het Contract van 15 April 1693 7), waar wij lezen: „dewijle den 

1) § 188. 

2) Zie hiervoor § 187. 

3) § 5§4- 

4) Naar ik vermoed een astraal-mythe, vgl. 898 en 1166. 

5) Heierli, Urgeschichte der Schweiz, blz. 299: „Womit bezahlten die geldlosen Leute der Stein- und Bronze- 

zeit? Hatten sie unter sich einen Wertmesser und was gaben sie speziell den Bronze-Lieferanten als Entgelt für das kost¬ 

bare Metall ? . . . vielleicht (wurden) auch Sklaven verhandelt”. 

6) Zie Van der Lith, blz. 246: „EdrIsi parle du bois de Brésil (sic) comme étant un produit de Neyan”. 

Als plaats, waar hout vandaan komt is thans speciaal Balaigha bekend (planken). Ferrand, blz. 414, (referens van 

1 RN Al-Wardï, + 1340) vermeldt: „Cetle ile (de Niyan) produit le bois de Brésil, le bambou, la canne a sucre en 

quantité indescriptible. On y trouve également des eaux courantes, des fleuves [dont 1’eau] est agréable au goüt et des 

fruits variés”. 

7) Bij Van der Kemp, blz. 601. 
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handel en negotie dezes eijlands, meest bestaet in slaven en levensmiddelen” '); en waar ge¬ 

noemd: „olij, rijs, padij etc.” Marsden1 2) vermeldt een belangrijken uitvoer van kokosolie 

van de H i n a k o-eilanden naar Padang, omdat men met de bewoners van Nat al het had 

te kwaad gekregen. De handel was geheel in handen van den „raja” der eilanden, behoorende 

tot de „maruwi”. In 1756 sprak men van Nias als van de „Noorder Spijskamer”3), in 1658 

was het „de principale spijscamer voor Baros”4 5 6). 

§ 581. Van de genoemde ruilmiddelen waren de slaven het meest bekende „artikel”. 

Er bestonden bepaalde slavenmarkten, of liever: verkoopplaatsen, en wel zijn daarvan het 

meest bekend geweest: Lölöwa'u (waar zich nog thans tot heiden geworden afstammelingen 

der Atjehers bevinden); de mond van de Muzöj (waar dat het geval is met Mohammedaan- 

sche afstammelingen dier lieden) en verder te Sömabawa, aan de oostkust, in het landschap 

Tamió. Waren beide eerste plaatsen het, waar de Atjehsche invloedssfeer zich uitstrekte, de 

laatste plaats was meer speciaal het werkveld der Europeanen. Engelschen, Franschen en ook 

de Edele Compagnie hebben daar slaven van daan gehaald 3). 

Toen na de periode van Raffles het openlijk drijven van slavenhandel niet meer tot 

den tijd behoorde, vond men de formule om de moeilijkheden optelossen ; er werd gesproken 

van het loskoopen van pandelingen. De uitvoer dier pandelingen werd van bestuurswege ge¬ 

regeld, prauwenvoerders kwamen hen halen op de Niassche kusten. De Atjehers, die niet zoo 

vernuftig waren, en nog steeds met slavenhandel waren voortgegaan, zijn na den hun ver¬ 

klaarden oorlog (die mede daarin zijn grond had) met dat bedrijf moeten ophouden. Tusschen- 

handelaren zijn ook geweest Chineezen, die daartoe met prauwen óverkwamen, als ruilmate¬ 

riaal hoofdzakelijk gebruikende: goud, koper, ijzer, geweren, katoentjes, borden en tabak. 

§ 582. Toen ik in 1904 op het eiland kwam, had de handel in menschen met den 

overwal geheel opgehouden te bestaan, maar op het eiland zelf gebeurde het nog dat slaven 

werden verkocht. Om dit tegen te gaan werd het verbod daartoe bekend gemaakt, met straf 

op de overtreding van vrijverklaring van degenen, ten aanzien van wie zij had plaats gehad0). 

§ 583. De koop der vrouw kan niet onder dit onderwerp worden gebracht, aangezien 

daarbij niet sprake is van wederverkoop. Mag deze al uiterst zelden hebben plaats gehad, 

tot de erkende adat behoorde hij niet. 

§ 584. De verdere in § 580 genoemde artikelen: rijst met padi naast olie, verdienen 

nog eenige nadere aandacht. In § 72 noemden wij reeds den rijstuitvoer, onder aanteekening, 

dat deze verband hield met het ontbreken van andere producten, geschikt om er door aan 

de middelen te komen tot aanschaffing van al datgene, wat op het eiland niet kon worden 

verkregen. Ter zake vinden wij de volgende gegevens. 

Short Notice (van 1822): „Rice is the staple export of the country to an extent ofabout 

12.000 bags a year, but it is remarkable that it is very little used by the people themselves”. 

DOMIS (1836): „De inlanders voor henzelven de rijst niet als eene eerste behoefte be¬ 

schouwende, wordt de meeste padi en rijst uitgevoerd” (over de 1400 zakken jaarlijks). 

1) Op. cit. blz. 602. 

2) Blz. 478. 

3) § 1438. 

4) § 1434- 

5) Short Notice, blz. 9. 

6) Zie verder onder Staatsinrichting, § 900 vlg. 

26 
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Als uitvoerproducten worden door hem verder genoemd: klappers, pluimvee, 800 a 900 

pikol peper, „te voren” vele slaven. Totaalwaarde: Fl. 120.000. — De invoer was van: ijzer, 

staal, koperwerk, stofgoud, tabak, lijnwaad van Madras en Suratte, Chinesche waren1). 

Op dit onderwerp komen wij terug in §§ 601, 604, waar de gedetailleerde opgaven van 

later tijd worden vergeleken met die van thans. Over den wisselenden uitvoer van olie, zie § 601. 

§ 585. De ruilhandel, waarover wij reeds meerdere malen spraken, ging volgens RN. 2) 

als volgt in zijn werk: 

„De hoofden zitten gewoonlijk voor bij het bedingen der prijzen en uitmeten der arti¬ 

kelen; zij heffen regten, dat wil zeggen, voor de vergunning aan een vaartuig om in de baai 

te handelen ontvangen zij, naar gelang van de grootte van de praauw, 12, 14 tot 16 lempengs 

Java tabak; terwijl verder de usantie medebrengt dat de verwelkomst van den nakoda door 

de hoofden, uit wat sirih en een paar klappers of eene kip bestaande, met een vadem katoen 

en wat tabak wordt beantwoord. Komen vreemde kooplieden (Maleijers) in de dorpen zoo 

geven zij als eerbewijs eenig lijnwaad en wat tabak aan het hoofd.” 

Aan het strand van Sömabawa werden mij de steenen gewezen, waarbij de onder- 

handelingen met de handelaren plaats vonden 3). Alle handelsverkeer werd hierdoor beheerscht. 

Over varkensvleesch als „klein geld”, zie § 24. Bij het onderling verkeer der Niassers waren 

de ruilmiddelen voornamelijk goud, varkens en varkensvleesch, rijst, gongs, die men algemeene 

zou kunnen noemen, waarnaast in elk bijzonder geval de speciale zich konden voordoen, 

afhankelijk van wat overigens de een te veel, de ander te weinig had. Ten einde tot meer 

normale verhoudingen te komen, werd door mij in een paar jaar tijd een bedrag van om¬ 

streeks Fl. 125.000.— aan verschillende muntsoorten ingevoerd. Te meer ging ik hiertoe over, 

omdat het mij gebleken was, dat men in de binnenlanden, wanneer men verplicht was een 

muntstuk onder elkaar te verdeden, dat „eenvoudig” in stukken kapte, want op die wijze 

toch ging het zeer goed van rijksdaalders en guldens „halve” rijksdaalders en „halve” guldens 

te maken 4 5). Door het in betrekkelijk geringe hoeveelheid voorkomen van duiten en de afwe¬ 

zigheid van valsch geld, waarop de Niasser zelf scherp toeziet (een ramp in menig ander deel 

van den archipel), doordat hij de munt bij de ontvangst nauwkeurig op den klank onderzoekt, 

is een vrij gunstige munttoestand op het eiland geboren. 

Die invoer van geld als waardemiddel is een enorme vooruitgang bij het oude gebruik 

van goud als zoodanig, aangezien dit door verschillende factoren 3) in korten tijd belangrijk 

in hoeveelheid vermindert. 

1) Zie: Tijdschr. N e d. Ind. 1848, blz. 1S1, voor eene opgave van den ruilhandel. 

2) Blz. 53. 

3) Zie afb. 12 en vgl. Tijdschr. Ned. Ind. 1839, I, blz. 215, waar Francis van „Samabawa” meldt 

een ronden steen, waarop eenige Europeesche en Maleische karakters flauwelijk worden onderscheiden; op. cit. 1848, 

blz. 185: „men vindt achter op het strand een grooten ronden steen, gelijk aan die, welke geplaatst zijn voor de huizen 

der hoofden. Sedert jaren herwaarts heeft deze zich daar bevonden en draagt bij de inwoners den naam van Batoe Hol- 

landa; onderscheidene namen van personen, die deze plaats bezocht hebben, vindt men er op geschreven; hij schijnt 

aldaar ten teeken van een oud verbond geplaatst te zijn. Eene kleine hut is er over opgericht, waaronder alle handels- 

verrigtingen geschieden.” 

4) Feitelijk niets „nieuws onder de zon”, want bij Heierli, Urgeschichte der Schweiz, blz. 349, lezen wij: 

„Manche Potin- und Bronzemünzen sind absichtlich geteilt, partagiert worden, wahrscheinlich, weil es an kleineren Miinz- 

sorten fehlte”. 

5) Zie § 188. 
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§ 586. Is de slaven- of pandelingenhandel al stop gezet, de behoefte aan werkkrachten 

langs de kusten van Sumatra en op de landbouwondernemingen in het binnenland is eer 

verminderd dan vermeerderd. Van daar, dat Nias geregeld bezocht wordt door koeliewervers, 

die — zonder de maatregelen door het bestuur genomen — van hier gemakkelijk honderden 

van lieden zouden kunnen overhalen het land te verlaten. Ook vroeger reeds was dat het 

geval. Daarnevens zijn er personen, die uit eigen beweging, maar toch wel om goede redenen, 

waaronder men ook „Ehresachen” zou kunnen noemen, zich naar den overwal begeven, vooral 

naar Padang en achterland. Gelukt het dien menschen na jaren langen arbeid met eenige 

tientallen van guldens in hun land terugtekeeren, dan zijn zij den eenvoudigen bergbewoners 

de baas, maar niet in deugden, en het gelukt zulken lieden wel een invloedrijke rol te spelen. 

Door zoogenaamde kennis van het Maleisch wierp zoo iemand zich in afgelegen streken op 

als bemiddelaar met den ambtenaar, die — indien hij zelf niet de taal sprak — allicht ge¬ 

neigd was van zijne diensten gebruik te maken. Dit waren de personen, die in de Zuid wel 

eens schertsend genoemd werden de eerste ministers. Hun werk was het ook, om bij de amb¬ 

tenaren zich voortdurend optehouden, ten einde afteluisteren, wat dezen met hunne tolken 

bespraken. Voor zoover aan den overwal tot den Islam overgegaan, legden zij in den regel — 

in de binnenlanden altijd — met jas en broek, waarin zij van daar waren gekomen, ook hun 

Mohammadaansch geloof af, en zulke personen heb ik bij mij gehad, om de voorouderbeelden 

te reclameeren, waarop zij beweerden aanspraken te hebben, en die zij in den regel gebruikten 

om hunnen invloed in de oude omgeving te versterken. Waar het bedrag, dat zij mede¬ 

brachten aan contanten in den regel niet veel meer was dan een honderd gulden, hetgeen bij 

de terugkomst al dadelijk werd gebruikt voor het geven van feesten om hun aanzien te ver¬ 

meerderen, waren zij weldra even arm als bij hun vertrek, en moest hunne grootere geslepen¬ 

heid in den vervolge de bron worden, waaruit zij in hun levensonderhoud voorzagen. Oecono- 

misch was de terugkeer van zulke lieden derhalve meermalen eer een ramp dan wel een 

voordeel voor het land. Sommige dier personen waren twintig en meer jaren aan den overwal 

gebleven. In zeer zeldzame gevallen kwamen zij met hunne vrouwen terug. 

§ 587. In de binnenlanden trof en treft men soms rondreizende personen aan. Men 

noemt zulk trekken: mbkoli. Soms hebben zij een kleinen voorraad artikelen bij zich, waarop 

zij exhorbitante winsten nemen, en die in die vroeger van verkeer nagenoeg afgesloten streken 

niettemin nog grage koopers vonden. Propagandisten van den Islam trekken ook wel zoo 

rond. Maar daarnaast kwamen er lieden onder voor, die zulke reizen maakten zonder iets bij 

zich te hebben, en die onder eenig voorwendsel zich van de plaatselijke omstandigheden op 

de hoogte stelden, met het oog op te snellen koppen. Ook dienden zulke reizen wel om zich 

in verbinding te stellen met koppenjagers. 

§ 588. Een handel toch, die algemeen in de binnenlanden van het eiland bestond, was 

die in koppen. Niet alleen ging men er zelf op uit, indien voor de eene of andere adats- 

aangelegenheid een kop noodig was, maar als regel kan men wel noemen dat een hoofd, dat 

er een moest hebben, zich wendde tot een bekend sneller, die zich onder zekere formaliteiten 

verbond, den kop te leveren. Dergelijke personen kwamen zich zelf ook aanbieden, ten einde 

om „de leverantie” te vragen, indien het bekend was geworden, zooals door het plan om 

een groot huis te bouwen, een doodenfeest te geven, etc., dat hier of daar „behoefte” daar¬ 

aan bestond. 
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Eene verdere verhandeling (bij wijze van betaalmiddel) had van dergelijke koppen niet 

plaats (alle andere mededeelingen zijn beslist onjuist), aangezien een eenmaal gebruikte kop 

van den „inhoud” als het ware al even zeer was ontdaan als een vat, waaruit men het aan¬ 

wezige water heeft gegoten. Wel is waar, heeft er wel eens „bedrog” daarmede plaats gehad, 

doordat men zulk een „ledigen” kop (de uitdrukking is van mij), voor een werkzamen liet 

doorgaan, maar — waar dit werd ontdekt, leidde dit tot de ernstigste gevolgen, zelfs tot 

oorlog. Wij moeten dit onderwerp nog ter sprake brengen bij de Staatsinstellingen ') en bij 

den Godsdienst 1 2). 

§ 589. Vragen wij naar de sporen, die de oude handel op Ni as heeft achtergelaten, 

dan moge als algemeene opmerking dienen, dat — al zijn er in de Zuid en aan de kust wel 

personen, die eenige draagkracht hebben, ook in voor ons geldenden zin — de groote massa 

der Niassers een doodarm volk is. De rijkdom der vroegere bewoners werd geheel gevormd 

door het goud — of door wat zij daarvoor aanzagen. Hoe het hiermede gesteld was zagen 

wij in § 188 3). 

Verder waren varkens, gongs de grootste kostbaarheden. Wie daarvan een overdaad 

bezat, op zijn Niasch gedacht, bouwde zich eene woning, richtte daarvoor groote steenen op. 

Een persoon, die in centrum of noorden een duizend gulden aan waarde bezat, gold als een 

CROESUS. Dit alles betreft alleen de hoofden; de eigenlijke bevolking bezit aan „kostbaar¬ 

heden” dikwijls niets anders dan eenige kralen halsbanden en koperen armringen. Rijkdom is 

het uitgangspunt voor invloed, dien men zich verwerft door het geven van feesten, waartoe 

de adat de verplichting oplegt. 

De basis, waarop zulks berust is in de landstreken, waar de adat niet te zeer op den 

achtergrond is geraakt, steeds de afstamming van de oude hoofdengeslachten. 
\ 

De Zuid moet zich door de uitplundering in den loop der tijden van AramÖ, nog 

al belangrijk hebben bevoordeeld. De welgesteldheid. van enkele hoofden in het landschap 

Tamió, wijst er op dat de slavenmarkt aldaar niet onvoordeelig moet zijn geweest. Van 

den ouden koppensneller SlTAMBAHO, die geheele streken in het centrale Nias beroofde, 

wordt gezegd, dat hij „in zijn goeden tijd” omstreeks duizend pau (omstreeks tienduizend 

gulden) had weten machtig te worden, welk geld hij door de tegen hem ingestelde vervol¬ 

gingen geheel heeft verloren. Het waren vooral zijne „vrienden”, die handig de moeilijkheden 

wisten te benutten, waarin hij door zijn onwil (op hun advies) om zich te onderwerpen ge¬ 

raakte, om hem successievelijk daarvan aftehelpen. Dit was de hoofdreden van zijn langdurig 

verzet: onderwerping beteekende voor die vrienden het opdrogen van de rijke bron van 

inkomsten, en het was derhalve hunne zaak, door het aanjagen van vrees hem daarvan aftehouden. 

§ 590. Komt een Niasser voor het geval dat een vreemdeling iets van hem wil koopen, 

dan is overvragen, soms op enorme wijze, regel. Gedeeltelijk moet dat, vooral vroeger, worden 

toegeschreven aan gebrek aan kennis van de waarde van het geld. De rijksdaalder was in een 

1) § 1104. 

2) § 1261. 

3) Zie hiervoor nog Sundermann, blz. 12, die voor een bronzen oorhanger een 20 duiten bood, en als ant¬ 

woord ontving: „das geht nicht, da kann Gold daraus werden; man musz einige Silbermünzen damit zusammen schmelzen, 

dann wird es Gold, wenn ein Meister das tut”. Alleen wordt niet vermeld, waarom die Niasser dat zelf niet toepaste — 

zou het niet een truc zijn geweest om meer geld voor het voorwerp te krijgen? de Europeanen (en de zendelingen zijn 

dat ook) zijn immers zoo „dom”! 
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aantal streken welhaast alleen bekend, zoodat men steeds vroeg in een zeker aantal daarvan. 

§ 591. De Niasser is een goed deel van zijn leven bezig met het berekenen van zijne 

uitstaande schuldvorderingen. Wanneer ik onverwachts bij een huis langs kwam, was het 

onderwerp van gesprek dat ik vernam, nagenoeg zonder uitzondering over de eene of andere 

schuldaangelegenheid '). 

Als hulpmiddel bij het rekenen wordt veelal gebruik gemaakt van strootjes. Schuld¬ 

rekening heeft wel plaats met in tweeën gespleten rottan, waarvan de deelen, tegen elkaar 

aangelegd en dan van kerfjes voorzien, de betalingen aangeven. Koelies maken wel gebruik 

van touwtjes, waarin iederen dag een knoop wordt gelegd, voor de berekening der dagen die 

zij hebben gewerkt. Met kalksteenen aan den wand der vertrekken heeft ook rekening plaats. 

Goede rekenaars komen, ofschoon niet zoo veelvuldig, voor. Zoo had ik indertijd een onge¬ 

schoold Zuid-Niasser in dienst, die eene kist met melkblikjes had ontpakt en de blikjes op 

elkaar gestapeld, vier op eene rij in breedte en diepte en drie blikjes hoog, en die daarna 

opmerkte: vier maal vier is zestien en dat driemaal is achtenveertig. Het berekenen van iets 

is: N. fangerqi, C. faner ai, Z. fanbfaja. 

Rekensnoer: bu*ubu*u sinali, ook angèrata of fangera 1 2). 

Rottan-schuldrekenaar: uwé nisila, of uwé nitèghè. Z. g-era^era gómÖ. 

Telkoord voor de maanddagen: Z. fanbfaja bazva (hier algemeener gebruikt dan zoo- 

even aangegeven). 

§ 592. Passars hebben zich in de binnenlanden van het oude Ni as niet kunnen ont¬ 

wikkelen, daartoe waren de toestanden te onzeker. Te Gunung Sitoli bestond vroeger het 

gebruik om in het Chineesche kamp, op zondag inkoopen te komen doen. Cf. SUNDERMANN, 

blz. 91, waar omtrent het beginwerk der zending wordt gezegd van den zendeling KRAMER: 

„er begann den zum Markte kommenden Leuten zu predigen”. Dit gebruik heeft zich ge¬ 

handhaafd. In de laatste jaren heeft het bestuur markten geopend te Teloq Dalam en te 

I dan ö Drawa (N.). 

§ 593- Onder Staatsinstellingen zullen wij gelegenheid hebben op de merkwaardige Nias- 

sche gebruiken te komen, betreffende het vaststellen van standaardmaten, zoomede van de 

waarde van varkens, rijst etc. Doordat ook de onderlinge waardeverhouding dier artikelen was 

vastgesteld, werd de schuldrekening mogelijk gemaakt. Terwijl wij daar uitvoeriger op dit 

onderwerp moeten ingaan 3), beperken wij ons hier tot de opgave van, maten en gewichten, 

zooals die in het oude Ni as bestonden en nog steeds bestaan. 

§ 594. De varkensmaat bespraken wij reeds in § 453 4). Verdere lengtematen zijn, even¬ 

wel zonder bepaling naar een standaardmaat, maar varieerend naar den persoon : 

de vadem (d'ófa), ongeveer: 1,50 M. 

de el {ètb), „ 0,45 „ 

de span (litb), onderscheiden naarmate de afstand bepaald wordt van duim tot wijs¬ 

vinger (litb risi) 0,20 M., tot middelvinger (/. lawa) 0,22 M. 

Taalkundig heeft de rekening met d'ófa in de Zuid de volgende eigenaardigheid: het 

1) Zie nader § 890. 

2) Zie LM. blz. 208. 

3) § 875. 

4) Zie Mod. blz. 150; RN. blz. 51. 
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meervoud wordt tot en met het telwoord voor tien aangegeven met drófa indien dat woord 

eindigt op -a; met narófa indien dat eindigt op -u. Boven de tien is het meervoud steeds 

narófa. Derhalve: 

een vadem : dó fa. 6 vadem: ónö narófa. 

fitu narófa. 

walu narófa. 

sjizva (n')drófa. 

fulu narófa. 

2 „ duzva drófa. 7 „ 

3 „ tóln narófa. 8 „ 

4 * ofh (n')drÖfa. 9 

5 „ lima {n')drofa. 10 „ 

en verder: 11 vadem: feledsara narófa, etc.1). 

§ 595. Bij de gewichten hebben wij te onderscheiden tusschen : de goudgewichten 2) en 

die voor het wegen van andere zaken, zooals b.v. wel met varkensvleesch geschiedt. Een 

weegschaal voor goud zien wij afgebeeld in afb. 229 3); die andere weegschalen komen, voor 

zoover mij bekend, alleen in het noorden voor, zie afb. 4. Bij die laatste weegt men met 

steenen (batu); bepaalde gewichten zijn mij niet nader bekend. 

Het goudstandaardgewicht wordt landschapsgewijs geregeld bij het ^/'/-verbond, waar¬ 

voor zie § 875, III. De namen der gewichten verschillen. Wij geven hier slechts eene opgave 

voor noordelijke en eene voor zuidelijke streken: In het noorden kent men: 

i tahil (samba batu): \ pau: 16 ania: 240 saga: Fl. 40.— 

i pan: 4 ama: 60 saga: „ IO.— 

i ama: 15 saga: „ 2.50 (300 duit). 

i saga: 20 duit. 

Dit is de theoretische indeeling. De opgave bij Mod., blz. 152 doet zien, dat de ver¬ 

houdingen niet zoo eenvoudig zijn. Voor tambqi (C. tambali), laharo, hita, zie aldaar. 

In de Zuid waren de opgaven als volgt: 

i batu: 2 ta{m)bali: 4 fasjiwabwulu: 8 sitölunabwulu, terwijl verder: 

i sitölunabwulu: 2 walu laharo: 4 fófö: 8 hita. 

Zeer duidelijk is deze opgave niet. Zij houdt verband met de alliages; de waarde 

hiervan verschilt plaatselijk. 

Weegschaal is: fali'era, wegen: latulb4). Het woord pau5 6 7) is het Eng. pound0); het 

was 5 dollars in waarde. Voor het woord saga (Abrus praecatorius L. fam. Leguminosae), 

rood gekleurde vruchtjes met zwarte vlek, zooals men die veel op de Scheveningsche mandjes 

met schelpen versierd aantreft, zie De CLERCQ sub 3 ‘). 

§ 596. Als inhoudsmaat treffen wij de rijstmaat aan, die ook verschillen vertoont voor 

de uiteenliggende landstreken. In de Zuid is deze: 

i (sadso'ó): 30 tuba: 120 siófa: 240 siwalu, of bóla. 

Ten aanzien van de rekening met so*e worde vermeld, dat: 

1) Zie § 380. 

2) Zie Mod. blz. 151, 152; RN. blz. 50. 

3) Mod. fig. 7. 

4) LM. bh. 34. 

5) Short Notice, blz. 8 : paha. 

6) Cf. Snouck Hurgronje, Het Gajöland, blz. 116. 

7) LM. blz. 23. 
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inatbna dso^c: een halve so'é. t'ölu naso'é: drie so*é. 

sadso-é: een sose. ófa dso^é: vier sosc. 

duwa dsose: twee so*é. Enz., vgl. § 694 sub dófa. 

Voor tuba ') cf. Mak. tjupa, waarvan er 5 één gantang vormen. 

In noordelijker streken 1 2) is: 

i lauru: 4 tuinba \ 8 hincioja (zie afb. 3): 32 kata (zie afb. 4). De laura heet ook: 

kula of tumba jöw (noordelijke tumba3). N. tumba is: C. djumba of tsjuba, zie boven Z. tuba. 

De hinqoja heet ook: nali. Voor kata cf. Mal. kantang4). — Met kula vgl. Sal. kola, de 

Makassaarsche tjupa. 

Voor de berekening van den oogst, van de opbrengst der velden, heeft men N. sose 

of söj, bestaande uit 15 kula. Een kojang (overwalsche maat) geldt voor 40 sose. Rekening 

met pikols {fiku) is ook bekend, waarbij één fiku is 10 lauru. 

§ 597- Tot nu toe beschouwden wij alleen de vroegere omstandigheden, voor een deel 

reeds verdwenen, voor een deel nog wel bestaande, maar toch grootendeels ten doode ge¬ 

doemd, om plaats te maken voor wat meer in overeenstemming is met de eischen van een 

westelijk handelsverkeer. Wij gaan er thans toe over om nategaan, hoe zich de toestanden 

in de laatste tijden hebben ontwikkeld, al zal daarbij, waar dat pas geeft, eene vergelijking 

met het verleden worden gegeven. Het hoofdmoment in de nieuwe omstandigheden is de 

omkeer in de handelsbeweging, doordat de klapper een gezocht handelsartikel is geworden. 

Hierdoor zijn voor de toekomst van het eiland aanmerkelijk betere vooruitzichten geopend. 

Over den klapper als voedingsmiddel, zie §77, vlg.; de cultuur vond behandeling in § 514 vlg. 

De hier te bespreken aangelegenheden raken den handel. 

§ 598. De volgende landstreken zijn voor de cultuur, ten behoeve van den handel, van 

belang: 

1. Tohènè-asi (Zuid-Oost-Nias). Een denkbeeld van deze kust, die één klapper- 

bosch vormt, dat echter niet veel meer dan enkele honderden meters breed is, n.1. zich uit¬ 

strekt tot den heuvelvoet, die achter het strand begint, geeft afb. 244. 

2. de tuinen, behoorende tot de groote kampongs van Maniamölö. Deze bevinden 

zich' öf in de nabijheid dier kampongs, öf aan den bergvoet, vooral naar de zijde van de 

baaien van Fohili en Lagundri. 

3. de Hi nako-eilanden. Grootendeels zijn deze met aanplantingen overdekt. 

4. de kust van Lahusa, tegenover de juist genoe-mde eilanden gelegen. 

5. de dalen van Lahömi en Moro^ö. Hier zijn de aanplantingen niet zoo dicht, 

maar het groote aantal der kleine complexen ervan vormt een aanzienlijk totaal. 

6. het eiland Bunga, dat echter door de zeebeving van 4 Januari 1907 voor het 

grootste gedeelte werd verwoest, gelijk afb. 241 en 242 doen zien. 

7. de eilanden aan de noordkust gelegen, vooral Hulö Senau. 

8. het achterland van de kapen Dowi en LaTaja in het noordoosten. 

1) Cf. LM. blz. 207, 208. 

2) Mon. blz. 154. 

3) LM. blz. 33. 

4) LM. blz. 34. 
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g. het eiland Siriwau (Sarungbaung der zeekaarten). 

IO. de kust benoorden en bezuiden Gunung Sitoli. 

Eene mooie toekomst kan het land, door wijlen den heer A. VON Arx, een Zwitser, 

in erfpacht aangevraagd, nu van de te Amsterdam gevestigde klapper-cultuur-maatschappij 

Tojo-Lawa, gelegen aan den uitersten noordwest-hoek (Tojo-lawa), te gemoet gaan. Het 

bestaat uit drie perceelen, met een nominaal oppervlak van 1665 bouws. (Tojolawa I, II 

en Ma-'usö (foutief: Mausi) van resp. 757, 508 en 400 bouw; de perceelen werden 9 October 

1908 ingeschreven tegen een pachtschat van Fl. 1.— per bouw). 

§ 599. De waarde van het product, dat door Chineezen als tusschenhandelaren wordt 

afgescheept, wordt verminderd, doordat de droging meestal in den rook geschiedt, en door 

het gebruik van dikwijls te jonge klappers. Men koopt de kopra, hetzij reeds uit den dop 

genomen en meer of minder gedroogd, hetzij in den dop, die is gehalveerd en dus van het 

klapperwater ontdaan, met de bedoeling, vooreerst om verzuring te voorkomen, verder om ze 

bij het vervoer niet noodeloos zwaar te maken. Zelden worden geheele klappers verkocht. 

De handelaren laten het vruchtvleesch nog meestal nader drogen, waarbij veel vervuiling 

plaats heeft, doordat zand e. d. over de kopra waait. Het is gebeurd dat een groothandelaar 

in de Straits een zak met zand terugzond naar een Chinees, onder mededeeling, dat dat 

geen kopra was. De Niasser, voor zoover zijn product bij het gewicht verkoopende, kan 

hieraan ook wel niet vreemd zijn, want hij is den afnemer gewaagd, die immers meet met 

„eigen maat”. Er is nog geen wet in Indië die het mogelijk maakt zulke knoeierijen voor 

den strafrechter te brengen: voor de zedelijke opvoeding van een volk anders geen luxe. De 

oneerlijke concurrentie heeft ook daardoor plaats, dat te lage aangifte wordt gedaan van den 

afscheep: wat men daardoor aan vracht „bespaart”, kan men meer geven voor het product 

en eerlijke handel wordt daar door de concurrentie moeilijk gemaakt. Van bestuurswege is 

tegen deze kwade factoren wel met eenig succes opgetreden. Te Gunung Sitoli is eene 

drooginrichting gebouwd door de firma HENNEMANN en Co., die op den duur eene aanmer¬ 

kelijke verbetering kan aanbrengen. 
v 

§ 600, De uitvoer heeft hoofdzakelijk plaats naar de Straits; slechts weinig gaat naar 

Padang. De hoofdoorzaak is wel, dat de handel in de Straits groote voorschotten verstrekt, in 

eene enkele maand wel eens Fl. 70.000.— bedragende, terwijl zulks niet door dien te Padang 

wordt gedaan. De oude connecties van de Straits met Nias maken het mogelijk, dat van 

daar de draagkracht der Chineezen en hunne betrouwbaarheid kunnen worden beoordeeld. 

In de laatste jaren is meerdere belangstelling van wege den handel te Padang te bemerken, 

waarbij de Nederlandsche Handelmaatschappij een rol speelt. Evenwel — moge van deze zoo 

toe te juichen bemoeienis zijn melding te maken -—- zéér veel valt nog te doen, wil men 

den handel van Nias geheel over Nederlandsch-Indische kantoren, leiden. Maar ook de 

Straits zelve geven groote wisselingen te zien ten aanzien van Pinang en Singapura. 

Zulks houdt verband met gesloten contracten en met plaatselijk hooger geboden prijzen, ge¬ 

volg van door de handelaren gesloten contracten, waaraan zij verplicht zijn te voldoen, om 

niet in boeten te vervallen. Men vergelijke de volgende getallen: 

(Nb. De laatste kolom betreft de kopra, die rechtstreeks naar Europa werd overge¬ 

scheept, dank zij den overeenkomsten ter zake van de Stoomvaartmaatschappijen, hetgeen tot 

vermindering van de kosten leidt). 
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Jaar: Naar Pinang: Naar Singapura: Naar Padang: Naar Europa: 

1900. 548.600 KG. 472.390 KG. — — 

1902. 1*913-115 * 78.340 „ — — 

1908. 2.826.900 „ 229.560 „ 67.495 KG. 

1910. . 2.9I3-945 * 10.980 „ 209.760 „ 415.890 KG. 

1911. 2.437.835 * r 

O
 

O
 

l-O 425.015 „ 921.220 „ 

[912. 2459.675 » — 378.375 „ 687.225 „ 

I9I3- 2.240.860 „ 21.140 „ 484.505 „ 353.070 „ 

Naast dezen voornaamsten uitvoer neemt die van notemuskaat en foelie de belangrijkste 

plaats in, waarbij ook toename is te constateeren. De kalkhoudende gronden aan de oostkust 

schijnen een uitnemenden bodem er voor te vormen. De waarde der foelie bedroeg in 1910 

Fl. 90.— per pikol. 

Pinang is zeer aan waardewisseling onderhevig, zoodat soms de uitvoer, als niet loonende, 

wordt gestaakt. Datzelfde heeft wel plaats met den uitvoer van rottan, om reden dat geene 

goede soorten ten verkoop worden aangeboden. Langs de oevers van den benedenloop der 

Muzöj heb ik er enorme hoeveelheden van gezien, naar het schijnt van mindere qualiteit. 

De handelswaarde dier gewone soorten (zie §§ 196, 1412), is omstreeks Fl. 8.— per pikol. 

De boschproducten nemen eene onbeduidende plaats in. Men noemde: gitö harana, 

-gbdu en -fadbrb. De voorraad kan niet bijzonder groot zijn. 

§ 601. Wij laten hier een vergelijkend overzicht volgen van den uitvoer sedert het jaar 

1899, volgens de gegevens die de ambtenaren van den dienst der In- en Uitvoerrechten voor 

mij hebben samengesteld. De opgaven zijn in KG.; die van klapperolie echter in L. 

Jaar: Kopra. Klapperolie. Notemuskaat. Foelie. Pinang. 

1899 985.000 2.598 6.607 1-353 — 

1900 1.021.000 640 10.257 1.599 3-875 

1901 1.420.000 — 7-944 1.652 11.681 

1902 1.991.000 — 14.079 2-534 11.992 

1903 2.228.000 420 20.574 3G85 11.210 

1904 2.057.000 887 15-309 3.848 420 

1905 2.557.000 — 25.845 4.018 300 

1906 2.121.000 — 31.118 3.506 28.792 

1907 • 2.213.000 597 31.672 5-443 8.817 

1908 3.124.000 5.174 41.492 4-779 7.020 

1909 2.654.000 — 42.687 5-495 — 

1910 3.340.000 — 35.63I 5.151 580 

191 I 3.360.000 •— 39.889 3.920 4.096 

1912 3.525.000 6.095 35.703 3.889 10.682 

i9r3 3.099.000 6.574 27.376 3.005 31 - 5°1 

27 
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Jaar: Rottan. Gétah. Gomelastiek. 

1899 — 1.257 — 

1900 868 740 — 

1901 984 288 148 

1902 5.469 197 

1903 8-377 159 379 
1904 3-431 — 230 

1905 1.728 — 825 

1906 3-174 ,32 2.706 

1907 I-7I7 i-375 i-079 
1908 7.020 1.088 

1909 — — 295 

1910 1.570 384 

1911 7.015 125 275 
1912 

C
O

 
C

O
 

CM
 126 768 

1913 7-189 119 197 

Onder gëtah wordt verstaan: gëtah balam (vgl. NZ. gbdit: Payena Suringariana Burck) 

of gëtah kulan (Payena Leerii Kurz). Gomelastiek is de gëtah susu, waarvan de naam van 

den boom mij niet bekend is. 

§ 602. Gaan wij over tot den uitvoer van producten uit de dierenwereld, dan is te 

vermelden: tripang, waarvan in 1902, 1905 en 1906 werd uitgevoerd tot eene waarde van 

resp. Fl. 93, Fl. 240 en Fl. 20.—, terwijl de vermelding sedert ontbreekt. Tripang (sualb) 

komt in minder goede soorten vooral van Huló Wunga. De gele soort (sualb gctdjd) wordt 

verzameld, de zwarte soorten, zooals men die op de riffen van de kust langs het noorden 

aantreft, zijn niet gewild. 

Varkens werden uitgevoerd in 1910—1913: 1.206; 707; 543 en 481 stuks. De verbods¬ 

bepalingen op invoer elders maken den uitvoer bezwaarlijk. 

De uitvoer van (karbouwen)huiden beliep eene waarde in 1910—1913 van Fl. 1716; 

Fl. i.5 51; Fl. 1.747 en Fl. 831. 

S 603. De totaal-waarde van den uitvoer bedroeg: 

Jaar: Naar buiten het tolgebied: 

r 

Naar binnen het tolgebied: Totaal: 

1909 Fl. 262.948.— Fl. 97.420.— Fl. 360.368.— 

1910 V 128.791.— n 111-341-— r 240.132.— 

1911 V> 98.467.— r> 101.644.— „ 200. III.— 

1912 V 513.598.— n 128.193.— » 64I.79I.— 

1913 V 572.632.— Y) 129.462.— * 702.094.— 

$ 604. Interessante cijfers ter vergelijking hiermede geeft: Tijdschr. Ned. Indië, 

jaargang 1848, blz. 189—190: 
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Uitvoer van: Rijst: Olie: Padi: Katjang: Slaven: Diversen: 

Teloq Dalam. 

Sömabawa. 

Gunung Sit. 

Noorden. 

Hinako. 

Geheel Ni as. 

Fl. 6.600.— 

„ 40.000.— 

„ 10.000.— 

Fl. 500.— 

„ 2.000.— 

Fl.2i.450.— 

„ 9.OOO.— 

Fl. 2.000.— 

Fl. 600.— 

„ 30.000.— 

» 5-000.— 

„ 2.000.— 

^ 2.000.— Fl. 1.000.— 

Totaal. Fl. 56.600.— Fl. 2.500.— Fl. 30.450.— Fl. 2.000.— Fl. 39.600.— Fl. 1.000.— 

Zonderen wij het „artikel” slaven uit, dan is het geheele bedrag van den uitvoer voor 

dat jaar: Fl. 92.550.—. 

En verder treffen wij bij RN. blz. 54—56 gegevens aan voor het jaar 1854. Die moeten 

echter voorzichtig worden behandeld. Zijn uitvoer toch moet worden verminderd : 

1. Met een bedrag van Fl. 16.854.—, op blz. 55 en 56 vermeld als uitvoer. Blijkbaar 

is hier de doorvoer bedoeld van een aantal goederen, welke met prauwen werden aangebracht 

die het eiland aandeden. 

2. Met een bedrag van Fl. 17.750.— wegens „slaven tot' pandelingen”. 

Het totaal bedrag, door hem voor den uitvoer gegeven ad Fl. 64.694.— wordt zoodoende 

verminderd tot Fl. 30.090.—. 

Ofschoon de getallen van die jaren in nog hooger mate dan die van den tegenwoor- 

digen tijd betrekkelijke waarde hebben, valt toch met besliste zekerheid een niet onbelang¬ 

rijke vooruitgang te constateeren. Geheel onbevredigend zijn die resultaten niet, wanneer 

men in aanmerking neemt, hoe in de jaren 1909 en 1910 de bevolking zwaar beproefd werd 

ten gevolge van pokken en dysenterie. En te meer klemt dit, wanneer wij overwegen dat 

waar de cijfers van tijdelijke omstandigheden afhankelijk zijn, daarentegen de getallen in ge¬ 

wicht den uitvoer weergevende, den werkelijken vooruitgang teekenen. Vergelijking van de in 

§ 601 gegeven cijfers toont dan aan, dat de koprahandel van iets meer dan één in 1900, 

gestegen is tot ruim drie millioen KG. in 1913. De invloed, door het aandoen door de Paket- 

vaart, op den handel uitgeoefend, blijkt mede uit die getallen. Van 1907 op 1908 stijgt toch 

de uitvoer van 2.213.000 op 3.124.000 KG. Het zich niet doorgaand handhaven van dien 

vooruitgang, was ook het gevolg van bovengenoemde factoren van ziekte, die tienduizenden 

menschen ten grave hebben gesleept. 

§ 605. De invoer betreft hoofdzakelijk: rijst, petroleum, maufacturen, metalen (goud, 

ijzer en messing), katoentjes, lucifers, tabak. Bemiddelaars met den groothandel zijn ook hier 

de Chineezen, die gevestigd zijn te Gunung Sitoli, Teloq Dalam, Hinako, Lahewa. 

Zij zijn tevens verkoopers in het klein, waarin zij overigens gesteund worden door talrijke 

deels Niassche, deels Maleische onderverkoopers in de Mohammadaansche nederzettingen aan 

de kust, en sedert de laatste jaren (na omstreeks 1905), ook meer en meer in het binnenland. 

Een denkbeeld van een goed ingericht winkeltje {lafau) van dien aard geeft afb. 178. 
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§ 606. De hoofdartikelen van invoer zijn de volgende: 

Rijst. 

Jaar: Van de Straits. Van Padang. 

1909 1-533-390 kg. 42.305 KG. 

1912 1.096.600 „ 831.ï26 „ 

1913 2.210.00Ó „ 330-916 „ 

Petroleum. 

1909 1.830 L. 108.363 L. 

1912 93.692 „ 

I9I3 — 101.621 „ 

Manufacturen. 

I9°9 Fl. 14.033.— Fl. 45.760.— 

1912 » 21.873.— » 50.162.— 

1913 „ 81.641.— » 62.489.— 

Tabak. 

I9°9 Fl. 88.— Fl. 7.302.— 

1912 523 KG. 10.325 KG. 

1913 175 „ 40.116 „ 

§ 607. De waarde van den invoer is geweest : 

Jaar: Van buiten het tolgebied: Van binnen het tolgebied: 

1909 Fl. 235.145.— Fl. 288.860.— 

1910 » 338-830.— « 266.323.— 

1911 „ 271.087.— « 300.363.— 

1912 « 3OC.333.— « 631.279.— 

1913 " ff 380.225.— „ 610.027.— 

Sedert 1909 nam dus de totaalwaarde van den invoer toe van Fl. 524.005.— tot 

hl. 990.252.—. Als getal ter vergelijking kan hier tegenover worden gesteld de invoer van 

het jaar 1848 tot een bedrag van Fl. 44.050.— ‘). 

1) Tijdschr. N. I. als boven. 
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§ 608. Wij geven ten slotte een overzicht van de sedert 1885 geheven rechten, in 

guldens. Men denke er echter aan, dat via Padang een niet onbelangrijk deel van den handel 

gaat, zoodat daar ter plaatse een onderdeel van de rechten betaald wordt voor goederen, be- 

stemd voor Nias. Bij het tijdvak tot 1910 is de opgave om de vijf jaar, na 1910 doorloopend. 

Jaar: Invoerr. acc. petr. acc. luc. hav. ank. Uitvoerr. Totaal. 

1885 2.280.— — — — 2.— 2.283.— 

1890 931*— 88.— — — 9-— 1.029.— 

G
\ 

co 3.000.— 265.— 274.— 1 2.— 12.— 3-565-— 
1900 4-577-“ 394-— 532.— 37-— 24.— 5-596-— 

1905 6.683.— 9 — 1.645.— 456.— 105.- 8.983.— 

1906 6.5 11.— — 2.427.— — 243-— 9.191.— 

1907 7.257.— 6.— 2.710.— — 180.— 10.163.— 

1908 6.604.— 4-— 2-454-— — 105.— 9.242.— 

1909 5.041.— 46.— 2.351.— 20.— 60.— 7-53°-— 
1910 7-937-— 368.- 2-753-— 40.— 115-— 11.216.— 

1911 8.764.— — 2.428.— — 109.— 11.302.— 

1912 10.786.— — 2.798.— — 98.— 13.686.— 

1913 10.994.— — 2.174.— — 72.— 13.250.— 

Aangezien deze statistische gegevens ruim voldoende den gang van zaken weergeven, 

onthoud ik mij ervan, grafisch deze zaken voortestellen. 

II. VERKEER. 

§ 609. Ten aanzien van het verkeer valt niet veel te zeggen. Onder geographie wordt 

opgemerkt, hoe ter zake de toestand is zooals die zich heeft ontwikkeld onder onzen invloed. 

Hier valt dus slechts te behandelen de zuiver Niassche zijde der zaak. Daarbij moet worden 

onderscheiden tusschen de Zuid en het overige eiland. Aangezien bij de bespreking der 

nederzettingen reeds met een enkel woord over de onderlinge verbindingen werd gesproken '), 

worde daarnaar verwezen. Terwijl RN.1 2) alleen voor de Zuid bepaald opengekapte paden 

kent, heb ik er in centrum en noorden ook aangetroffen, ofschoon ze daar zeer schaarsch 

waren. Die bron3) zegt in één adem, dat: „de gemeenschap tusschen de dorpen... plaats 

heeft langs paden, alleen door den voet gevormd”, en: „dikwijls worden deze paden, om een 

vijand., van het spoor te brengen verlegd of nieuwe gemaakt en de oude verwaarloosd (wat 

1) § 293 en 315. 

2) Blz. 36. 

3) Blz. 35. 
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dus slaat op onderhoud), hetgeen een doolhof vormt . . waardoor . . het nemen van een gids 

van plaats tot plaats noodzakelijk is”. Dien toestand trof ik nog vrijwel ongewijzigd zoo aan. 

Van de wegen in de Zuid zij nog vermeld, dat men daarlangs nuttige boomsoorten plantte, 

zooals: af oh, barudsjö, böruwa, boiv, eho, falb, manawa dauö, mösiholi, simandrqölb. Het grootste 

bezwaar op die Niassche wegen vormden de rivierovergangen; vele ervan moest men door¬ 

waden. Was de afstand niet te groot, dan maakte men er een overgang over langs een 

boomstam. Ook had men, ofschoon zelden, een enkelen rottan om over te loopen, met een 

andere erboven om zich aan vast te houden. Over de Eho tusschen het oude Hilifalawu 

en Sifa'oro-asi was de eenige rottan-hangbrug, die ik op het eiland heb aangetroffen. De 

algemeene naam voor zulke bruggen, vlonders, etc. was: N. dêla, C. drèla, Z. et'e. 

§ 610. Al hetgeen moest worden vervoerd werd gedragen, bij voorkeur op het hoofd, 

bij wijze van uitzondering ook aan een pikollan. Ook wel hing men iets, dat daarvoor ge¬ 

schikt was, aan een stok, dien men over den schouder lei. De vrouwen droegen in draag¬ 

manden die op den rug werden gehangen, met lissen over het hoofd dan wel om de schouders. 

Het model van centrum en noorden van die manden was groot ’), dat van de Zuid daaren¬ 

tegen was een klein mandje1 2). De namen zijn: NG. dagadaga-, Z. hilb 3). 

§ 611. Mogelijk is nog niet voldoende de aandacht gevestigd op den oorsprong van het 

gebruik, dat bij inlandsche volken de vrouwen veelal belast voorop, de mannen zonder iets 

te dragen achteraan loopen, waarvan ik de ontwikkeling mede maakte tijdens mijn verblijf op 

het eiland. Bij mijne komst liep men allerwege in de binnenlanden nog gewapend met lans 

en dikwijls ook met schild. De vrouwen, liepen als men zich gezamenlijk ergens heen moest 

begeven, voorop met al wat er diende te worden medegevoerd bij zich, terwijl de mannen 

als bewakers achteraan kwamen. Er waren streken, waar eene groep vrouwen (men liep daar 

zelden met enkelen), steeds zoo bewaakt werd, wanneer zij uitgingen. In deze periode van 

menschwording konden alleen de vrouwen worden belast, omdat de man steeds op verweer 

bedacht en daartoe gereed moest wezen. Toen evenwel de rust begon in te treden, liet de 

man het schild en weldra in vele streken ook de lans thuis, maar dacht er niet aan om een 

gedeelte van de vracht der vrouwen over te nemen. Lasten te dragen was vrouwenwerk, dat 

geworden door de eeuwen van onrust, waarin zich de eerste ontwikkeling der menschen afspeelt. 

Bij mijn eersten tocht in November 1904 door het land, waardoor ik weldra den weg 

van Lahagu over Lawelu naar LölöwaM liet aanleggen, werkten de menschen nog met 

lans en schild naast zich op de velden. Toen zes maanden later die weg geopend was, ont¬ 

moette ik reeds lieden, die alleen een wandelstok bij zich hadden. Het is de zelf-ontwapening, 

die overal intreedt waar de rust voldoende is verzekerd. 

§ 612. In de laatste jaren neemt het aantal hoofden dat zich een paard aanschaft toe, 

en ook enkele handelaren maken er gebruik van. Vervoer in karren neemt ook toe, speciaal 

langs de kust bij Gunung Sitoli, ofschoon ook reeds op andere plaatsen. 

1) Afb. 3 en 55. 

2) Afb. 5. 

3) Cf. LM. bis. 28, 33, 207. 
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A. Algemeen gedeelte. 

§ 613. Vervaardiging van voorwerpen in het groot is niet bekend, aangezien de industrie 

slechts werkt voor de geringe plaatselijke behoeften. Eene uitzondering daarop, maar toch 

slechts in beperkte mate, is: 

a. voor nationaal gebruik: metaalbewerking (messen), pottenbakken, scheepsbouw, touw- 

draaien, vlechten (hoeden) en vooral zoutzieden; 

b. voor uitvoer naar den overwal: oliebereiding en bultzakkenmakerij. 

Oliebereiding was vroeger van meer beteekenis !). RN. * 2) geeft voor het jaar 1853 eene 

waarde op van Fl. 11.400.—. Voor den tegenwoordigen uitvoer, zie § 601. Deze olie wordt op 

de hoofdplaats door. een Chinees bereid. Consumenten verschillen zeer, zoodat nu eens Pinang 

en Singapura, dan weer verschillende kustplaatsen in Atjeh, Tapanuli of Sumatra’s 

Westkust verbruikers zijn. 

Bultzakken, waarvan de aanmaak plaats heeft op de Pasar te Gunung Sitoli, 

vinden nog al aftrek bij reizigers aan boord van de stoomschepen, die Gunung Sitoli pas- 

seeren, terwijl ook bestellingen van den overwal voorkomen. De prijs varieerde van Fl. 2.50 

tot Fl. 4.— al naar de grootte. 

§ 614. De bekwaamheid om voorwerpen te vervaardigen is algemeen verspreid, maar 

men treft toch overal personen aan, die meerdere geschiktheid en geoefendheid bezitten voor — 

of in de eene of andere industrie, en die dan voor hunne omgeving werkzaam zijn. Bijzonder 

gezien is het beroep van den goudsmid, waarna wel dat van timmerman en koperwerker te 

noemen zijn. Hoofden en hun zoons zijn er, die zich daar speciaal mede bezighouden. Ook 

andere werkzaamheden achten zij niet beneden zich, want een ieder „pakt aan”, als daartoe 

de omstandigheden leiden. Alleen vrouwen van aanzienlijke hoofden in de Zuid onthouden 

zich van zwaren arbeid, terwijl er overigens wel niemand is die er aan zou denken stil te 

zitten, als het op werken aankomt. 

§ 615. Enkele industrieën zijn aan bepaalde plaatsen gebonden. Zoo is het pottenbakken 

afhankelijk van het voorkomen van geschikte leemlagen ; scheepsbouw, touwdraaien en zout¬ 

zieden zijn aan het strand gebonden. Plaatselijke industrie van anderen aard, berustende op 

de aanwezigheid van een aantal meer geoefende bewoners in bepaalde kampongs, noemden 

O § 580. 

2) Blz. 56. 



ETHN0GRAP1IIE. X. — NIJVERHEID. 2l6 

wij in § 613 sub a. Van gelijken aard is de oliebereiding te Gunung Sitoli, al is hier 

degeen die de olie vervaardigt, een vreemdeling. 

De huisindustrie heeft plaats in de groote zaal van de woning, hetzij van de werk¬ 

lieden zelven, dan wel van hunne werkgevers; dit laatste vooral bij het vervaardigen van 

gouden voorwerpen. Overigens zal voor zoover noodig, bij elk onderwerp afzonderlijk worden 

vermeld waar de bewerkingen plaats vinden. 

§ 616. Aangezien er weinig werklieden worden aangetroffen, die zich — behalve met 

hunne industrieele bemoeiingen — niet tevens met den landbouw bezig houden, sluit dit in zich» 

dat de vervaardiging van voorwerpen in den regel niet in den planttijd plaats heeft. Het 

meest komen vaste werklieden voor onder de goudsmeden, die wel reizende rondtrekken voor 

de uitoefening van hun beroep. Van den overwal, in het bijzonder van de Bovenlanden 

van Padang, komen wel eens goudsmeden, die op taakwerk hun beroep uitoefenen. Een 

aaneengesloten arbeid heeft niet veel plaats; meestal wordt hij afgewisseld met andere bezig¬ 

heden, terwijl men onder het werk degenen die komen kijken, te woord staat. Toch wordt, 

als eenmaal de opzet is begonnen, met dat voorbehoud, in den regel ook doorgewerkt totdat 

het resultaat is bereikt. 

Een leven, afhankelijk van de industrie, is hier niet bekend; men ziet er in de meeste 

gevallen slechts een middel in om er iets bij te verdienen, terwijl de landbouw en de varkens- 

fokkerij de hoofdzaak blijven. 

$ 617. Bepaalde industrieën zijn vrouwenzaak; noemen wij pottenbakken, weven. Andere 

daarentegen, speciaal die, waar snij- of hamerwerk bij te pas komt, vormen het werk der mannen. 

§ 618. De materialen zijn van overwalsche origine (metaalbewerking): goud, ijzer, mes¬ 

sing, ook wel: lood, tin, zilver, blik; (kleedermakerij): katoentjes; dan wel — voor de meeste 

der industrieën —- uit het land zelf afkomstig, zooals: (anorganisch): steen, leem, zout; (dierlijke 

producten): huiden, been; (plantaardige producten): vezelstoffen, hout, klappers, rottan, bambu. 

Niet op al deze onderwerpen zal hier worden ingegaan ; voor zoover noodig worde verwezen 

naar de speciale hoofdstukken. 

S 619. De betaling geschiedt voor de vervaardigde voorwerpen, als de werkman de 

grondstoffen heeft geleverd. Is dat niet het geval, zooals dat steeds gebeurt bij het maken 

van gouden voorwerpen, dan wordt een loon bedongen voor den geheelen aanmaak, dus bij 

wijze van taakwerk, waarbij dan gewoonlijk onderhoud gedurende den werktijd komt. Op deze 

wijze wordt ook wel bij den woningbouw geholpen. Dagloonen kent men niet dan bij koelie- 

werkzaamheden; zij bestonden alleen daar waar de slavernij had opgehouden te bestaan, dan 

wel niet voldoende in werkkrachten voorzag, en kwamen buiten de hoofdplaats welhaast niet 

voor. Maandloonen zijn mogelijk veelvuldiger geweest, maar het meest voorkomende gebruik 

was wel huur van zoo’n koelie voor den duur van een jaar, tegen een loon van een of twee 

gulden in het geheele jaar, waarbij dan een of twee stel kleederen en de kost kwamen, wat 

het gewone beding bij jeugdige koelies was. Ook overigens was de loonstandaard zeer laag; 

met een dagloon van 25 cent was ruim betaald. Koelies bij Chineezen ontvingen drie of vier 

gulden indien per maand betaald, eventueel met den kost. Timmerlieden kon men voor één 

of voor anderhalven gulden per dag onder de Niassers gemakkelijk krijgen. De koelieloonen 

voor dragers zijn vastgesteld op een minimum van veertig cent per dag, voor zoover niet- 

particulieren betreffende. Een bepaalden koeliestand kent men nog niet; wel zijn er lieden, 
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die jaren lang zich als zoodanig verhuren, maar te eeniger tijd geven zij hun werk op en 

gaan ergens in het binnenland zich neerzetten als landbouwer. Bedelaars in onzen zin treft 

men ook niét aan, al dient te worden opgemerkt, dat — als het op tabak aankwam — elk 

Niasser een bedelaar was, dien men slechts 

§ 620. Van de bestaande industrieën 

1. Beeldhouwen. 

2. Boomschorskloppen. 

3. Hout- en beeldensnijden. 

4. Kalkbranden. 

5. Metaalbewerking. 

6. Nettenbreiën. 

7. Oliebereiding. 

8. Pottenbakken. 

met groote moeite kwijt raakte, 

zullen wij de volgende iets nader beschouwen: 

9. Rottanbewerking. 

10. Scheepsbouw. 

11. Touwdraaien. 

12. Verven. 

13. Vlechten. 

14. Weven. 

15. Zoutzieden. 

B. Speciaal gedeelte. 

1. Beeldhouwen. 

§ 621. De voorloopige bewerking der steenen, waarvan men hier en daar bepaalde 

steengroeven kent, heeft plaats bij de vindplaats. Is in hoofdtrekken de vorm aan den steen 

gegeven, dan vervoert men hem voor het afwerken naar de plek, waar de plaatsing of op¬ 

stelling zal geschieden. In afb. 180 zien wij hoe men bezig is den ruwen vorm aan een 

„adjulb manu” te geven '). Afb. 124 en 125 stelt een darbdarb voor die in de kampong is 

gesleept, en die daar de verdere bewerking zal ondergaan. De uiterst primitieve instrumenten 

die men daarbij gebruikt, zijn in de Zuid: 

1. een breekijzer (suha tbfa^b, ijzeren hefboom). Dit Z. sitha staat tot N. suld, gelijk C. 

lu/a tot N. luha * 2). 

2. eene bijl3): fatb batu, die iets langer en dus ook zwaarder is dan die voor hout¬ 

bewerking. 

3. een beitel (fan'ótb, van t'ötb, het aequivalent van N. toto, behouwen). 

4. een ijzeren hamer {bagbbagb tbfasö). 

5. een houten hamer {bagbbagb eu). 

De bewerking van betere voorwerpen duurt van 3 a 4 maanden tot een jaar. De be¬ 

werkers heeten: Z. (B M.) sanbtb batu (H S.) sbneghèncghè batu; ook gebruikt men wel den 

term: tuka batu, ofschoon die geen zuiver Niasch is. Een gebruik in de Zuid, waarvan ik 

den grond niet ken, bestaat daarin dat deze bewerkers van de ter gelegenheid van de in¬ 

wijding geslachte varkens de g-i*b ontvangen (B M. g-'ó dsanbtb batu). Is de steen behoorlijk 

met genoemde instrumenten bewerkt, dan heeft in de Zuid het polijsten plaats4). 

O § 304- 

2) § 448. 

3) Afb. 180. 

4) Voor de diverse steenen, zie §§ 265 tot 280; 284 tot 286; 304 tot 309; 317 tot 320; 321 (vervoer der 

steenen); 323. 

28 
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2. B o o m s c h o r s k 1 o p p e n. 

S 622. Zie hiervoor § 117. 

3. Hout- en b e e 1 d e n s n ij d e n. 

S 623. De houtbewerking begint met het kappen van de boomen in het bosch, dan 

wel daar waar goede houtsoorten zijn geplant. Dit gebeurt met een bijl {fat'o) *). Voor het 

bekappen en het maken van planken gebruikt men een dissel: N. rirnbé, Z. ribc (Cf. Mal. 

rimbas). Aangezien zagen onbekend zijn, gaat veel hout verloren; de boom splijt men met 

wiggen. Na de bekapping wordt het hout gedragen of gesleept naar de plaats van verdere 

bewerking. Het bekappen met een fat'o heet: Z. latbtb ; met een ribé: Z. laribé1 2). Schaven 

(lakaka) heeft meer en meer plaats; het was vroeger onbekend. Voor het maken van inkepingen, 

waarin b.v. de balken worden gevat, gebruikt men een, dikwijls zelf vervaardigden, beitel (NZ. 

faho) en een breeden houten hamer (Z. bagbbagb) 3). Als boor kent men de sbgiri4) en de 

N. fbndraru, Z. fbdraru. 

Het houtsnijwerk wordt deels met zulke beitels, deels met scherpe messen gemaakt, 

terwijl ook een houten hamer te pas komt. 

De groote adu worden eerst met een groot mes [siöli sebuiua) bekapt: latbtb, terwijl 

voor het snijwerk kleine messen (N. rbsb, Z. fanio^é) dienen. Het maken van zulke adu is 

niet ieders werk. De gewone, grove modellen worden door den helper van den priester ge¬ 

kapt, terwijl deze laatste al reciteerende er oogen, mond etc. aan aanbrengt; het zijn on¬ 

ooglijke gaffelvormige stukken hout 5). Bij deze is het aantal houtsoorten, dat — al naar de 

omstandigheden — wordt gebruikt, groot. Voor die fraaie beelden echter worden- slechts 

enkele houtsoorten benut, waaronder manawa bijzonder veelvuldig voorkomt. Zulke «^«-makers 

worden genoemd : N. sangamöj adu, Z. sbböj adu of sblewa adu. 

4. Kalkbranden. 

§ 624. Kalk (N. bötua, Z. bbtuwa, betuwa) wordt in hoofdzaak aan het strand gemaakt, 

maar vindt toch ook hier en daar in de kalkheuvels plaats, terwijl de kalkafzettingen, zooals men 

die in enkele rivieren vooral van het noorden kent (NC. biigho), mede worden benut6). Eerst 

wordt de kalk gebrand (latunu ba galitb) en daarna gebluscht {labasöi idano). Voor het branden 

gebruikte men houtskool [aghb\, men noemde speciaal den famuwit {offambmvu ? T. famqubwu), 

waarop de kalk wordt gelegd, waarna met een bamboezen wurawura men het vuur aanblaast. 

De kalk is na die behandeling geel (ausö) geworden. Veelal maakt men kalk voor zich zelf, 

maar verkoop heeft ook plaats, vooral naar die streken van het binnenland waar geen kalk¬ 

heuvels voorkomen. 

5. Metaalbewerking. 

S 625. Goud 7). Men verkrijgt het benoodigde goud door omsmelting van oude sieraden 

of van nieuw gekocht goud. Daarbij onderscheidt men: 

1) Mod. fig. 152. 

2) Mod, fig. 177. 

3) Mod. fig. 167. 

4) Cf. Mal. gurdi, drilboor; mënggereq, een gat boren met een boor, els. 

5) § 1313- 

6) Lage is „verharteten Kalkniederschlag”. 

7) Lett, III, blz. 86—90. 
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stofgoud a. fijner soort: N. balaki azvu, Z. sb gawii. 

b. grover soort: N. balaki sb hiinb zuri, Z. sb hunb dsuri. 

bladgoud: NZ. farada. 

De oude sieraden worden steeds weer omgewerkt, zoodat zgn. pusaka-stukken van dien 

aard op Ni as vrij wel ondenkbaar zijn, waar alleen het zelf-vervaardigde, en door een feest 

ingegewijde, zin heeft. Vermenging met zilver en sidasö vindt plaats. Naar het percentage aan¬ 

wezig goud, dat met een toetssteen wordt getaxeerd, worden de verschillende alliages onder¬ 

scheiden, die ook plaatselijk onderling verschillend zijn, hetzij naar de namen, hetzij naar de 

waarden, maar ook wel naar beide tegelijk. Het bij Mod.1) gegeven voorbeeld is in het noorden b.v.: 

balaki, ter waarde van Fl. 

p-i 1 
co 20.— de pau 2). 100 pet. goud 

niblini, » n V Y) 16.— 

g-btaluwa, V V v V r5-— 75 Y) n 

harèse, V » V V 10.— 

siwalu, » V V r> 5-— 50 » 5? 

sèsè, V V V V 2.50 39 W V 

De vermenging der metalen heeft plaats, wanneer deze week zijn geworden door de 

aangewende warmte. Aan het zeer weeke bladgoud zou door lang kloppen de vereischte 

hardheid worden gegeven. Over vermenging na smelting zie beneden. 

§ 626. De bewerking heeft plaats in de voorzaal der woningen. Vóór men er mede 

begint (hier is het oog gevestigd op belangrijke opdrachten, niet op eenvoudige „dagelijksche 

werkzaamheden”) wordt een klein offer gebracht, voor de adu, genaamd siraha dugazva, ergens 

in de woning aangebracht. Het kleine varkentje waaruit dat offer bestaat, is de „diwb ziabu', 

zoo ongeveer: „spijs” voor den goudsmid. Na het voltooien van de gouden versiering heeft 

het feest plaats, waarop het voorwerp wordt ingewijd. 

§ 627. In afb. 177. geven wij eene voorstelling van een goudsmid (NZ. sihbu ana^a) 

uit de Zuid (H i 1 i s a t ar ö), zooals deze bezig is in zijne woning met het verrichten van zijne 

werkzaamheden. De instrumenten legden wij eenigszins uit elkaar, teneinde het overzicht 

te verduidelijken. Zij munten uit door eenvoud. Een aarden pot, van onderen opgevuld met 

leem (N. tambu, Z. tabii si faghito, die aaneen kleeft, van gitö), geplaatst op een ring (N. 

g-o*ö, Z. sasera), dient als recipiënt voor de houtskool (gemaakt van klapperdop: N. ciglib zolc, 

Z. aglib leleduwd). In stede van uit een aarden pot kan die houtskoolbak (N. tugawa, Z. lula 

n'aghd) ook bestaan uit een ijzeren pot (N. balanga siöli), een ouden bak voor varkensvoer 

(N. luha satuwa); men neemt wat voor de hand ligt. 

Die bak is de plek, waar men het goud c. q. met andere metalen aan het smelten 

brengt, ter vermenging. Voor het dooreenroeren en het opstapelen van de houtskool dient 

een ijzeren priem met een houten handvat (N. fb{n)draru, Z. fbdraru). Het smelten heeft 

plaats in eene potscherf (N. fblabugö gana^u, Z. tugalawu), waaruit het gesmolten metaal ge¬ 

goten wordt in eene gleuf, gemaakt in een natuursteen (N. dab, ZC. drab), welk voorwerp 

heet: N. fblabugö gana^a, Z. fa ma hè lè gana^a. Het dooreenroeren van het mengsel heeft plaats 

met een N. famako^è ana*a, Z. famikoli ana-a. De potscherf, waarin de menging plaats heeft, 

1) Blz. 151. 

2) § 595- 
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wordt met een houten nijptang (ford), ter lengte van p.m. 3 dM., aangevat. Een bamboezen 

blaaspijp (N. wurawura, Z. fcimbfb) dient om het vuur aantewakkeren: lengte p.m. 4 dM. 

Het pletten (N. la^ebblo'ö, Z. la*awblo*ö) geschiedt op een stuk ijzer als onderlaag (N. danedane, 

Z. thdrösa). Dat ijzer is gevat in een houten blok dat op eene mat is geplaatst, om de slagen 

te dempen. De ijzeren hamers zijn bevestigd^ in een stuk hout (manawa dand) '). Een der 

hamers, met een pletvlak van p.m. 2 cM1 2, werd genoemd: N. farógha, Z. bagobago-, een 

andere, 2 bij ’/2 cM., noemde men: Z. famanöj. Het koelen heeft plaats in een N. luha 

m'banib, Z. fifilija. Een bord of iets dergelijks dient om er een 'zoutmengsel op te maken, 

waarin het goud wordt gedoopt (N. naha n'asib ganci'a, Z. figh naha n'idanb n'asid). Het aan¬ 

wenden van zout zou volgens den een dienen om het goud „sterker” te maken, volgens den 

ander, om te voorkomen dat het zwart werd. Voor het geven van een bepaalden glans wordt, 

met een kwast, salpeter (Z. sb tai n'drawa) 2) op het goud gebracht. Die kwast heet: N.fbl'ömbu 

ancda, Z. ful'óbu ana*a. 

Het spreekt, dat de eenvoud van instrumenten afwisseling toelaat. Zoo worden ijzeren 

nijptangen gebruikt, om er het goud, als dit in het vuur wordt verhit, mee aantevatten (Z. 

laford ganfa ba n'alitd). 

§ 628. Het aanbrengen van versieringen (N. las fa, Z. lasora) geschiedt met een aan de 

voorzijde iets omgebogen stuk mesvormig ijzer, dat in een punt uitloopt, genaamd: N. fand la, 

Z. fanora 3). Met het omgebogen mes¬ 

vormige gedeelte worden streepjes, 

met de punt stippen gemaakt. Dit werk 

(Z. manora ana'd) verricht men, terwijl 

het voorwerp dat versierd moet wor¬ 

den, op een plankje (Z. tadr'ósa fanora 

soms een habb), ongeveer 1 bij 11 2 dM., 

is gelegd 4). Die streepjes worden: N. 

lafakoé, Z. nighói; de stippen: Z. nitugi. Het ombuigen van bladgoud, zooals voor de oor¬ 

hangers van noorden en centrum heet: lasbla. 

Het wegen van goud heeft plaats met een: N. f af era, Z. bulu ganasa 5 6). Deze weeg¬ 

schaal wordt opgeborgen in een : N. sblc waf era, Z. nahia in'bulu ü). 

§ 629. Ijzer. Zie §211. De bewerking heeft plaats in een smidse (N. ambugha, Z. 

g-efata). Men treft die bij elke eenigszins belangrijke kampong aan, in de onmiddellijke 

nabijheid van de versterking, soms nog daar binnen, maar meestentijds even er buiten. Afb. 183 

geeft eene voorstelling van een bijzonder goed ingerichte smidse, die zich midden in de 

kampong Hilisimaètanö (Z.), achter de woningen bevond. Ook beneden de huizen heb ik, 

ofschoon zelden, zien smeden. In den regel zijn die smidsen uiterst eenvoudige afdakjes, ge¬ 

bouwd op in den grond gegraven palen. 

Afb. 185. Werktuig in gebruik voor het maken van versieringen 

op het goud. 

1) Mod. fig. 167. 

2) § 679. 

3) Afb. 185. 

4) Afb. 184. 

5) Zie afb. 229. 

6) Mod. afb. 75. § 251 en afb. 229. 
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§ 630. De inrichting der smidse is als volgt ')» Voor het aanwakkeren van het vuur 

heeft men een dubbelen blaasbalg, bestaande uit vaste, staande kokers van uitgehold hout 

(aghè, afoa, etc.). Die blaasbalg heet: N. duru, CZ. drum. Degeen, die hem in beweging 

brengt is de: N. sb{n)duru, ZC. sbdruru; het balgen heet: N. ladiiridö, Z. ladurugö. De zuiger: 

N. fbndruru, bestaat uit eene houten staaf, aan het benedeneinde waarvan eene ronde houten 

plaat is aangebracht, die omwonden wordt met zakkengoed, boombast of andere dergelijke 

stof, die eene voldoende afsluiting vormt. Onder aan deze beide zuigergeleidingen bevindt 

zich een klein gat, waarin dunne holle bambus (N. wurawura, Z. fbrbbu) zijn aangebracht, 

die aan de andere zijde uitmonden in een enkel stuk steen. De steen is gewoonlijk N. dab, 

Z. batu h'ósi of batu safiisi. Aan de andere zijde van dien steen is het haardvlak, waar men 

de houtskool aanbrengt, die gemaakt wordt o. a. van het hout van: N. famuwu, drihb-, Z. drihb, 

liliu, la^ori, lumbl'óhb. (Bij Mod. ontbreekt die steen, die vrijwel onmisbaar is en dan ook in 

betere smidsen aanwezig is. Zonder zijne bescherming vatten de bambugeleidingen vlam). Het 

ijzer wordt in de houtskool op temperatuur gebracht; het aanvatten heeft plaats met een 

lange nijptang (NZ. ford). Het smeden heeft plaats op een aambeeld (N. danedanè, Z. tadrbsa), 

dat veelal gekocht is en van Europeesch maaksel, maar waarvan men zelf ook wel exemplaren 

weet te vervaardigen, door ijzeren staven samen te smeden. Het harden en koelen van het 

ijzer heeft plaats in een eventueel steenen waterbak (N. naha n'idanb, Z. luik batu). Harden 

is: NZ. las'ófu. Behalve genoemde nijptang wordt nog gebruikt een zware hamer (N.farögha, 

Z. bagbbagb). Men vormt zulk een hamer wel zelf door het aaneensmeden (larani) van meer¬ 

dere staven. De smid heet: N. siainbu siöli, Z. siabu tefao. 

§ 631. Het onbewerkte ijzer wordt gekocht bij de handelaren aan het strand. Twee 

vormen komen daarbij op den voorgrond: lang, plat staafijzer en korte vierkante staven. De 

eerste vorm heet: N. nibgaso warasi, Z. nibdsjudsju; de tweede: nibgasb batb, Z. nibgaso. Van 

deze laatste worden in den regel de zwaardere voorwerpen gemaakt, terwijl de eerste dient 

voor dunnere voorwerpen, als messen. In de Zuid vooral maakte men ook ijzeren strijdbuizen 

(g-ör'óba tefao), helmen (takula tefab), hoeken van schilden; beide eerste, vormen worden even¬ 

wel ook van blik gemaakt. Lett, I, blz 61, vermeldt van Hiliganöwö het maken van 

geweerloopen. De waarde van lansen varieert onder de Niassers zelven van Fl. 1.— tot Fl. 2.50; 

die van zwaarden van Fl. 2.50 tot Fl. 5.—. Degenen die de handvatten voor de messen 

snijden, zijn anderen dan de smeden. 

Onder fandrindrina verstaat men hetgeen bij het smeden van het ijzer loslaat. In den 

zki van: Donnerkeil (SUNDERMANN sub voce) trof ik het niet aan. 

§ 632. Koper1 2). Dit wordt in den vorm van messingdraad aan de kusten gekocht. In 

de Zuid is de bewerking ervan vrij beperkt, maar van zooveel meer belang is de vervaar¬ 

diging van voorwerpen hieruit in centrum en noorden. De meest aangemaakte voorwerpen 

zijn wel: verschillende soorten van arm- en halsbanden (N. aja); haarnaalden (N. tandrb nrbu); 

handvatten voor messen (N. danga rbsö); versieringen (N. sangb, mesring; niasa, gevestbanden) 

van zwaarden en van wandelstokken (sisb). De verschillende bewerkingen bestaan in pletten, 

gieten (van de sangb) en draaien van het eerst verhit, en week gemaakte messing. 

1) Zie Mod. fig. 57. 

2) § 213. • 
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6. Nettenbreien. 

§ 633. Nettenbreien (N. lab'ónö) heeft vooral aan de kusten plaats, maar wordt ook wel 

in de binnenlanden beoefend. Garens, aan het strand gekocht, worden gebruikt maar de 

eigenlijke nationale stof is touw (sinali), van taliö gemaakt. Het stukje hout, waarmede de 

gelijke grootte der mazen wordt geregeld, heet af oré-, het spoeltje: sï'uwa, is gemaakt van 

hout dan wel van hoorn '). 

7. Oliebereiding. 

.§ 634. Hiervoor wordt de rijpe klapper gespleten (NZ. labbtb), het vleesch geraspt (NZ. 

larbghi), uitgedrukt (NZ. lafera^ö, ook lafera N., waarbij in gebruik is de fbladsji wanigha, 

zie afb. 4 sub 14) en gezeefd (NZ. latafi). Vervolgens heeft koken plaats (NZ. lafarö) in een 

aarden pot (N. ba balanga, Z. ba gazvqóli) waardoor de olie zich afscheidt, die men afgiet op 

een bord. De ampas (NZ. lólö) dient als voedsel voor varkens en kippen en wordt wel ver¬ 

mengd met ubi-baderen. In de nog niet van buiten beinfluenceerde streken dient de klapper¬ 

olie alleen voor verlichting en voor zalving van lichaam en haar: niet als voedsel of braad- 

middel. Cf. Das Ausland 1 2): 

„Und was für Nutzen hatte die Kokospalme? 

Sie sollte das Oei liefern für die Lampe im Hause”. 

Voor de B at u-eilanden, zie HORNER, blz. 331 ; voor de Zuid, cf. Tijdschr. N. I., 

jaarg. 1860, I. blz. 343: „Eerst, toen de heer HEYLIGERS dit bedrijf wilde invoeren, wilde 

niemand er de proef van nemen, op grond dat hunne voorouders er zich ook niet mede 

hadden opgehouden”. RN. blz. 48 vermeldt: „olie wordt bij Gunung Si tol i en enkele 

kampongs daar benoorden gelegen en op de H i n a k o-eilanden gemaakt. In de Zuid geven 

zij voor, dat hunne voorouders gezworen hebben voor zich en hunne nakomelingen, nimmer 

olie te zullen maken”. De oorzaak was onbekend. Zou het vermoeden mogen worden geop¬ 

perd, dat zulks eene reactie was op den alleenhandel, bij art. 3 van het Contract van 15 April 

1693 door de O. I. Compagnie voor zich bedongen? Die handel betrof slaven en levensmiddelen, 

en ook omtrent den slavenhandel vinden wij eene dergelijke uitspraak als hier bedoeld, ver¬ 

meld, zie S 859 3). De prijs van klapperolie was in 1909 per vierkante flesch (N. sèVefé) acht 

huwa, d. i. 80 duiten of 2/3 gulden (een huwa Hinako is daarentegen 10 cent). 

8. Pottenbakken. 

§ 635. Deze industrie is geheel in handen der vrouwen. De materialen bestaan in aan- 

eenklevende leemsoorten, die — in afwijking van gewoon leem (N. tambu, Z. tabu), — worden 

genoemd: NZ. la^uri: pottenbakkersleem. Dit leem wordt gemengd met zand (NZ. 'ené, aan de 

kust ook gawu genoemd). De vermengingsformule, die ik allerwege op het eiland heb aan¬ 

getroffen, was twee deelen leem op één deel zand; afwijking hiervan heeft echter plaats. Die 

pottenbakkersleem is rood of grijs gekleurd. Men geeft er eerst een vorm aan als van een 

ingedrukten elastieken bal. De verdere bewerking, die bij kleinere potten op den schoot ge¬ 

beurt, heeft plaats met een rondachtigen steen en een houten klopper, met verbreed midden¬ 

stuk en rond toegespitst einde. De steen heet: N. adulb la^uri, uiterste noorden ook: tuin 

la’uri, Z. batu hruri; de houten klopper N. bbzib'ózi of C. bodjibodji ladiri, C. bödsjibödsji la*uri, 

1) Mod. fig. 172. 

2) 1891, blz. 644, zang 8. 

3) Vgl. de Bijlage van Van der Kemp, Raffles’ betrekkingen met Nias in 1820—1821, blz. 601, hier Bijlage I. 
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Z. bagbbhgb dhbu. De steen wordt tegen de binnenzijde van den pot vastgehóuden om zoo 

doende het leem te stutten ter plaatse, waar men aan de buitenzijde er met den houten 

klopper tegen aan slaat '). 

§ 636. Na de vorming heeft het bakken plaats, waarmede men wacht totdat er een 

aantal exemplaren samen zijn en waarvoor men op een open veld een groot vuur maakt. Het 

hout wordt zoo noodig door de mannen gekapt, overigens is ook dit werk der vrouwen. De 

potten blijven omstreeks een zonnedag in het vuur (N. latunu, C. latsjunu, Z. latunu), om¬ 

ringd door brandend hout. De kleine potten zouden omstreeks een uur na het dooven van 

het vuur reeds voldoende koud zijn. Zijn zij eenmaal koud, dan worden ze ingewreven met 

kaladi-bladeren (N. lafadughu buhi dalö), om het doorsijpelen van het water te voorkomen 

dat erin mocht worden gedaan (/ö Pian'ósÖ idanö). 

§ 637. Voor de onderscheiding der potten, zie § 15. De grootste pot, dien ik gezien 

heb, was ongeveer 6 dM. hoog. De waarde der potten is gering, als men den soms enormen 

arbeid in aanmerking neemt, aan de vervaardiging met de hand verbonden. In het binnen¬ 

land is de -grootste waarde ervan wel 10 cent. Versieringen worden zelden aangebracht. 

9. Rottanbewerking. 

§ 638. De rottanpalm komt in verschillende — alle gedoomde — soorten voor. Is een meer 

algemeen gebruikelijk woord: NZ. uzvé, men onderscheidt: balihb, sa sa, riba, sisighu, 

tab ai-oj o, Z. e*esa, f'aga, fulögö, mono, sigusigu, waarvan de gewoon gedrukte dikkere, 

de gespatieerd gedrukte dunnere soorten zijn. Een enkele geleding heet: (sa(u)drbtb. In de 

Zuid haalt men rottan vooral van de noordzijde van de Eli o. Na het afsnijden van de plant 

worden zij van den buitenbast ontdaan en zoo noodig gespleten (NZ. labbbbtd) en gedroogd 

en ook wel verder besneden [lafo^é). Het merg (NZ. osi) wordt eventueel weggeworpen. De 

verschillende soorten rottan worden o. a. gebruikt voor: 

lijn (N. tarewe, Z. tawerc) om goed aan te hangen in de huizen: balihb, riba, waarbij de 

van den bast ontdane rottan zonder verdere bewerking wordt gespannen2); 

bindsel voor dakbedekking: balihb; hiervoor wordt de rottan in reepen gesneden; 

banden om lans en zwaard (NZ. niasa): riba-, dunne en platte reepen; 

amulettenkorf (N. fagazvê, Z. ragb): riba 3); 

draagmanden (N. da ga, Z. hild): balihb, samen met bambu (lewidö) gebruikt. 

10. Scheepsbouw. 

§ 639. Dezen treft men aan op enkele kustgedeelten, vooral bij Afia en bij den mond 

der Muzoj. Te Gunung Sitoli was een werf in handen van een Chinees. Hier maakte 

men groote vaartuigen (bzvb) 4). 

Bepaalde timmerlieden houden zich bezig met het herstellen van vaartuigen. Terwijl de 

algemeen gebruikelijke werktuigen overeenkomen met die voor de houtbewerking, moet hier 

nog nader worden genoemd: een zaagbok (kudbkudb), om balken en planken bij de bewerking 

op te leggen; een hamer voor den beitel (bago zvahb), een houten beitelvormig instrument 

voor het dichtstoppen der naden (famaka dundraha, van faka, dichten, stoppen) J). 

1) Zie afb. 186. 

2) § 392. 

3) § 675. 
4) Zie overigens § 567. 

5) Afb. 190. 
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II. Touwdraaien. 

§ 640. Dit heeft in de strandkampongs plaats, waar touw benoodigd is voor het vis- 

schen en voor de scheepvaart '). In de binnenlanden heb ik deze industrie nergens aange¬ 

troffen. Men maakt daar algemeen voor het binden gebruik van wat de natuur oplevert, voor¬ 

namelijk van rottan, maar ook wel van verschillende soorten lianen (zuèwè). Het bedrijf kan 

dan ook niet nationaal worden genoemd * 2). 

12. Verven. 

§ 641. Kleuren (rood en zwart) van boomschors, enkele soorten van weefsels en van 

vlechtwerk, heeft plaats. Voor het roodkleuren heeft men: N. sinasuza, Z. g-anudsja, een 

plant, waarvan de bladeren worden gestampt en gekookt, die dan eene roodbruine verfstof 

leveren. In het noorden kleurt men er alleen vlechtwerk mede, in de Zuid ook weefsels. 

Daar kent men nog geel-kleuren met kurkuma (Z. gudrë, N. g-undré), waarvan de wortel wordt 

gebruikt. Voor het zwartkleuren wordt gebruikt een mengsel van bladeren (N. wala até en 

burunê, Z. wala até) of schors (Z. van labasi) met zwarte modder (N. tambu, Z. tabu), die men 

wel uit den waterput haalt. Een recept is b.v.: in gelijke verhouding worden gemengd bla¬ 

deren van wala até en burunê; deze worden gekookt, totdat omstreeks een derde van het 

water is verdampt. Dan wordt een half deel modder toegevoegd, en hierin worden de zwart 

te maken stoffen een dag en een nacht te weeken gelegd. Een ander procédé gebeurt zonder 

koken, maar dan blijven de stoften er een paar dagen in. De g-anudsja en de g-udré worden 

geplant, de andere voor kleurmiddel benutte gewassen worden in het bosch gevonden. 

§■642. Kleuren van afasi nugha zou niet plaats hebben, zooals ook meestal niet van de 

hqura (zie § 118: hbwrd). Zwartkleuren komt het meest voor met: 

vrouwenkleeding: («V of goto, rokje, en baru, baadje) van g-isitö, lambojo en taliö 3); 

mannenkleeding: baadje van taliö, lendengordel met baadje van g-isitö, lambojo*). 

Roodkleuren heeft, behalve met diverse weefsels in de Zuid, plaats met: het vlechtwerk 

van slaapmatten, sirih- en tabakszakjes, rijstzakken 3 5 6). 

13. Vlechten. 

§ 643. Zie hiervoor Mod. 578—581. Toen ik in 1914 in de Zuid zijnde, nieuw vlecht¬ 

werk wilde koopen, bleek dit niet mogelijk te zijn, want „eerst na afloop van den rijstoogst 

begon men met het halen van g'óna- en ander vlechtmateriaal”. Hieruit blijkt dus ook, dat 

de tijd voor deze industrie na den oogst is. 

14. Weven. 

§ 644. Voor het spinnen van draden heeft men N. gadi, CZ. gadsji0). De opzet van 

de staande draden (schering) heeft plaats met een Z. blita, bestaande uit een blok hout, 

waarin verschillende gaten zijn gemaakt, waarin men rechtop staande staven (in het algemeen 

NZ. faso genoemd) kan aanbrengen 7). Een dier opstaande staven is ook de göw (in het 

onderzochte geval van tó^'-hout, ook wel van bambu), die wij bij het weefgetouw zullen 

■) § 615. 

2) Afb. 182. 

3) § 118. 

4) § 11S. 

5) Voor dit laatste zie § 397. 

6) Mod. fig. 171. 

7) Zie afb. 188. 
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terugvinden. Aan die göiv worden de staande draden stuk voor stuk vastgehecht met touwtjes. 

§ 645. Is de schering opgesteld, dan 

wordt zij overgebracht op de gbwaha, een 

bamboezen staaf, die zich bevindt aan het 

uiteinde van de schering, tegenover de 

weefster. Die gbwaha wordt meestal vast¬ 

gemaakt aan den wand der woning dicht 

bij de straat of het pleintje, zoodat men 

voldoende licht heeft bij het werk. In 

afb. 187 is die gbivaha niet zichtbaar. Ter 

weerszijden van het weefsel wordt de staaf 

met lissen (N. tawi, Z. tawila) vastgebonden 

met boomschors (g-bhulu). Ook sprak men van tabina, dat staat tot tawila, gelijk Z. tab'óla tot N., 

taiu'öla juncto N. landröta tot Z. na(n)dr'öta; en Z. dröli tot N. dr'ónï '). De /AO-staafjes van 

arenhout (NZ. aghej komen op den schoot der vrouw te rusten, en worden door middel van 

een gordel (NZ. talidi) om de heupen heen bevestigd. De draden van den inslag (NZ. nahb) 

worden aangedrukt met een plat, breed stuk aghè-hout: NZ. sbsb. In afb. 187 rusten de han¬ 

den der vrouw daarop. In afb. 189 ziet men verder de gbw (in'beweivö) en de daarbij aan- 

Afb. 188. Ölita, met behulp waarvan de staande draden van 

het weefsel worden gespannen (I. blok van m'óta-hout; 

II. fasb van ag^-hout). 

1. N. tawi of tabina; Z. tawila. 2. bwaha. 

3. famblb (*/2 cM. diameter, bambu). 4. si forö 

dalti (3 cM. diam., bambu). ^.aluwajama göw 

(1 cM., bambu). 6. göiv m'bewewö. 7. sbsb (ag/ië- 

hout, plat). 8. si>uwa (Mod. fig. 172). 9. fasb 

(ronde agvfo'-staafjes). 10. talidi. 11. schering: 

N. beweivö, Z. bbtb. 12. inslag: NZ. nahö. 

Afb. 189. Weefgetouw in de Zuid. 

sluitende Z. aluwajama göw; dan volgt de p.m. 3 cM. dikke forö dalu, een bambustaaf, die 

dient tot het van elkaar houden van de draden. Het verst verwijderde latje (ook vindt men 

er twee van) heet: Z. famblb; het is van bambu gesneden. 

0 §§ 375 en 391. 

29 
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De schering heet in de Zuid: bbtb (het lichaam, nl. van het weefsel); in noordelijke 

streken sprak men eenvoudig van: bezvewb, weefsel. Het materiaal van den inslag wordt op 

een NZ. siuwa gewonden. 

Bij het weven worden dikwijls verschillende grondstoffen door elkaar gewerkt. Zoo 

heeft men weefsels met. schering van góna en inslag van g-isitÖ, die ik echter in noordelijke 

streken niet heb aangetroffen. Over het geheele eiland heeft anders in de centrale streken 

nog weven plaats. Voor de materialen vgl. § 118 '). 

15. Zoutzieden. 

§ 646. Aan de kusten van de noordelijke streken wordt algemeen zout gemaakt. Nagenoeg 

niet treft men dat aan van Hilihöru (ZW.), zuidwaarts om tot Tamiö. In 1907 liet ik 

opnemen, hoeveel de jaarlijksche productie was voor de geheele kust, waarbij geheel moest 

worden afgegaan op de gegevens, door de zoutzieders zelven verstrekt. Het totaal was toen 

ongeveer 4.000 pikol jaarlijksche opbrengst. 

Tijdschr. Ned. I n d i ë 1 2) schat den aanmaak op „zeker niet minder dan 5.000 pikol”. 

RN. 3) noemt 6.000—8.000 pikol. Aangezien het zoutverbruik zeker niet is afgenomen, wijst 

dit mede op den belangrijken achteruitgang van het bevolkingscijfer. 

§ 647. De zoutaanmaak heeft als volgt plaats. Men maakt 4) eene ronde, omstreeks een 

meter hooge, afsluiting van stukken hout die in een cirkel worden geplaatst (middellijn p. m. 

2 M.), en die aan elkaar worden verbonden door een er omheen gebogen stammetje, dat met 

elk der stukken door rottan wordt vastgemaakt. De benedeneinden der stukken hout worden 

in den bodem ingegraven. Aan eene zijde van die afsluiting (N. bliyölï) blijft eene opening 

uitgespaard. Binnen die omheining wordt eene tweede aangebracht van kleinere stukken 

hout en minder hoog, zoodat tusschen beide ringen in eene ruimte overblijft. Ook die binnenste 

ring is aan eene zijde open. De ruimte tusschen beide in wordt zooveel mogelijk opgevuld 

met houtasch. Boven op den binnensten ring kan men eene groote ijzeren pan (N. kuwali) 

plaatsen. Het vuur wordt aangebracht door de uitgespaarde openingen heen. Dit verwarmt nu 

zoowel de pan als de ter weerszijden zich bevindende massa’s houtasch, die voortdurend ge¬ 

drenkt worden met versch zeewater. Vooreerst belet dit de binnenpalen vlam te vatten, maar 

bovendien dampt dat zeewater voortdurend in en wordt de houtasch dus rijk aan zout. Heeft 

dit proces een dag of zeven a tien geduurd, dan wordt de kookplaats geopend 5 6) en de asch 

overgebracht naar eene soort zeef0), met wanden van atap; beneden die zeef is een reservoir 

(N. bivbbzvb) aangebracht. Door nu dat mengsel houtasch en zout, in die zeef aanwezig, her¬ 

haaldelijk te begieten met zeewater, wordt het zout uitgefiltreerd en valt in het reservoir. 

Dat zilte water heet ladu en hiermede is het dat de pan wordt gevuld, die op het vuur 

staat uittedampen, totdat het zout is verkregen. 

Deze methode is dus vernuftig en oeconomisch, want het vuur dient zoowel ter vorming 

van eene sterkere concentratie van het zeewater, als tot directe zoutvorming. Het aangemaakte 

1) Cf. nog LM. blz. 35, waar vermeld een gadi (of fbgadï) l'éma^a, een spoel voor idjuq. Zie Mod. fig. 164. 

2) 1848, blz. 190. 

3) Blz. 48. 

4) Zie afb. 190. 

5) Afb. 190. 

6) Zie achtergrond van afb. 190 en 192. 
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zout verzamelt men in een ergens opgehangen verzamelplaats (N. ultiulu), veelal van atap 

vervaardigd. Als brandhout gebruikt men wat de omgeving oplevert. Zoowel het geconcen¬ 

treerde zeewater als het zout wordt verkocht. Het in de zouthutten vervaardigde zout ziet er 

vrij wit en zuiver uit, is belangrijk beter dan het briquetzout. Verontreiniging is door de ge¬ 

schikte werkwijze gering. De prijs bij de zouthutten en in het binnenland verschilt in verband 

met den opvoer; aan de kust bij Gunung Sitoli betaalde men b.v. voor drie dumba vijftig 

cent, terwijl enkele KM. landinwaarts de waarde reeds zestig cent bedroeg. Niettemin komt 

het mij voor dat de Niassers op den duur wel briquetzout op prijs zouden stellen, aangezien 

de voordeelen van bewaren (weinig smelten) en transport niet gering zijn. Het zoutmonopolie 

is nog niet hier van toepassing. 

§ 648. De zouthutten, die worden bewoond, zijn erbarmelijke en met het oog op de 

omgeving, de aan anopheles rijke kusten, ongezonde verblijven '). Zij zijn de eenige verblijf¬ 

plaatsen die op den grond zijn gebouwd, in stede van op palen. Men treft er adu s aan, die 

gemaakt worden voor de schimmen van overledenen (adu bbmbu). 

§ 649. Te Hilihöru zag ik zoutbereiding door middel van het werpen van zeewater 

op in brand gestoken takkebosschen, zeker wel eene oorspronkelijke Niassche methode van 

zoutmaken, hetgeen van de zooeven geschetste niet zoo zeker is. 

Cf. DOMIS * 2), waar eene methode wordt aangegeven, die eene combinatie is van de 

beide hier vermelde wijzen van werken. In de stukken van RAFFLES wordt gesproken van 

aanmaak „by the method of pouring salt water on burning wood”, en in 1669 vermeldt 

DaviüSEN 3) „eenige hutjens daar se sout branden”. 

§ 650. Tijdschr. N e d. Indië 4 5) zegt van de Zuid: „bijna overal op de strand¬ 

plaatsen maakt men zout, door het uitdampen van in bakken vergaard zeewater”. Deze 

methode heb ik nergens meer gezien. Mogelijk dat de herhaalde zeebevingen, waardoor steeds 

weer een strook kust met al wat daar leeft, wordt weggevaagd, dit bedrijf telkens weer te 

niet doende, aanleiding werd dat met de zoutzieders van de Zuid ook hun bedrijf verdween. 

C. Enkele speciale opmerkingen. 

§ 651. De bewerking van een aantal grondstoffen is zoo algemeen, dat men niet van 

eene bepaalde industrie kan spreken. Van andere is zij daarentegen zoo beperkt, dat hetzelfde 

kan worden gezegd. Enkele der meest voor de hand liggende worden hier genoemd: 

§ 652. Bambu. Deze komt in vele soorten voor3). De bewerking heeft plaats met eene 

bijl (NZ. fatb) dan wel met een mes. Bij het kappen moet de stengel in eene voortdurend 

ronddraaiende beweging worden gehouden, om splijting te voorkomen; te hard slaan is daarom 

ook ongewenscht. De vervaardiging van fluiten uit bambu vereischt de noodige vaardigheid. 

Er zijn personen, die aardige voorwerpen van dezen aard weten te maken. 

x) Zie afb. 193. 

2) Blz. xi 6. 

3) § 1377. 
4) Jaarg. 1860, blz. 346. 

5) § 1412. 
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Vruchten. De kalebas (N. baliwa, Z. iosawa) wordt gebruikt om er water of droge 

voorwerpen in te doen, zooals rijst, boonen, enz. Kalkdoosjes worden van verschillende vruch¬ 

ten gemaakt, o. a. van de Hodgsonia macrocarpa Cogn. '), waarvoor deze in twee ongelijke 

helften wordt verdeeld, waarvan de kleinste als deksel dient. Met een kettinkje worden beide 

deelen wel aan elkaar gebonden, terwijl bij volledige exemplaren nog een (ijzeren) staafje 

aanwezig is, om de kalk uit de vrucht te peuteren (Afb. 53 sub 11). 

D. Ornamentiek. Kunst. 

§ 653. In enkele speciale gevallen wordt het een en ander hieromtrent medegedeeld 

onder andere hoofdstukken. Zoo werd over de Hibiscus Rosa Sinensis L. gesproken in §§ 192— 

194; over Selaginella en Caryota in § 195; § 279 gaf eenige afbeeldingen in steen, terwijl het 

hoofdstuk over de nederzettingen in het algemeen verschillende opmerkingen ter zake bevat; 

§ 306 houdt iets in over den merkwaardigen combinatie-kop, zooals wij dien ook bij andere 

onderwerpen aantreffen, zoodat daarnaar in het algemeen kan worden verwezen; de inwendige 

versieringen der woningen bespraken wij in §§ 360—362; voor houten zetels in de huizen, 

zie § 391; in § 669 worden de vormen besproken van de zwaarden; in § 672 die der hand¬ 

vatten ; in § 667 de lansvormen. 

WWWWWWVSW ^ w w oooooo o 

Afb. 194. Verschillende kunstmotieven. 

§ 654. Het is hier slechts de bedoeling eenige opgaven te verstrekken omtrent de 

namen der motieven: verder te gaan, is mij niet mogelijk. Zoo staat het b.v. wel vast, dat 

aan de limb, Citrus, zekere mythische beteekenis moet worden toegekend * 2), maar öf en dan 

wélk verband bestaat met de daaraan ontleende figuren, valt voorloopig niet uittemaken. Zoo 

komen er op Ni as kruisvormige figuren voor3) maar er is, voor zoover onze tegenwoordige 

kennis reikt, geenerlei reden voor daarin iets anders te zien dan de uiting van persoonlijken 

smaak, zonder eenig — althans cultuurhistorisch — verband met de Swastika. Overigens worde 

verwezen naar afb. 194, terwijl afb. 270 een overzicht geeft van de kunstmotieven, aange¬ 

troffen op halsbanden van rottan, aanwezig in het Rijks Ethnographisch Museum te Leiden. 

0 §§ 101, 252. 

2) Zie bv. § 1222; Das Ausland, 1891, blz. 643, zang 5. 

3) Zie bv. afb. 194 en 83. 
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A. Algemeen gedeelte. 

§ 655. Vóór onze inmenging op het eiland, was een onderdeel van de dagelijksche uit¬ 

rusting: lans, zwaard en schild, onverschillig of er bepaalde krijg was of niet. Het spreekt van 

zelf dat in grootere of machtiger centra, zooals in de Zuid, en ook in noordelijker streken, 

wanneer een uitgebreid gebied door onderling verbondenen of bevrienden was bewoond, af¬ 

wijkingen hierop bestonden, b.v. doordat men schild en zwaard of lans thuis liet. Met onze 

inmenging werd dit algemeen, terwijl men overigens alle overgangen kreeg van het loopen 

zonder iets — het kleine mes, als behoorende tot het dagelijksche leven, niet bedoeld — tot 

volledig weerbaar zijn. Wij kunnen spreken van zelfontwapening, als gevolg van het gevoel 

van zekerheid door onze aanwezigheid. Een merkwaardig voorbeeld daarvan noemden wij in 

§ 611. Gewapend zijn is slechts een uiting van vrees en onzekerheid. Typisch was, wat een 

hoofd in het bovendal van de Susuwa opmerkte aan een patrouille-commandant, toen deze 

betoogde, dat men niet meer gewapend mocht loopen: „Wij dragen wapens, omdat wij bang 

zijn; de lieden van de Kompenie dragen immers óók wapens, omdat zij bang zijn”. Vandaar 

dat ik er weinig voor gevoel, aan eene bevolking te gelasten alle wapens afteleggen, waar 

dit na den aanleg van wegen, als de zekerheid voor het leven voldoende gewaarborgd is, 

van zelf gebeurt, en men zonder die lastgeving ook geene gegronde redenen tot ontevreden¬ 

heid geeft. Zulk een bevel, uitgevoerd door patrouilles die zich een enkelen keer soms in 

maanden tijds vertoonen, en die door haren langzamen gang bijna altijd van te voren zijn 

gesignaleerd, wordt opgevolgd zoolang de patrouille er is, en daarna loopt men gewapend 

als tevoren. Zoo heb ik de practijk enkele jaren geleden meegemaakt in het centrum van het 

zuiden. Wie dit niet deed, zou zich zelf in handen leveren van rondloopende moordenaars en 

snellers. De veiligheid wordt er slechts schijnbaar door bevorderd, want zij die er op uitgaan 

om hun slag te slaan, weten hunne wapens wel zoo lang te verbergen in de wildernis, totdat 

zij de gelegenheid schoon zien. Vijf jaar bracht ik zelf ongewapend door te midden van die 

dikwijls zwaar gewapende Niassers, onder wie ik mij zonder bescherming mengde, en die 

doorgaand in staat waren mij van het leven te berooven. Zonder wacht sliep ik herhaaldelijk 

in hunne woningen. 

§ 656. Een bevel om de lans thuis te laten, in zijne algemeenheid gegeven, en uitge¬ 

voerd door personen, wien niet de beoordeeling kan gelaten worden over de verdere om¬ 

standigheden, is voor de bevolking tevens eene ramp, aangezien de verdediging van de velden 

tegen wilde dieren daardoor vrijwel onmogelijk gemaakt wordt. Toestemming te vragen tot 
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de jacht, ook voor langeren tijd, is weliswaar toegestaan, maar die wordt verleend aan groepen 

van personen, en op deze wijze heeft bescherming der velden niet plaats. Wil men deze niet 

aan de wilde zwijnen overleveren, dan zouden alle landbouwers — dus vrijwel de geheele 

bevolking — toestemming moeten ontvangen om hunne lansen daarheen mede te nemen, en 

dan zou de maatregel feitelijk slechts aanleiding geven tot een enorm vermors van papier en 

tijd, den toestand overigens laten zooals hij behoorde te zijn. Persoonlijk woonde ik het bij 

dat personen die met de lans naar de velden gingen, die lans werd afgenomen, terwijl proces¬ 

verbaal tegen hen werd opgemaakt. Ik spreek niet van de gevallen dat die lansen (gelijk ik 

óók meemaakte) zonder gerechtelijk gewijsde „eenvoudig” werden stuk geslagen: want „de 

gelegenheid, om ze mede te nemen ontbrak”; minder nog van een geval dat zich bij 

Sifa'oro-asi aan de Eho, volgens gedane mededeeling, heeft voorgedaan, dat een persoon, 

die — met eene lans loopende — werd aangeroepen, en die zeker uit vrees voor de gevolgen 

wegliep, werd doodgeschoten. 

De wilde zwijnen moeten onmiddellijk bij hun verschijnen worden aangetast, en wachten 

niet totdat het Hoofd van Bestuur, op soms dagen afstands gezeteld, verlof heeft gegeven 

de lans medetenemen. 

§ 657. Het verbod om o o r 1 o gs-wapens of lange dolkmessen te dragen is rationeel, 

maar iedere verdere inmenging ongeraden, omdat de bevolking, machteloos gemaakt om hare 

aanplantingen tegen wild gedierte te beschermen, daardoor noodeloos tot eene rechtmatige 

ontstemming wordt gebracht, die aanleiding kan worden tot anders nooit ontstaan verzet. Er 

bestaat wel eene redeneering, dat het zoo „goed” is, indien de bevolking een fikschen „klap” 

krijgt, omdat zij dan de kracht der wapenen kent, en de zaken dan „zoo uitstekend loopen”. 

De fuselier drukt dat uit met: „ze vreten uit je hand”. Wat een tewapenloopen, geschreeuw 

en dergelijke inderdaad kunnen beteekenen, wordt toegelicht door de opmerking van een 

mijner pradjurits in het bovendal van de Susuwa, toen ik daar werd aangevallen door de 

bevolking: dat — indien ik bij mijne komst te Lölöwa;u, dadelijk in zijn kampong was 

verschenen, ik er op gelijke wijze zou zijn ontvangen. Bij die gelegenheid schoot diezelfde 

politiedienaar, de korporaal FÖHAGHI, desbewust een van zijne eigen stamgenooten, een hoofd 

der aanvallers, neder en gaf men geen gevolg aan wat den pradjurits werd toegeroepen: niet 

te schieten, omdat zij toch ook Niassers en verwanten waren. Het is een enkel voorbeeld, 

waardoor men kan zien, wat bij de groote meerderheid eener bevolking is te bereiken. 

Blijkt dan dat hier of daar eene groep menschen niet mede wil, dan heeft krachtig op¬ 

treden tegen hen geenerlei ongunstig gevolg; dan wordt die onwil hun door de anderen als 

eene domheid verweten. Ook hiervan zouden treffende voorbeelden kunnen worden gegeven. 

§ 658. Bij een optreden zonder rustige voorbereiding, moet het al spoedig tot verzet 

komen en vallen tal van onschuldige slachtoffers, dikwijls de flinkste menschen, bij wie gevoel 

van — zij het nog niet geleide -— eigenwaarde en onafhankelijkheidszin bestaan, deugden, die 

wij in ons eigen volk waardeeren; waarom dan niet in de bevolkingen van onzen archipel? 

Drogredenen zijn het, dat eene bevolking die onder die omstandigheden gehoorzaamt, aan 

het gezag zou zijn gebonden: een diepgaande wrok, die niet meer is wegtewerken, is in de 

harten der menschen gevestigd, die bij een meer menschkundig optreden tot goede en in 

ieder opzicht genegen onderdanen zouden kunnen zijn gemaakt. Wat in dit opzicht is te be¬ 

reiken, leeren o. a. de Minahassa en de S a n gi r-eilanden; en deze geven tevens den weg 
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aan, waarlangs Nias dient te worden gepacificeerd, nl. door de zending1). Hoe wraakgierig de 

Niasser is, kan voldoende bekend worden geacht te zijn. Het kan moeielijk in de lijn van 

pacificatie liggen, dien wrok tegen ons in het leven te roepen. Een staaltje zij, dat in April 

1907 men mij nog kwam aandragen met grieven over de „tuchtiging” van 1863. Deze had 

o. a. plaats gehad voor het „rooven”, nadat de zeebeving ons fort te Lagundi had verwoest, 

van het geschut. Wat was dat, merkte een oud hoofd op, de soldaten zaten van ’s morgens 

tot in den nacht te dobbelen met de rijksdaalders, die zij uit de kas van de Kompenie hadden 

gestolen, en die te voren door hen was opengebroken. Waar de eigen dienaren van het 

Gouvernement een zoodanig „gebruik” hadden gemaakt van de verwoestingen door de vloed¬ 

golf aangericht, kon het den Niassers moeielijk ten kwade worden geduid, dat zij zich de 

kanonnen hadden toegeëigend. Het laatste was trouwens gebeurd, volgens hunne opgaaf, na 

het verlaten door ons van de baai van Lagundi. 

Wordt niet meer met het volkskarakter der bewoners van onzen archipel rekening ge¬ 

houden, dan is nog veel noodeloos leed te verwachten. Maatregelen die genomen worden, 

moeten berusten op volledige kennis van zaken. Het a tort et a travers doordrijven, even¬ 

tueel van uit de centrale bureaux, van zijn wil is het niet, wat in de eerste plaats den 

Heerscher moet kenmerken, maar het nemen van maatregelen, die in het waarachtig — en 

niet in het schijnbaar — belang van een volk zijn. Wij moeten nooit vergeten dat de tijd zal 

komen, dat wij geheel afhankelijk zullen zijn van den goeden wil der bewoners dezer gewesten. 

§ 659. In de „Short notice concerning the Island of Pulo Neas”, van 1822, lezen wij2): 

„Their arms consist of a spear, a short sword, and an oblong wooden shield, besides which 

they generally wear a stiff leathern jacket, which serves as armour, and on particular occasions 

a helmet of thick leather ornamented with a crest of black ijau hair, over the top, and a 

huge artificial beard and mustaches made of the same material”. De hier als algemeen voor¬ 

gestelde dracht van lederen voorwerpen is onjuist: daarvoor heeft het op Nias aan mate¬ 

rialen ontbroken. Het gebruik van zulke oorlogskleeding komt voor, vooral onder de hoofden 

en enkele krijgers, maar bij wijze van uitzondering, niet als regel. Bovenstaande voorstelling 

is een generaliseeren naar het weinige, dat men te zien heeft gekregen. 

§ 660. Wij kunnen de wapens onderscheiden in: 

I. zulke voor actief gebruik, hetzij voor den aanval dan wel den afweer, en wel: 

steenen, lans, zwaard en dolk, vuurwapenen, schilden; 

II. zulke voor passief gebruik, voor bedekking en bescherming van het lichaam: strijd- 

buis en helm of andere hoofdbedekking. 

§ 661. Het belangrijkste wapen is wel de lans, ofschoon het zwaard niet veel daarbij 

ten achter staat. Wqpens worden niet met de dooden begraven: zij gaan over op de erfge¬ 

namen of worden (zeer zelden) bij de voorouderbeelden opgehangen 3). Het gebruik van giftige 

wapens is onbekend. De aanmaak heeft plaats door de nationale industrie. 

1) Zie nog §§ 336 en 1484. 

2) Blz. 3. 

3) Afb 228. 
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B. Speciaal gedeelte. 

I. WAPENS VOOR ACTIEF GEBRUIK. 

Lans '). 

§ 662. Deze wordt gebruikt om er mede te werpen (N. lahandrb, CZ. lahhdrb), waarbij 

bekwame personen op een afstand van tien meter en meer nog zuiver doel kunnen treffen, 

dan wel om er mede te steken (N. lasundru, C. lasudru). Op deze laatste wijze worden veelal 

personen die gesneld worden, eerst machteloos gemaakt, waarna het hoofd, van de dikwijls 

nog levenden en in bewustzijn verkeerenden, wordt afgesneden. 

Zoo bleek mij uit een proces dat een aldus gesneld hoofd, dat met de zending in 

aanraking was geweest, op het laatste oogenblik zijn belagers die hem begonnen te snellen, 

had toegeroepen : „gij begaat eene groote zonde aan mij tegenover LÖWALANI”. 

Daarnaast staat dat men zulke personen ook wel, indien de gelegenheid gunstig is, 

eerst met een dolk doorboort; dan steeds van achteren of van terzijde. 

§ 663. De kinderen worden door spelen, van de jeugd af geoefend in het werpen en 

afweren van lansen. Sommigen brengen het laatste zoo ver, dat zij geworpen lansen kunnen 

opvangen. De lengte der lansen varieert tusschen twee en twee en een halven meter; afwij¬ 

kingen komen voor. Voor een vorm van langere jachtlansen, zie § 419. De vorm van de lans 

kan verschillen met den stand van den bezitter, in dien zin, dat hoofden van alle soorten 

gebruik kunnen maken, onderdanen van een aantal soorten niet. De lans wordt gedragen in 

de rechter hand, tenzij de drager linksch is. Bij de schilden zien wij, in overeenstemming 

daarmede, in den regel linksche, bij wijze van uitzondering rechtsche vormen. Het gebruik 

om personen, die in huis liggen te slapen, met de lans door den vloer heen (voornamelijk in 

de tuinhuizen) te doorboren, zooals dat in Zuid-Celebes b.v. zoo algemeen is, komt als 

uitzondering voor. Men noemt ook dit: N. lasundru of tukö; CZ. lasudru'1 2). 

§ 664. Tbhb is een meer algemeen woord voor lans. De Niasser onderscheidt een aantal 

vormen door afzonderlijke namen en zal dan nooit van tbhb spreken, zooals dat aan de kusten 

wel het geval is, indien hij tegenover een vreemdeling staat. Dat woord is dus mogelijk aan 

zijne algemeene beteekenis gekomen onder vreemden invloed. Men heeft lansen die meer 

speciaal op de jacht worden gebruikt (fatebusa): 1. ba bwane asu; 2. ba bzvealu- jagen op de 

la'bsi-; 3. ba wancisi gowi, na aghbmi, om den aanplant in den nacht te beschermen tegen sbglia n). 

Andere lansen worden in het bijzonder op feesten en bij plechtige gelegenheden ge¬ 

bruikt, terwijl weer andere voor algemeene doeleinden dienen. De bulusa dient alleen voor de 

alleraanzienlijkste hoofden. Het noorden is veel armer aan vormen dan de Zuid, waar de 

fraaiheid der lansen ook die van elders overtreft. 

Horner 4 5) vermeldt lansen met weerhaken en varkensharen 3) voorzien, als speciaal be- 

1) Cf. LM. blz. 36—38, 62; Mon. blz. 235, 237. 

2) Cf. Bug. van Bikeru: sódórö. 

3) LM. 29, 30. 

4) Blz. 347. 

5) Kan dit vel juist aijn? zie § 672. 
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stemd voor voorvechters en hoofden van hoogeren rang, die meer dan drie koppen hebben 

gesneld (mogelijk: hebben doen snellen?): voor de Batu-eilanden. 

§ 665. De onderdeden en aanhangsels van de lans zijn: 

1. het scherp, naar de verschillende vormen waarvan de lansen o.a. worden onderscheiden '). 

2. de schacht (NZ. tötoa), die steeds van aren (aghèj- of van nibung (NZ. hoja)-palm¬ 

hout gemaakt wordt. 

3. de verbindingsring (N. saru, Z. stand) van scherp en schacht, van messing vervaardigd1 2). 

4. de omwinding van de schacht, bestaande uit rottanbanden (en dan ma sa genoemd), 

dan wel van messingband (Z. uiasa). Deze messingband is óf doorloopend, spiraalsgewijs (N. 

nifali), óf bestaat uit eene reeks ringen (N. nidrbtöi). 

5. soms voorkomende haarbundels (N. humbahumba, Z. hubahuba of hubd), eventueel 

door een band (N. famdbö, Z. bobo) samengebonden. 

§ 666. Van het scherp heet: 

a. het blad: NZ. bulu. c. eventueel aanwezige doorns: N. döj n'angb, Z. drami. 

b. de steel: N. ungb, Z. unb. d. eventueel aanwezige weerhaak: N. domo, C. drözvö, Z. drami. 

e. de spits: ighu. 

§ 667. De Niasser onderscheidt zijne lansen naar: 

I. den vorm van het blad. 

II. den vorm en het aantal van de weerhaken. 

III. den vorm en het aantal van de doorns. 

I. Onderscheiding naar het blad. 

a. N. burusa, Z. bulusa 3). Deze vorm is gekenmerkt door het bijzonder groote blad, 

dat van de punt af zich eerst verbreedt, daarna weder versmalt. Het breedste gedeelte van 

het blad ligt over de helft van den afstand van de punt tot de doorns of althans niet in de 

helft aan den kant van de punt, om te worden begrensd aan de schachtzijde door twee, 

loodrecht op de schacht gerichte, doorns. De doorns loopen soms loodrecht af op de as van 

de lans, gaan soms met eene flauwe buiging daarin over. 

b. Madsinö, hulajb, B M. hulqojo4). Deze lans is kleiner dan de vorige. Van de punt af 

loopt het blad óf met uiterst geringe verbreeding en daarna insnoering door tot de loodrecht 

op de as geplaatste doorns 5 6), óf het blad blijft zich zelf, na eenige verbreeding van de punt 

af gerekend, gelijk, om eerst bij de doorns zich uittezetten °), óf er is eene tamelijke verbree¬ 

ding na de punt, gelegen in de eerste helft van het blad, die zich echter ^maar kort hand¬ 

haaft, door eene insnoering wordt gevolgd, waarop wederom de verbreeding naar de doorns 

toe volgt 7). De vorm bij MOD. fig. 42, e, werd ook burusa genoemd. 

c. Lahusa (Masiö), kifbkifb. Zonder dat mij het verschil in vorm met de vorige 

1) § 666. . 
2) Cf. LM. blz. 35, waar een gietvorm hiervoor vermeld wordt. De naam is: falau slano (niet: zano), Z. — 

Het N. heeft ook: sangb. 

3) Zie: Mod. fig. 42, a en c (waar bij de auteurs geene letters voorkomen, heb ik die ingevoerd, gaande van 

links naar rechts); Raap, blz. 173, f en o; Afb. 195 sub 6, 7 en 9. 

4) Mod. fig. 42, b, d, e, g en h; Raap, blz. 173, g; Afb. 195 sub 17. 

5) Afb. 195 sub 17. 

6) Raap, blz. 173, g. 

7) Mod. fig. 42, e, g, h. 

3° 
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groep duidelijk is, werden Mod. fig. 42, b, d en h in dit landschap genoemd als hier aan¬ 

gegeven. Het schijnt een dialectisch woord te zijn voor luilajb. Deze lieden in Masió kenden 

ook niet een afzonderlijken naam voor Mod. fig. 42, e en g, die zij noemden: burusa, wat 

dus voor hen eenvoudig: hoofdenlans zal moeten beteekenen. 

d. Minder vastheid in vorm is er bij de Z. gold, waaronder men rekende in Madsinö: 

Mod. fig. 42, f; in Bawömataluwó: Raap, blz. 175, n; Afb. 195 sub 1 en 18. De overeen¬ 

komst van deze alle schijnt te zijn dat het blad óf een zuiveren driehoek uitmaakt, óf zulks 

in hoofdzaak het geval is, maar de opstaande zijden daarvan nog eene geringe kromming 

buitenwaarts gericht vertoonen '). 

e. N. kalakala; dit moet een dialectische naam van de vorige zijn1 2), aangezien Mod. 

fig. 42, f zoo genoemd wordt. In Madsinö daarentegen verstond men onder dit woord de 

vormen bij Mod., fig. 43, a en h (kalakala drciama). 

f. Z. (BM.) sb haru 3). Het verschil met den vorigen vorm is niet voldoende te waar- 

deeren. Te Bawömataluwó bestaat het hierin, dat bij dezen vorm de opstaande zijden 

rechte lijnen zijn, bij de golb gebogen lijnen. Blijkbaar bestaan plaatselijk nog al verschillen. 

g. Z. sb buhi Iiarita (of: sb wulu harita) 4). Deze vorm bestaat, als de gölb van de vorige 

groep, uit een driehoek, maar het grondvlak is niet eene rechte lijn, gelijk bij dien vorm, 

maar heeft een stompdriehoekigen vorm. 

II. Onderscheiding naar de weerhaken. 

Men heeft vormen met één en met twee weerhaken die zich aan het blad bevinden, 

terwijl de doorns3 6 7 8) daarentegen zijn aangebracht aan het gedeelte, dat zich bevindt tusschen 

dat blad en den houten steel. 

1. Vormen met één weerhaak. 
* 

a. tb hè of fatebusa c). Dit is de gewone jachtlans, waarover elders reeds werd gespro¬ 

ken ‘). Ofschoon deze lans door den Niasser al evenzeer als de volgende soort genoemd wordt: 

si sara draini, moeten wij dien laatsten vorm van de tbhb onderscheiden, omdat hij het vul¬ 

gaire wapen, daarentegen de si sara drami in engeren zin een feestwapen is. 

b. Z. si sara drami 8). Van den vorigen vorm is deze voornamelijk onderscheiden door 

het zooveel langere blad, dat meer met het oog op sierlijkheid dan op practische bruikbaar¬ 

heid is gevormd. 

2. Vormen met twee weerhaken. 

a. Deze lansen werden, blijkbaar alleen dialectisch verschillend, genoemd: BM. si rb 

drami, wat is: met twee (duwa) weerhaken; LahuSA. fatara 9), voor zoover n.1. de weerhaken 

naar buiten gericht zijn, evenals dat het geval is met den eenen weerhaak van de si sara drami. 

1) Sundermann, sub toko, geeft een -goto, mogelijk de hier bedoelde? 

2) Aan de boven-Ojo werden burusa kalakala onderscheiden met: daha sado ld \ burusa, daha saköj: kalakala, 

dus de eerste had rechte, de laatste gebogen doorns. 

3) Zie Raap, blz. 173, 1; Afb. 195 sub 11. 

4) Raap, blz. 173, q; Afb. 195 sub 10. 

5) Cf. Heierli, Urgeschichte der Schweiz, blz. 214: „Die Befestigung im Ilolzschaft geschah mittels eines 

Dornes” (bij pijlspitsen). 

6) Mod. fig. 43, g; Raap, blz. 173, p. 

7) §§ 664, 408. 

8) Raap, blz. 173, d en e ; Afb. 195 sub 3. 

9) Mod. fig. 43, b, c, d, e; Raap, blz. 173, a, c, h, i; Afb. 194 sub 4. 
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b. sb sa*a b'ógi (met vleermuis klauwen, nagels) heet de vorm, indien de weerhaak naar 

binnen gebogen is '). 

c. si t'ólu ighu 1 2). Deze lans wordt gekenmerkt door drie spitsen, waarvan de middelste 

de langste en breedste is. 

III. Onderscheiding naar de doorns. 

a. Vooreerst treffen wij ook hier weder aan de zooeven genoemde so sa*a b'ógi of 

nibsa'Ci b'ógi3). Hierbij zij echter opgemerkt dat deze opgave is die van Bawömataluwö, 

daarentegen te Hilinawalö: 

b. nibsci'a wótö is de vorm bij Raap, bl. 173, b, dus een spechtklauw, terwijl daar: 

c. sb scfa laojo is de vorm aldaar, j, die om reden van den spiraalvorm van het ge¬ 

deelte tusschen blad en schacht tevens heet: nifuju bagi. 

d. sbdröj góna heet afb. 195 sub 2, 13 en 12, welke kleine doorntjes duidelijk in ver¬ 

schillende kringen zichtbaar zijn. 

e. si fadsjudsju drami heet afb. 195, sub 16, omdat de doorns tegen elkaar in zijn gericht. 

Sundermann sub tbhb noemt een toko dofa tarn, mogelijk de hiergenoemde:fatara.— 

RN. blz. 96 spreekt van oleia\ dit zal wel zijn: hulajb. — Here^b is de naam van eene lans 

zonder doorns (N.), waarvan mij niets naders bekend is. In Nalawö was nog in gebruik de 

naam: sinusu (met eene kleine spits). De bulusa was daar tegenwoordig voorzien van geiten¬ 

haar. De gölb diende vooral tegen wilde varkens. 

Zwaard. 

§ 668. Onder dit hoofd zullen wij alle messen samenvatten. Bij alle is te onderscheiden 

tusschen het lemmer, waaraan een handvat is aangebracht, de scheede en eventueel eenige 

aanhangsels, aan de laatste verbonden. Als algemeen woord wordt wel eens voor mes ge¬ 

bruikt: balatu, wat onjuist is; de Niasser heeft daarbij het oog op bijzondere vormen, waar¬ 

van andere dienen te worden onderscheiden. Men slijpt de zwaarden en messen op een steen 

[mqira, afb. 5 sub 18). 

§ 669. Naar het lemmer onderscheidt men: 

1. bidu sewa4). Deze werd in de Zuid ook wel genoemd: balatu salet. Het scherp is 

korter dan de rug en gaat met eene buiging daarin over. 

2. N. delögu, Z. telógu, tblógu, tölögu, plaatselijk in het N. ook: tbmba5 6). Het scherp is 

veel langer dan de rug; gaat eerst langzaam, dan met een scherpen hoek daarin over. 

3. gari, ook wel gari niatuwa °). Het scherp is belangrijk korter dan de rug, vertoont 

eerst een tamelijk scherpe ombuiging en gaat daarna meer geleidelijk in de punt over. Hierbij 

valt nog te onderscheiden tusschen twee vormen: 

a. de een met rechten rug 7)’ 

1) Mod. fig. 43, f; Raap, blz. 173, j; Afb. 195 sub 2, 5, 14. 

2) Raap, blz. 173, m. 

3) Mod. fig. 43, f; Raap, blz. 173, b, j. 

4) LM. blz. 39, a; Mod. fig. 44, c; fig. 55, d, e, f, g. 

5) LM. blz. 39, b. 

6) LM. blz. 39, c; Mod. blz. 251, a, b, c. 

7) Mod. fig. 55, a en c. 

* 
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b. de ander met een gebogen rug '). Deze wordt ook genoemd : s'o bawa w'óto, met 

eene punt als de bek van een specht. 

Volgens sommigen zou de rechte vorm een ouder type voorstellen en ook f 'óda wor¬ 

den genoemd. 

4. N. rbsö, Z. (Madsinö) sirawi, elders: ono balatu, dolk, in verschillende afmetingen, 

naar breedte en lengte plaatselijk verschillend1 2). Blijkens de beschrijving valt hier ook onder: 

LM. blz. 32, förögi, „ein spitzes, kleines Messer”. 

5. rudu, eene kleine, kromme sabel waarvan het scherp langer is dan de rug. 

6. N. balatu (sebuwa), Z. belawa (gari) 3), niet veel anders dan een met weinig zorg 

bewerkte bulu sewd, is het werkmes op de velden. Als afzonderlijke type kan het laatstge¬ 

noemde mes haast niet gelden. Er bestaan uit den aard der zaak een aantal overgangsvormen, 

die voor een niet-Niasser de beoordeeling wel eens moeielijk maken. 

§ 670. De onderdeden van het lemmer hebben bij de verschillende typen de volgende namen: 

1. bulu sew'a. De rug heet: NZ. tu*i; het scherp is onderverdeeld in het botte deel bij 

het handvat: NZ. b'öna-, den overgang tot het scherp: N. fuso\ het middenstuk van het scherp : 

N. dalu, Z. talie, het scherp in het algemeen: NZ. bawa. 

2. sb bawa w'óto. De verst van het handvat verwijderde punt heet: N. ighu; de andere 

punt: NZ. tagönb, Z. ook wel: sulé. 

3. de punt van alle messen heet: ighu. 

§ 671. Het handvat (N, danga, Z. drana) wordt bevestigd aan het lemmer met hars 

(furö*d) en (behalve bij messingen of ijzeren handvatten, die onmiddellijk aan het lemmer zijn 

verbonden) door middel van een messingen ring (N. sangb, Z. sianb). Het handvat wordt ver¬ 

vaardigd van ijzer, messing, been (olifantstand), hoorn (beide laatste van overwalsche origine), 

maar in verreweg de meeste gevallen van hout. De snijkunst van zulke handvatten is ver ge¬ 

vorderd. De vormen hebben, althans in origine, nabootsing ten doel van een of ander dier 

(kop) of voorwerp. 

Waar dierkoppen daarbij eene overwegende plaats innemen, is het interessant dat wij 

b.v. in den bronstijd in Europa als motief voor de grepen van zwaarden een paardenkop 

aantreffen, terwijl wij later een vogelkop zien gebruiken: beide snelle dieren 4). 

§ 672. De motieven voor de grepen worden met bepaalde termen onderscheiden. Ofschoon 

volledigheid in de gegevens geenszins is verkregen, zijn er toch wel eenige mededeelingen te 

doen, die een kijk geven op den opzet, waarvan men bij het vervaardigen dier vormen is 

uitgegaan. Vermelden wij: 

1. Het meest voorkomende motief is dat, afgebeeld in LM., blz. 39, sub 6; Mod. 

fig. 50, b en d; zie vooral den keurigen vorm bij Raap, blz. 177, afb. 25 en 26. Deze vorm 

wordt genoemd: nibbawa lawblb (BM. ook: ifbbawa lawblö). Over zulke combinatiefiguren 

spraken wij reeds § 306 sub I, b. Aan de daar gegeven beschouwingen kunnen wij voor dit 

bijzondere onderwerp het volgende toevoegen. Deze in meerdere variaties voorkomende vorm 

wordt gekenmerkt door een geopenden diermuil, waarin zich aan boven- en benedenzijde 

1) Mod. fig. 55, b. 

2) Mod. fig. 55, h, i, k, 1; fig. 44, d. 

3) Mod. fig. 44, e. 

4) Cf. Dr. Sophus Müli.er, Nordische Altertumskunde, Band I, blz. 382, 386. 
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slagtanden bevinden. Valt de overeenkomst met een olifantsmuil op, als men b.v. den bij Raap 

gegeven vorm beschouwt — men. lette op de benedenlip —: dat inderdaad een dergelijk dier 

aan dezen vorm het leven heeft geschonken, blijkt uit den in het noorden ook wel hieraan 

gegeven naam: nibifö gaza (voorzien van olifantstanden). Volkomen terecht brengt Mod. blz. 247, 

hiermede samen de fig. 51, een diervorm, aangetroffen onder de aanhangsels van een zwaard, 

en aanwezig in het Museum van Natura Artis Magistra. In de Zuid noemde men dat dier: 

law'ólb batu, waaruit blijkt dat er ook zulke vormen in steen moeten voorkomen. Het is dus 

zaak dat law'ólö nader te beschouwen. Wij zullen dit woord wederom aantrefifen in § 1306, bij 

de adju law'ólb. De stam lazuo kan aangeven eene beschutten tegen iets anders. Het wil mij 

echter niet voorkomen dat hiermede eene bevredigende verklaring is gevonden. Wat toch zou 

een olifantsmotief als zoodanig kunnen motiveeren — ik bedoel: eenvoudig redeneerende en 

„combineerende”, gelijk dat een natuurmensch doet. Meer zin heeft in het tegenwoordige ver¬ 

band (waarbij nog geenerlei oordeel is uitgesproken over de beteekenis van die adu in ander 

verband) de mededeeling die mij werd gedaan, dat een adu lawolö iemand N. ab'ólb, Z. aw'ólö, 

dat is: sterk, krachtig maakte. Men zie bij verklaringen omtrent dergelijke zaken nimmer over 

het hoofd dat men met zuivere taalvergelijking nooit tot afdoende resultaten kan komen: op 

de rol van volksetymologie en woordenspel wees ik in § 1118. In dezen zin past het woord 

volkomen bij den olifant, het bij uitnemendheid sterke dier. En nemen wij die opmerkingen 

ter harte, dan mogen wij er nevens plaatsen dat in Koméring (Palembang) de olifant 

wordt genoemd: sata balak, d. i. het groote dier (ook liman). 

Cf. Snd. sato (Skt) luwung, wild dier. — Lett, I, blz. 73 spreekt ten onrechte dus 

van een tijgermotief. Ook FlSCHER, blz. 88, die deze vormen met het wilde zwijn meent te 

mogen samenbrengen is op den verkeerden weg. Hier moge er op worden gewezen dat voor 

het Niassche denken het wilde zwijn, dat steeds aan doorboring met lansen is blootgesteld, 

een omineus embleem zou zijn voor het zwaard van een strijder: dat zou diens eigen dood 

op die wijze ten gevolge hebben. Ik heb wel eens Niassers ontmoet, die mijne weigering om 

ooit van het varkensvleesch te proeven, dat mij bij plechtige ontvangst werd aangeboden, 

daaraan toeschreven, dat ik mij op die wijze waarborgde tegen eventueele pogingen om mij 

met een dolk of zwaard van het leven te berooven '). 

Dat de Niasser, die toch reeds eeuwen zich bevindt op zijn eiland, nog steeds de her¬ 

innering aan den olifant levendig heeft bewaard, behoeft niet meer te verwonderen dan die 

aan den tijger, welke wij elders zullen aantreffen: beide dieren ontbreken op Ni as geheel. 

Opmerkelijk is, dat deze olifantachtige twee slagtanden heeft in onder- èn in bovenkaak, waar¬ 

door een aanknoopingspunt wordt verkregen met de makara’s op de Hindumonumenten, die 

evenwel geen olifantsmotief weergeven 2). 

Opmerkelijk nog is het regelmatig voorkomen op dezen vorm van een aap, het zwevende 

en snelle dier. De vorm van dit dier is soms moeielijk meer te herkennen. Verband te zoeken 

tusschen dit dier en den olifant (als drijver bv.), komt mij niet voldoende gemotiveerd voor3). 

1) Wat niet wegneemt, dat de ever (maar mythisch gedacht) aan den anderen kant weder meermalen voorkomt 

in de namen van hoofden. Zie §898. 

2) Cf. b.v. de makara’s, afgebeeld plaat 151, 152 der rapporten van de commissie voor oudheidkundig onderzoek. 

1910 (Uitgave Bat. Gen. v. K. en W.). 

3) De vorm in LM. blz. 39, sub 5 werd mij eveneens: tiibbawa law'ólö genoemd, wat ik in twijfel trek dat 

juist kan zijn. Men gelijke hiervoor: Mon. fig. 53i waarvoor zie sub 7 (niolazilazi). 
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Ook zij de aandacht gevestigd op de „ilmu kebae”, waardoor men zich onkwetsbaar 

maakt (Mal.) 

2. Als nibhsu banuwa (luchthondmotief) in Z. en als: nibbawa gbsaïbsa (waardoor dus 

verband word gelegd met den draagstandaard) onderscheidde men nog den vorm bij MOD. 

fig. 50, c, die te Bawömataluwö genoemd werd als het vorige motief. Feitelijk is de over¬ 

eenkomst van deze figuur met fig. 51 bij MOD. op zijn grootst. Deze vorm is ook gekenmerkt 

door het ontbreken van een aap. 

3. Een door de grijnzende tanden aan duidelijkheid niets overlatende vorm is de: 

nibbawa ba%ê, apenbek-motief. Ook op den kop hiervan treft men veelal een aapje aan *). De 

aap zou kunnen dienen om aan het zwaard snelheid te verleenen 1 2). 

4. In het noorden noemde men: nibifö m'bowaja den vorm bij MOD. fig. 55 f, maar 

in de Zuid heette deze óók: nibfabawa law'ólb (BM). 

5. Als nibtakawciena onderscheidt men te Bawömataluwö den vorm bij MOD. fig. 55, b; 

te Hilisatarö dien in LM. blz. 39, sub 2, dus als zwaluw-motief. In het noorden daaren¬ 

tegen heette de eerste vorm: nibtblutblu, naar eene keversoort. Deze figuren zijn ontleend 

aan de uitgestrekte vlerken van het rondvliegende dier en moeten de bedoeling hebben om 

snelheid aan het zwaard te verleenen. Voor de nibtblutblu, zie ook Mod. fig. 56. 

6. Genoemd wordt naar de Niassche Loriculus galgulus L. 3), de g-è*è (Mal. kèkè) het 

zwaard : nibbawa gese 4). 

7. Nibkawakawa werd genoemd Mod. fig. 55, b en d (zie sub 5 boven), dus ontleend 

aan een vlinder. Zoo noemde men in het noorden ook LM. blz. 39, sub 4, die elders heette: 

nibdanga dbrnba. 

Dat de vormen van het handvat symbolische beteekenis hebben, bedoelende de 

eigenschappen der nagebootste dieren sympathisch aan het zwaard te verleenen, blijkt nader 

uit wat een koppensneller zegt alvorens zijn tocht te aanvaarden5 6): „Mache mich leicht wie 

einen Nachtfalter, leicht wie einen Schmetterling”. 

8. De hoef van een hert wordt weergegeven door Int. Arch. f. Ethnogr. Band XVIII 

(1908), PI. VII, sub 4: Z. nifbsa^a b'óhb. 

9. Onbekend is mij de beteekenis van Mod. fig. 55, e: 1 libbu kaka, (Z.), maar het woord 

bu (haar, veeren) wijst op een diervorm. In het noorden noemde men het eenvoudig een heft 

als bij de werkmessen: nibbalatu sebuiva. 

10. Overeenkomst met den vorigen vorm heeft: Mod. fig. 55, k, maar deze vorm werd 

genoemd en blijkbaar ten rechte: nibwöliwóli, naar een zich ontplooiend varenblad0). Zulk 

een mesje dient voor het „openen” van pinangnoten. 

11. Als hamermotief werd genoemd: MOD. 55, g: nibla^uma, en ook loc. cit. c: nib- 

bagbbagb. De eerste vorm noemde men intusschen te B M.: nibbawa manu. 

12. Naar een geweerkolf is genoemd Mod. fig. 55, h, i, 1: nibdanga zvana. 

1) Mod. fig. 44, b en fig. 54. 

2) Kruyt, Animisme, blz. 125 vlg. 

3) § 44 *• 

4) LM. blz. 39, sub i (Z.). 

5) Bij Thomas, blz. 11. 

6) § 285. 
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13. Een voor messen van hoofden veel gebruikelijke vorm geeft: Raap, blz. 152 en 

153 ')• Men noemt dien: nib'i'b gari, of eenvoudig: gari. Een lemmervorm van gelijken 

naam beschreven wij §669, 3. Volgens LM. blz. 39: „kommen., von den drei ersteren . . 

gleiche und verwandte Formen auf Sumatra vor”. Dat geldt dus ook de hier behandelde 

nummers 5 (LM.) en 6. Gegevens om het gebied van herkomst te beoordeelen, ontbreken. 

De beteekenis is mij niet duidelijk. Gari (m'banuwa) kan beteekenen: bliksem, maar het is 

mij niet van elders bekend, dat die geacht werd er een staart (g-isb) op na te houden. 

14. Vermelden wij hier, niet om den vorm van het handvat, maar om de bekende 

benamingen te vervolledigen, zonder tot een nieuw hoofd te vervallen dat het naslaan zou 

bemoeielijken: de ono m'balatu rija, zie b.v. Afb. 25, het met zilveren band beslagen dolk¬ 

mes der hoofden en hunne verwanten uit de Zuid. 

§ 673. Gaan wij thans over tot de behandeling der scheeden (N. shembii, CZ. sqèbu). 

Deze bestaan öf uit twee volkomen gelijke, tegen elkaar aangelegde deelen, öf uit een ge¬ 

deelte, waaraan de opening is aangebracht, waar het mes doorheen gestoken wordt, en een 

tweede gedeelte, dat de wederhelft vormt van het benedenstuk. Beide scheedehelften worden 

aan elkaar bevestigd door een systeem van banden van rottan, dan wel van messing-ringen 1 2 3) 

genaamd: laoja nidrbtoi-, van doorloopende banden daarvan2) geheeten: N. Iqojo nifali, of van 

messingdraad 4), dat N. kazva nifali genoemd wordt. De rottanbanden bestaan soms uit vlecht¬ 

werk 5 6). De punt van de scheede is wel in metaal gevat, waaronder lood (simb ito) eenige 

praeferentie heeft. Bij een aantal messen heeft die punt een sterk omgebogen, loodrecht op 

de as van de scheede staande richting. Dit type, dat men b.v. kan zien bij Mod. fig. 55, d, 

e en f, heet: N. sabósa isb, Z. balatu niftfr’b. Bij deze messen, maar ook wel bij andere mo¬ 

dellen °) heeft het bovengedeelte van de scheede een langwerpig vierkant, soms ook een ge¬ 

bogen uitsteeksel. Dit noemt men: Z. telhn dsèbu balatu. 

Is een amulettenkorf aangebracht, waarover zie de volgende paragraaf, dan is op de 

scheede een verhoogd rond stuk aangebracht 7), waaraan die korf met een pin kan worden 

bevestigd. 

§ 674. Men treft aan de zwaarden herhaaldelijk aanhangsels aan, die in twee groe¬ 

pen dienen te worden onderscheiden: 

I. Voorwerpen, die dienen, soms voor eenigszins practische doeleinden, maar meestal 

slechts voor versiering, in Niasschen zin natuurlijk. Onder de eerstgenoemde kunnen wij ver¬ 

melden : nijptangetjes (ford), om aangezichtsharen uittetrekken; ko%êko*é dai fisb, krabbers voor 

oorvuil 8). Onder de laatste vallen te vermelden: oude duiten, sleutels (in den regel treft men 

die in de binnenlanden aan, waar men geen slot in huis heeft; evenwel: ze „staan”). In noor¬ 

delijke en centrale streken is ook zeer in tel de N. ritiriti, C. ritsjiritsji, dat zijn koperen 

1) Mod. fig. 55, a; LM. blz. 39, sub 3. 

2) Mod. fig. 44, a; fig. 47. 

3) Mod. fig. 55, a, d. g; Raap, blz. 152, sub 7. 

4) Mod. fig. 55, e. 

5) Mod. fig. 55 sub b. 

6) Mod. fig. 55, g, i, k en 1. 

7) Mod. fig. 46. 

3) § 251, i. 
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bolletjes met balletjes erin, die door den gang van den drager in beweging komen en dan 

een klingelend geluid geven. Hoofden in die streken „hoort” men daardoor aankomen. Zulke 

voorwerpen worden met koperen kettinkjes of, als men zoo rijk niet is, met touwtjes aan het 

zwaard bevestigd. De siulu's van de Zuid hebben, in verband met het hooger peil hunner 

beschaving, voor zulke kinderlijke sieraden geen oog. 

II. Voorwerpen, die in hoofdzaak wegens het eene of andere bijgeloof aan het zwaard 

verbonden worden, en die voornamelijk aan de zuiver Niassche modellen der lange zwaarden 

worden gevonden, in het bijzonder aan de nibbawa law'ólö, in tegenstelling met die eerste 

groep, die men vooral aantreft aan het type van de N. sabtfa Pb '). Die voorwerpen worden 

dan vereenigd in een zgn. amulettenkorf1 2), die veel interessants bevat, dat in de volgende 

paragraaf ter sprake zal worden gebracht. 

§ 675. De korf zelf bestaat uit opengewerkt vlechtsel van rottan, speciaal van Z.fulógö, 

N. rimba, waarvan ook de bordenhangers 3) gemaakt worden. Er valt nu te onderscheiden 

tusschen voorwerpen, die in dat korfje worden geborgen en andere, die aan de buitenzijde 

ervan worden aangebracht. 

a. De naam is hier: ragb, dan wel: lékh balatu. In de Zuid doet men enkel maar een 

doekje erin, voor het afvegen van het zwaard. Dat zulk een doekje (falbsi balatu) steeds aan¬ 

wezig zou zijn, is daarmede niet gezegd. In noordelijke streken doet men in den korf de een 

of andere Jiazima", om te maken dat de houder van het zwaard zelf niet geraakt wordt 

(1afu lö g'óna), welke voorwerpen worden verkocht door lieden, die sterk zijn in het maken 

van toovermiddelen (ba sabPe aja). Ook spreekt men van fagaivê, als toovermiddel (van daar 

de naam voor den korf: N. naha wagawé). 
* 

b. Buiten den korf brengt men in C. en N. minder toovermiddelen aan, zooveel te 

meer echter in de Zuid. Deze dragen den naam van: N. fagaivê, Z. daludalu (dat men met: 

„werkend middel” zou kunnen vertalen), terwijl ook veel gesproken wordt van: g-'óba. In 

hoofdzaak treffen wij daar aan: 

1. Houten of steenen beeldjes (Z. adju, abwu)\ onder de laatste is nog al geliefd een 

klein porseleinen poppetje, zooals dat kinderen bij ons wel hebben 4). 

2. Fossiele haaientanden 3 6), van Carcharodon (Miocan) °). De naam is: N. si uguugu, 

Z. si huguhugu, ook N. lèlagoj. Deze namen zijn het best weertegeven met: dondersteen. Bij 

onweer komen zij uit de lucht vallen [heghu ba danb, amagara humugu banuwd). Ook werd 

dit uitgedrukt met: na qeghu halPi: als de bliksem inslaat, of met: na fehugu banuwa. Blijk¬ 

baar gaat dit terug tot de tijden, waarin de lansspitsen nog van steen waren vervaardigd 7), 

terwijl de bliksem werd verondersteld zulk een uit de lucht geworpen voorwerp te zijn, 

waarvan men de spits dan later kon vinden. Zie voor de wijze van vinden en het gebruik: 

1) § 673. 

2) Waarvan wij afbeeldingen zien bij: Mod. fig. 44, a en b; fig. 45; fig. 47; Raap, blz. 174 en 177; hier 

Afb. 47; cf. LM. blz. 78 en 221. Zie verder Mod. fig. 107: voor amuletten zonder korf. 

3) § 15- 

4) Tijdschr. Ned. Indië, 1848, blz. 176. 

5) Raap, blz. 177. 

6) LM. blz. 79; Fischf.r, blz. 93—94; Kruyt, blz. 205. 

7) Op Ni as heb ik nergens eenig spoor van steenen werktuigen of wapens aangetroffen; het materiaal om ze 

te vervaardigen ontbreekt. 
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RN. blz. 117. Een parallel zijn de dondersteenen uit de Jura, die uit belemniten bestaan. 

Het is bekend, dat bij zwaren regen, zooals die in het bijzonder aan onweersbuien eigen is, 

zulke fossiele voorwerpen losspoelen, zoodat zij inderdaad na onweer worden aangetroffen: 

voldoende aanleiding om van een „post” een „propter” te maken. 

3. Tanden van boivaja s, en als zij die kunnen machtig worden: van tijgers ') worden om 

den korf gerangschikt. Dit is meer het praerogatief van hoofden of hunne verwanten, vooral in 

de Zuid. Varkenstanden worden hier niet aangebracht, wat zeer verklaarbaar is, omdat het 

varken steeds met doorboord worden is bedreigd, hetgeen eene allerongunstigste natrekkende 

werking op den drager zou uitoefenen (managhb d'óla, het gebeente zou verstijven) 1 2). 

4. Tijgernagels zijn in de Zuid hoog gewaardeerd. 

5. Van nog grooter beteekenis is een bri ds'ógha, een bijzonder sterke 'óba. Het is 

de ring, die bij bepaalde wilde zwijnen op den neus zou voorkomen, en die in natura 

door mij beschouwd, bleek te bestaan uit een gegoten ring van metaal, waarvan de giet¬ 

vorm blijkbaar was gevormd naar den slagtand van een wild zwijn 3). Hebben de oude var¬ 

kens — zoo vertelde men mij — „hout” onder de oksels (de harde huidplooien); als ze nog 

ouder worden, dan dragen zij die bri. Bij het eten leggen zij die af en hangen die aan een 

boom. Vergeten zij dan den ring medetenemen, dan gebeurt het dat iemand hem vindt. 

Over een ad ju n'bri, zie Mod. blz. 642. 

6. Verder treft men allerlei, denkbare en ondenkbare voorwerpen daarbij aan. Ver¬ 

melden wij b.v. steenen, van eigenaardigen glans of vorm; ringen, tanden, het voetstuk van 

een gebroken wijnglas, enz. 

§ 676. Het komt, ofschoon niet zooveel, voor, dat men amuletten zonder korf aan het 

gevest bindt4). Dat die zouden dienen voor het roepen van regen, komt mij twijfelachtig 

voor. Regenbannen heet: N. lasalasö, regenbanner Z. sana/la ten. 

§ 677. De lange zwaarden zijn als oorlogs-, tevens feestdos te beschouwen. De kortere 

(uitgezonderd de dolken) dienen meer voor het laatste motief. Op feesten zijn er enkele num¬ 

mers van het programma, waarbij de geheele mannelijke bevolking met die getrokken zwaarden 

herhaaldelijk in de lucht stekende springt, onder het schrille geroep van: NC. Hia au, Hia au. 

Dat springen heet: N. far'öga. Het zwaaien met een zwaard heet: N. fahumba, C. fakuba. 

De dolken dienen voor het dagelijksche gebruik (schillen van pinang), het dooden van varkens, enz. 

V U U R WAPENE N. 

§ 678. NZ. fana, ook: sinafa 5 6) famura, donderbus. Het waren vooral percussie-geweren; 

achterladers kwamen uiterst zelden voor. Revolvers waren er enkele onder de hoofden van 

de Zuid0). In centrum en noorden kwam menig geweer voor zonder haan, dat niettemin 

belangrijk bijdroeg tot de veiligheid en het aanzien van bezitter of drager. In de Zuid 

1) Zie afb. 47; Raap, blz. 174. 

2) Vergelijk § 672, 1 : handvat. 

3) Cf. De Clercq & Schmeltz. Ethnographische Beschrijving van de West- en Noordkust van Ned. Nieuw- 

Guinea. Plaat VI, afb. 4, 6, 10, 13. 

4) Mod. fig. 107. 
5) Waarvan fana mogelijk eene omzetting is met volksetymologisch verlies van „si"} Cf. Mal. snapang. 

6) Afb. 45. 

3i 
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werden de geweren bijzonder goed onderhouden. Daaronder kwamen exemplaren voor, waar¬ 

van de kolf was ingelegd met bebladerde takken in zilver. Het was een genoegen, de zuidelijke 

kampongs te bezoeken, om het vertoon dat men met die geweren wist te maken. 

§ 679. Van het salpeter vertoont de naam den eigenaardigen, volketymologisch gewij- 

zigden vorm van het Mal. sëndawa: sb thi n'drawa: „faeces van vreemdelingen-’. Het werd 

vervaardigd uit faecaliën. Meer gezocht echter was het gekochte kruit (N. ag/ib wand) dan 

dat, hetwelk in het land zelf werd gemaakt. Chineezen wisten het clandestien in te voeren, 

waardoor de prijs zeer hoog kwam. In de Zuid bewaarde men het in kokertjes van bambu 

(Z. inadili), die in een patroongordel (N. talud n'aghb wana, Z. -bwand) werden geborgen '), 

dan wel zichtbaar gedragen in een dergelijken gordel. 

§ 680. Kogels (N. ono wana, Z. bnb bwand) werden in dien gordel mede bewaard.- Men 

maakte ze zelf. Ten rechte vermoedt FlSCHER1 2), dat de daar gegeven afbeelding die is van 

een kettingkogel (Z. bnb bwana nifbrate), als hoedanig zij in de Zuid dadelijk werd herkend. 

Steenen. 

§ 681. Grootere en kleinere exemplaren hiervan, uit de rivierdalen verzameld, werden 

menigmaal in de kampongs, ter zijde van de toegangstrap of in de huizen aangetroffen. Van 

slingers (debudebu) 3) heb ik nooit iets te zien gekregen. Wel daarentegen werd ik in Januari 

1908 in het bovendal van de Susuwa met steenen bestookt, uit het rivierdal opgeraapt en 

met de hand geworpen. In de Zuid heet: sifatutu batu: elkander met steenen werpen. 

Schilden4). 

§ 682. Men treft hiervan twee vormen aan, waarvan de kleinste, dienende voor het 

opvangen van geworpen lansen en van zwaardhouwen, over het geheele eiland gelijkelijk ver¬ 

spreid is (N. balusé, Z. balusé), de grootste vorm, van ander model 5 6), in het noorden en in 

de Zuid tegenwoordig zelden meer wordt aangetroffen (N. dangé, Z. ranë). Was de uit¬ 

monstering der beide vijandige partijen in den oorlog gelijk, dan maakte men met kalk een 

onderscheidingsteeken op het schild °). 

§ 683. De balusé, die in vroeger tijd tot de dagelijksche uitrusting van een ieder be¬ 

hoorde, gemaakt van lichte houtsoorten (Z. b.v. drarb, te%ute%u), verschilt eenigszins in de 

noordelijke streken van die van centrale en zuidelijke landschappen. Beide vormen zien wij 

bij Mod. fig. 38, waar de eerste vorm door b, de laatste door a en c wordt weergegeven. 

Het noordelijke type is kleiner, maar logger en dikker van hout. Men brengt aan den boven¬ 

kant van het schild, zonder eenig verder verband, een stuk ijzer aan, vermoedelijk, om het 

weerstandsvermogen daarvan op het schild te doen overgaan. De algemeene gedaante van 

dit schild is die van een ovaal, naar beneden in eene spitse punt uitloopende die in den 

grond kan worden geplaatst, naar boven aan weerszijden van een tweetal uitsteeksels voorzien, 

1) LM. blz. 52, 211. 

2) Int. Arch. 1908, blz. 93, fig. 155 LM. blz. 52. 

3) LM. blz. 52, en cf. § 84. 

4) Zie LM. blz. 52—54; Mod. fig. 38; hier Afb. 14, 19 en 57. 

5) Zie Rapfard, afb. 1, Mod. fig. 29. 

6) RN. blz. 96. 



I. WAPENS VOOR ACTIEF GEBRUIK. 243 

terwijl de top door een stomp uitloopend gedeelte wordt gevormd. Over de geheele lengte 

loopt een naad, die in het midden zich verbreedt tot een platten dop (NZ. hagu). 

Deze hagu heeft zich waarschijnlijk uit een gehalveerden klapperdop ontwikkeld, zooals 

wij dien nog bij het kinderschild') aantreffen. Vergelijk ook het M e n t a w e i-schild. 

Ook naar beneden en naar boven verbreedt zich die naad. Aan de binnenzijde van 

dien dop bevindt zich het handvat (N. danga, Z. tanatand), dat voor rechts- en voor links- 

handigen verschillend wordt ingewerkt 1 2). Loodrecht op de lengteas worden banden aangebracht 

(N. niasa m'balusé, Z. fanióbo balusë), van rottan vervaardigd (in de Zuid zag ik enkele 

schilden, die van messingen banden op deze wijze waren voorzien). Veelal loopt die banden¬ 

reeks ook aan de achterzijde door. De benaming der verdere onderdeden is als volgt: lengterib 

(N. hulu, Z. iri); benedenpunt (NZ. g-ëb); top (N. högö of bagi■ Z. telqu), welke laatste vooral bij 

schilden van hoofden wel met koper of lood is beslagen (Z.); de doorns bovenaan (NZ. g-a/isi). 

Men ziet dat WiLKEN’s onderstelling, dat deze schilden een krokodilvorm voorstellen 3), 

in deze benamingen wel steun vindt. Naar de grootte van het schild te oordeelen, zou ik 

echter vermoeden, dat een leguaan {bbroë) eerder in aanmerking komt, te meer waar dit dier 

zoo herhaaldelijk in de Niassche huizen afgebeeld voorkomt. Dat het als beschermgeest, 

mogelijk als krijgs„god” ook hier heeft gegolden is niet uitgesloten 4). Dat het schild niets 

met een pisangblad te maken heeft, zal wel niet nader behoeven te worden betoogd. 

De balusë, die het lichaam slechts gedeeltelijk bedekt, moet voor het afweren snel heen 

en weer worden bewogen (N. latimba, ZC. latsjiba). Bij feestelijke opkomst en ook in den 

krijg klepperde (N. lafaniri, Z. nibfètcfö) men er mede, door het met den rand op den onder¬ 

arm te slaan, hetgeen zou dienen om schrik aan te jagen. 

^ § 684. De vervaardiging is het werk van daarin bedreven personen. De waarde varieert 

in de Zuid tusschen 30 drbtb (p. m. Fl. 3.—) tot tabali (Fl. 6.—), voor een schild van den 

kleinen man en van hoofden. In het noorden werden de waarden aangegeven te liggen tus¬ 

schen een gulden en een rijksdaalder. 

§ 685. De dangë is een langwerpig vierkant schild, dat van boven en van beneden uit¬ 

loopt in stompe driehoeken. Het schildblad is niet vlak, maar vertoont in doorsnede ook een 

stomp-driehoekigen vorm. Het wordt niet in de hand gehouden maar de geheele onderarm 

wordt gestoken door een paar beugels (N. naha danga, fblosu). Aan de binnenzijde worden 

nog overdwars loopende banden van niasa aangebracht. Den buitenkant bedekt men nog wel 

met karbouwenvel (g-uli göröbab), soms met blik. Dit schild dient soms ter bescherming van 

den drager alleen, maar meer is het werk van dien persoon het lichaam van een strijder te 

dekken, en dien gelegenheid te geven tot het richten van geweer of lans. Boven aan de 

buitenzijde brengt-men nog wel banden aan van idjuq. Viersiering met snijwerk heeft plaats. 

De top heet: bagi of högö; de voet: tojo of g-ahë. De in de lengte verloopende naad: hulu 

of fóla hulu (dus overeenkomstig de onderscheiding bij de balusë). Lengte en breedte dezer 

schilden wisselt ongeveer van 1,5 tot 1,7 M. en van 0,3 tot 0,5 M. 

1) § 710. 

2) § 663. 

3) De hagedis in het volksgeloof, IV, blz. 155 5 vgF Fischer, blz. 88. 

4) Cf. Wilken, IV,'blz. 155; LM. blz. 53. 
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II. WAPENS VOOR PASSIEF GEBRUIK. 

Strijd buis '). 

§ 686. Zij worden naar de stof, waarvan zij worden vervaardigd, onderscheiden in: 

1. bant Ördba (Z.), van karbouwenleer 2). 

2. bant sinali, van ramehtouw 3). 

3. bant lema^a, N.; -le'ama, Z., van idjuq4). 

4. bant sigölu, van de huid van den geschubden miereneter 5). 

5. bant bowaja, van krokodillenhuid °). 

Deze buizen dienen tot bedekking van den romp en laten de armen geheel vrij. Soms 

treft men schouderlappen aan. 

Helmen en andere hoofdbédek ringen7). 

§ 687. Naar de materialen zijn te onderscheiden: 

1. helmen van ijzerblik (N. takula siöli, C. dröiib tefab, Z. dr'ötiö of takula löfasö) s). 

De vervaardiging heeft plaats op het eiland, ook wel van petroleumblik. Van versieringen 

voorzien (pluimen, doeken, enz.) worden zij op feesten gebruikt °). 

2. hoeden van idjuq, meestal met een onderlaag van rottan lu). De naam is: N. takula 

letna^a, Z. takula le^ama. Er bestaan hiervan tal van variaties, afhankelijk van het persoon¬ 

lijke oordeel van den drager. Een groot model heet: N. tètè nqulii lema^a "). 

3. hoeden van gevlochten touw (NZ. takula sinali), van gelijke constructie als de in 

§ 686 genoemde baadjes. Zij zijn in den regel voorzien van een klep aan de achterzijde en 

aan de beide kanten voor de ooren. Een dergelijk exemplaar is te Leiden. Het touw wordt 

vervaardigd van lambojo of g-esitb. 

4. Helmen van leder. Hieromtrent merkt „Short Notice” V1) op: „a helmet of thick 

leather ornamented with a crest of black ijau hair, over the top, and a huge artificial beard 

and mustachios made of the same material”. 

ONDERSCHEIDINGS TEE KENEN. 

§ 688. Voor dapperen (samtdi) in de Zuid bestaan de zgn. kalabubu, waarover wij in 

§ 199 reeds spraken 13). 

1) Mod. Tav. III, fig. 40 en 41; LM. blz. 57—59, 211. 

2) Mod. fig. 405 hier Afb. 2 rechts. 

3) LM. blz.' 57; hier Afb. 18. 

4) LM. blz. 585 hier Afb. 2 links. 

5) RN. blz. 96. 

6) LM. blz. 58. 

7) LM. blz. 54—57, 2ii. 

8) Afb. 44 en 225; cf. § 138. LM. blz. 54, 55; Mod. fig. 31. 

9) Zie hier afb. 51; Raap, blz. 174. LM. blz. 57 schrijft voor drönö\ „nrö nö”. 

10) LM. blz. 55; Mod. fig. 34 en 37; Raap blz. 152, fig. 8. 

11) Zie afb. 225. 

12) Blz. 3. 

13) §§ 897, 1094. 



HOOFDSTUK XII. - GEBRUIKEN. 

A. Algemeen gedeelte. 

§ 689. Ten aanzien van de hier te behandelen onderwerpen ben ik met Dr. J. P. KLEIWEG 

DE ZWAAN overeengekomen dat het gedeelte dat meer zijne medische en anthropologische 

studiën raakte, aan hem zou worden overgelaten. Dit betreft de gespatieerd gedrukte van 

de volgende hoofdstukken: 

Zie: Kl. DE Zw. A. Zwangerschap. 

B. Geboorte. 

C. Eerste levensjaren. 

D. Verdere jeugd. 

E. Huwelijk. 

F. Man en vrouw. 

G. Ziekten. 

H. Ouderdom. 

I. Overlijden. 

J. Begrafenis. 

K. Graven en begraafplaatsen. 

I, Kapittel: V, VI, VII. 

„ * VII. 

. . IX. 

§ 708 vlg. 

§ 714 vlg. 

§ 775 vlg. 
Kl. DE Zw., I, Kapittel: I, II, III, IV. 

§ 802 vlg. 

Kl. DE Zw., I, Kapittel: X. 

§ 804 vlg. 

en § 690 vlg. 

§ 830 vlg. 

Waar ik evenwel over eenige gegevens beschik, waarvan het de moeite waard is dat 

zij worden vermeld, terwijl men die niet of anders gegroepeerd bij Kl. DE Zw. vindt, terwijl 

het hier en daar ook mogelijk zal zijn eenige nadere toelichting te geven, mogen de volgende 

aanteekeningen ook ter aanvulling strekken van den verdienstelijken arbeid van genoemden 

schrijver. 

B. Speciaal gedeelte. 

ABC. ZWANGERSCHAP, GEBOORTE, EERSTE LEVENSJAREN '). 

§ 690. Volgens een noordelijk verhaal zijn er drie godheden, door wier samenwerking 

over den mensch beschikt wordt, geen godinnen als de PARCAE. De een: Sl-BARASIJA-NoSÖ, 

heeft alle levensbeginsel (levensstof) onder zijne berusting; van degenen die overlijden keert 

die levensstof tot hem terug; van wie geboren zullen worden, geeft hij de levensstof uit 1 2). 

1) Over zwangerschap zie: Chatelin, blz. 5°—S2i Lett IV, 56—71; Kl. de Zw., loc. cit. 

2) § 1174. 
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De tweede: LÖWALANGI, bepaalt hoeveel van de levensstof aan ieder zal worden toegedeeld, 

evenwel na eerst aan het kind, dat zal geboren worden, te hebben afgevraagd, hoeveel het 

ervan wil hebben. De derde: TURE LULUWÖ of LULUWÖ, weegt van de levensstof af, zooveel 

als Löwalangi hem heeft opgedragen. 

§ 691. In de Zuid werd verteld, dat de levensstof (de stof, die doet leven: NZ. nbsb 

hetgeen adem beteekent) terugkeert naar LÖWALANI, die alle nbsö in groote potten (Z. rubi) ') 

bewaart, waarin voor alle stammen afzonderlijke porties aanwezig zijn. Door LULUWÖ wordt 

aan het kind gevraagd, of het een lange of een korte nbsb v/il ontvangen. Eerst niest het kind 

(ba/iö), dan wordt die vraag gesteld, en het kind lacht ter aanduiding van wat zijn begeerte 

ter zake is. Dat zou alles geschieden op den dag der geboorte. 

Bij de Ira ono Lasé aan de beneden Idanö mola werd ontkend, dat de kinderen 

in den buik (ba dalu) om nbsb vragen. Barasia NÖSÖ is het die het vermogen om na te den¬ 

ken (era*era) geeft. Verder werkt mede LULUWÖ, de zoon van Baliu. Die LULUWÖ formeert 

de kinderen in den buik. Men maakt vier adu’s, van de drie (1. LÖWALANI; 2. LatSJURE 

BaraSI NÖSÖ; 3. LULUWÖ) zooeven genoemden en voor 4. WÖLI, die: ila*a d'ödö — ighoj d'ödb, 

het begin van dien WÖLI is van boven, van den wind. 

Te Lawidra (Ma dsi n ö-L a wa) maakte men een tèdrb LULUWÖ, die was de sbb'ój 

sih'önb, degeen, die den mensch maakt. Verder vervaardigde men een tèdrb gilb hu Jeu, opdat 

het kind, dat reeds leeft, in leven blijve. Te Hilinawalö noemde men LULUWÖ dengeen; 

die het hart (d'ödö) gaf. 

Te S i f al agö-H èl akaó (Góino) werden er bij zwangerschap drie tèdrb gemaakt voor: 

I. LAuwö samatsjugé (L., die doet ontstaan, zwanger maakt), die uit het water (idanö) 

komt, en welk beeld van manawa dano is. 

II. LULUWÖ, over wiens oorsprong men niets wist. 

III. L^UWÖ samasóso, d. i. L. die doet doordingen (b.v. van water gezegd). 

De vrouw van den eerste was SlHABULA. 

§ 692. Te Lahewa (N.) werd gezegd, dat Ture Luluwö dezelfde was als Löwalangi, 

waaraan men de merkwaardige woorden: vba n'drawa", onder de „vreemdelingen” toevoegde, 

hem derhalve niet als Niasch erkennende. De vrouw van dien Luluwö heet: BarAsi-HÖlö- 

GÖBA, ook: BArasija-NÓSÖ of Barasija-SI-LULUWÖ. Hij formeert de kinderen „in den buik”, 

geeft hun ook van de nbsb (ifbnbsb zui) maar op last van Baliu 2). Vereering van hem heeft 

niet plaats. Lachen de kinderen, dan is dit het bewijs dat hij tot hen spreekt 3). 

§ 693. Staat zwangerschap vast, dan wordt mededeeling gedaan aan de voorouders. Is 

de zwangerschap halverwege, dan wordt een adu (C. adsju, Z. be*elö) gemaakt, genaamd: 

TÈNDRÖ LULUWÖ. Dit woord: tèndrb of CZ. tèdrb ontmoetten wij reeds in § 266, waar tèdrb 

hulu met: rugsteun werd vertaald. Deze tèndrb is dus een steun, waar tegenaan komt te 

zitten: Luluwö, die genoemd werd: sbmböj niha, sbmbbj zih'ónÖ, d. i.: de maker van de men¬ 

schee, de maker van de duizenden. Bij het gebruik van die adu is het dus de duidelijke be¬ 

doeling, daardoor de medewerking van die godheid zich te verwerven voor het doen geboren 

worden van het kind. 

0 § 4- 

2) § 1176. 

3) Zie verder ter zake: § 1174 vlg. 
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Dit t'endrb, leuning, is hetzelfde als: hasandaran of panandaran, hetgeen of degeen, 

waartegen of tegen wien een geest leunt1), een der namen voor de sibaso in de Bataklan- 

den. De beelden zijn in het algemeen zulke leuningen voor geesten2). 

In de Zuid werden, wanneer de zwangerschap siuliCs betrof, beelden in de balé ge¬ 

plaatst, en een varken geslacht. 

§ 694. Gedurende de zwangerschap moeten de ouders een aantal zaken in acht nemen ; 

vooral in de centrale en noordelijke streken is dit getal groot3). Het woord: manabina en 

7nbtabina wil zoowel zeggen: zwanger zijn, van de vrouw, als: eene zwangere vrouw hebben, 

onder den invloed der zwangerschap zijn, van den man. Algemeen is verboden het slachten 

van dieren (in de Zuid mag de vader een zwijn wel lansen), het trekken aan een blaasbalg. 

In het laatste geval zou het kind veel van hoesten te lijden krijgen. Zoo trof ik in het noorden 

anders krijgt het kind : 

steenpuisten, 

buikziekte, 

stuipen. 

schurft op het hoofd. 

ziekte van het hoofd of het wordt dood geboren. 

een geluid als die vogel. 

eene verwarde en gebrekkige spraak. 

aan het verbod, om : 

een varken te slachten: 

slangen, lange visschen te dooden: 

langs het graf van een vermoorde te gaan : 

aangebrande rijst uit den kookpot te eten, 

olie te koken: 

een eed afteleggen (man en vrouw): 

het vleesch van den bujuwu (soort vogel) te eten : 

vreemdelingen te woord te staan: 

§ 695. Zoo ontmoette ik in het begin van mijne komst op het eiland een man, die 

aan de andere zijde van een ladang staande dan waar ik mij bevond, weigerde bij mij te 

komen. Toen ik liet informeeren wat daarvan de reden was, vernam ik dat zijne vrouw 

zwanger was. Men denke zich zulk een persoon in een land, dat pas „gepacificeerd” wordt, 

tegenover eene militaire patrouille, die naar de oorzaken van zulk eene weigering wel niet 

op het denkbeeld zou komen te informeeren, maar haar zou aanzien voor „verzet”: met alle 

gevolgen van dien, mogelijk den man zou „neerleggen”. 

§ 696. Overtreding van de verbodsbepalingen kan worden goed gemaakt — men kan 

het ten minste probeeren — door het brengen van een offer, men maakt een adu en ver¬ 

brandt iets van het voorwerp, ten aanzien waarvan de overtreding is gepleegd. Dit heeft plaats 

4 of 8 dagen na de geboorte 4). Is van de voorwerpen niets meer aanwezig, dan maakt men 

er voorstellingen van in hout, of neemt iets anders om het te vervangen 5). Vervloeken en 

verwenschen is gedurende de zwangerschap verboden; daarbuiten derhalve geoorloofd! 

§ 697. Wordt de geboorte verwacht, dan maakt men een taugé taugé, een touw, 

waaraan de vrouw zich kan vasthouden — in de Zuid geschiedt dit wel aan een dakspar — 

ten einde, daaraan hangende, het kind te voorschijn te kunnen drukken. Na de geboorte moet 

de moeder zich gedurende eene maand van kammen onthouden (N.). 

§ 698. De kinderen worden gevormd. Gebrekkige kinderen werden, evenals tweelingen 

1) Wilken, III, blz. 341. 

2) Zie mder § 1175. 

3) Cf. Globus, 1881, blz. 14. Wilken, II, blz. 148, vlg. 

4) Zie echter Lagemann, blz. 297 vlg.; Sundermann, blz. 39; RN. blz. 114. 

5) Cf. Kl. de Zw,, I, blz. 166. 
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in een aantal streken omgebracht. Bij DOMIS ') wordt vermeld het te vondeling leggen door 

ouders, die niet in staat zijn hunne kinderen te verzorgen. Mogelijk eene verwarring met het 

gebruik in zake tweelingen? Op blz. 126, noot, vermeldt hij een kampong op de Bat u- 

eilanden, waar de bevolking kunstmatig op het getal 100 werd gehouden, door het ombrengen 

van de „te veel” geborenen. 

In de Zuid wordt de baring bevorderd door bulu nazal'ów, Codiaeum variegatum BI. 

fam. Euphorbiaceae (De Cl. sub 831, vermeldt: „de bladeren worden in het badwater van 

kraamvrouwen gedaan”). Men bindt den buik met Z. sblow. Aan Fehr1 2) ontleenen wij de 

volgende beschrijving, waaruit men een denkbeeld zich kan vormen van het fanatisme, waar¬ 

mede een heidensch Niasser, in ouden tijd vooral, zijn godsdienst aanhing: 

„So kannte ich ein junges Ehepaar, denen als erster Ehesegen ein prachtiges Zwillings- 

paar geboren wurde. Aber welch’ ein Schrecken und Entsetzen für die armen Menschen! Sie 

waren nun geachtete Leute, von jedermann gemieden; kein Mensch betrat mehr ihr Haus, es 

lag ein Bann auf ihnen. Die Macht des Aberglaubens und die Furcht vor den bösen Geistern 

lieszen dem Manne keine Ruhe mehr, bis er den Sitten seiner Vitter Folge geleistet hatte. 

Er nahm die beiden zarten Kindlein, that sie in einen alten Saclc, legte ein wenig gekochten 

Reis und Zuckerrohr hinzu und hing sie dann in die Aeste eines neben seinem Hause stellen¬ 

den Baumes. Hier hörte er noch langer mit seinem jungen Weibe ihr Klagen und Wimmern, 

bis sie elendiglich umkamen. Doch zum gröszten Schrecken und Entsetzen der armen Eltern 

wurden ihnen ein Jahr spiiter wieder Zwillinge geboren. Nun stieg die Furcht und Angst der 

armen Leute noch viel höher. Was sollten sie thun? Der arme, gequalte Vater muszte den- 

selben schrecklichen Weg wieder gehen. „Doch nein”, sagten die Leute, „das ist diesmal noch 

nicht genug; die Geister sind damit noch nicht zufrieden; du muszt ihnen auch noch einen 

andern lebenden Menschen zum Opfer bringen.” Und das hat er auch noch gethan, nur um 

die bösen Geister zu versöhnen und die Schande von seinem Hause zu tilgen. Er hat einen 

Sklavcn, einen armen Jüngling, gekauft, ihn gebunden und in der Nahe seines Dorfes an 

einem Flusse mit eigener Hand geschlachtet” 8). Een dergelijk gebruik van een menschenoffer 

is mij volkomen onbekend. 

§ 699. Er bestaan plaatselijk zoo vele verschillen ten aanzien van de gebruiken na de 

geboorte, dat eene algemeene behandeling slechts tot de grootste verwarring aanleiding kan 

geven. Wij zullen daarom, uitgaande van na de verbranding der in § 696 bedoelde voorwer¬ 

pen, de plaatselijk verzamelde gegevens uit enkele uiteenliggende landstreken vermelden. Bij 

het weergeven der gebruiken bepalen wij ons in hoofdzaak tot die voor hoofden en gegoeden. 

§ 700. Naamgeving4 5). Het naamgeven heet: N. fangarmvii ba n'vdn zatuiua 3), van 

angaruwusi, anmelden: ein Kind an die Ahnengötzen. Ook gebruikt men: NZ. famafóro döj. 

§ 701. Adat van Luzamanu (N.). Acht dagen na de geboorte wordt door het kampong¬ 

hoofd aan het kind een naam gegeven. Daarbij wordt een varken geslacht en den voorouder- 

1) Blz. 125. 

2) Blz. 15. 

3) Zie § 1065. 

4) Cf. Lett, IV, blz. 42; Ausland, 1892, blz. 618: Lagemann, blz. 296, die over het geheele onderwerp zeer 

lezenswaard is; Sundermann, blz. 41. 

5) Lagemann, blz. 299. 
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beelden, die van het feit in kennis worden gesteld, te eten gegeven. Ook de vrouw, die bij 

de geboorte heeft geassisteerd, ontvangt eten. Wie bij de naamgeving verschijnt, geeft aan 

het kind geschenken, geld, goud en dergelijke. Twee of drie dagen daarna zendt de vader 

aan zijn schoonvader, of — als deze overleden is — aan zijn oudsten zwager, één gulden, en 

geeft kennis van de geboorte en van den naam van het kind. Die schoonvader of zwager 
o 

slacht nu ook een varken en geeft zijn voorouderbeelden te eten, biedt hun het geld aan, 

en meldt hun den naam van het kind. Bij het vertrek geeft die aangetrouwde aan dengeen, 

die het bericht heeft gebracht (dit kan de vader ook zelf doen) een bamboezen koker met 

water en een pinang-noot mede. In huis teruggekeerd, besproeit de vader het hoofd van zijn 

kind met dat water, en de pinang-noot wordt opgehangen bij de voorouderbeelden. Van 

jongens wordt p. m. 15 dagen na de geboorte het haar afgesneden; dit wordt bewaard tot na 

de besnijdenis. Het tandenvijlen heeft eerst hierna plaats. Van meisjes worden de ooren p.m. 

3 maanden na de geboorte doorboord. Haarsnijden heeft bij meisjes niet plaats '). 

§ 702. Adat van Sawö (N.). Naamgeven heet: fangaruwa satnwa of famatdrö döj. Dit 

geschiedt plaatselijk door den priester. Gedurende vier dagen na de naamgeving is er een 

verbodstijd voor de tantes van het kind, die niets gebrands of brandends mogen aanraken, 

zooals: vuur, potten, lada en ook geen rijst met kokosmelk mogen eten. Bij de naamgeving wordt 

een varken geslacht van 6 alisi (waarde Fl. 12.—). De helft ervan is voor de helpster bij de 

bevalling, de dukun, de wederhelft is voor de „angku”. Het kamponghoofd ontvangt den kop, 

en aan de kamponglieden wordt geld of goud gegeven. Hierna brengt men naar de woning 

van den schoonvader van den man: twee pinang-noten, een bambu-koker en aan goud : voor 

een jongen voor eene waarde van Fl. 1.50 (laharö balakï), voor een meisje Fl. 1.—. Pinang- 

noten en goud worden opgehangen bij de voorouderbeelden. De vader ontvangt als contra- 

praestatie nu één pinang-noot, om die in zijne woning optehangen (mcinawi Jinö), en een haan, 

onverschillig het geslacht van het kind. In den bambu-koker wordt water gedaan voor de 

besprenkeling van het kind. Wanneer dit ongeveer een jaar oud is, brengt men het naar de 

woning van den schoonvader van den man, waarbij ten geschenke wordt gegeven: 10 saga 

balaki. Het tegengeschenk bestaat in een varken van 4 tidé, dat levend wordt medegenomen, 

terwijl er een varken van gelijke grootte wordt geslacht. Eerst na dit bezoek mag het haar¬ 

snijden plaats hebben, hetgeen door den broeder van den vader geschiedt. Dit haar wordt 

bewaard, b.v. in een klapperdop, en wel bij de voorouderbeelden opgehangen. Elders in het 

noorden heeft met het haarsnijden ook het nagelkorten plaats. De pinang en het goud zouden 

volgens sommigen namens het kind worden aangeboden. Bij het besprenkelen wordt ook wel 

een adu gemaakt, om alle pantangs aftebreken [adu fana^iï). 

§703. Adat van Tètègewo (Midden-Susuwa). Twee dagen na de geboorte heeft 

de naamgeving plaats [lafat'óro döj ba dra'amd). Men maakt bij het water, hetzij de rivier of 

de bron, drie adsju’s (labe adsju dat'ólu rodsji ba n'idanb), die genoemd worden adsju sanura. 

Dit heeft plaats vóór het afvallen van den navel [löna atöru zvusö). Valt de navel af, dan 

wordt hij in een bamboezen kokertje gedaan, en blijft op deze wijze een tijd lang bij het 

kind; eerst later doet men hem weg. Wanneer het kind kan lachen en huilen, wordt er een 

1) Cf. P. W. Schmidt, Grundlinien, art. 92: „die Kinder werden durch eine Art Taufe (mampandoi) ihrem 

Schutze übergeben”, slaande op de Dyata (ZO. Borneo). Cf. \\ ilken, III, 428 vlg. 
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adsju gemaakt, n.I. voor den vader, de moeder en het kind, ieder twee kleine als adsju be¬ 

werkte stokjes, met een ijzeren ring er omheen (be^elö faniödd). Daarbij wordt den voorouders, 

bij wier beelden dat alles wordt opgehangen, tevens een ei aangeboden ‘). 

Als het kind flink is geworden, wordt het door de moeder, samen met andere verwanten, 

gebracht naar het huis van hare ouders, en ook aan de voorouders der vrouw wordt dan de 

gebeurtenis medegedeeld. De vader der moeder bevochtigt het hoofd van het kind met water 

uit een klein bord, waarop men goud gelegd heeft, en spreekt zegenwenschen uit over het 

kind, o. a. voor een hoogen ouderdom. 

§ 704. Voor de Zuid vermelden wij slechts het volgende. Het kind van een siulu 

wordt den dag na de geboorte door de kampong gedragen (mam'óda ono dsiitlu), waarbij drie 

varkens voor de kampong worden geslacht. Vier dagen na de geboorte worden adu gemaakt 

(labe bdelö fam'öda n'ijd), drie in getal: één bij de voorouderbeelden, de adu n' dra’ qvia\ één 

op de kampongplaats [ba ewalï)\ één bij de badplaats (ba hele). Valt, omstreeks acht dagen 

na de geboorte, de navel af (atoru), dan wordt die in een blad gewikkeld (lablbbusi ba laè), 

hetwelk onder het dak wordt gestoken. Te Bawömataluwö zeide men dat de navel%(hicr 

genoemd bbwbbbwb): „labe ba wbrbbu, lab'óbö ba la(m)bb n'omd", hij werd dus in een bamboezen 

koker gedaan, die aan de la(m)bb van het huis werd opgehangen. Het een en ander wordt 

wel in een klapperdop gedaan. Wanneer het kind kan lachen, maakt men: beselo law'ólö, om 

het kind flink te maken (faramu'i n’ijd). Ook hier heeft besprenkeling plaats met water, 

waarin goud (sara anasa) is gelegd, dat de vader van het kind aan zijnen schoonvader heeft 

aangeboden. In de eerste weken na de geboorte mag de naam van het kind in deze land¬ 

streken niet worden genoemd, maar men spreekt van: vsabuwa saighula”, dus van: een klapper- 

vrucht. Heeft het snijden van het haar plaats, dan doet men dit in een klapperdop (solé banib, 

Z.); tevens heeft dan ook dikwijls nagelknippen plaats, welke geknipte stukjes bij het haar 

gevoegd, worden opgeborgen. 

§ 705. Alle hoop der Niassers is gevestigd op het krijgen van zoons, die immers voor 

de huisgoden — waartoe de huisvader ook eenmaal zal behooren — kunnen zorg dragen. 

Kinderen laat men niet alleen. Is dat onvermijdelijk, dan plaatst men in het noorden wel een 

zwart voorwerp naast hen 1 2). Men draagt de kinderen op de heup, waarom zij de beenen slaan. 

§ 706. Ten aanzien van de namen die aan de kinderen gegeven worden, in deze eerste 

periode, kan in het algemeen worden opgemerkt, dat zij niet veel fraais beteekenen: samen¬ 

hangend met het streven, om de aandacht van kwade geesten niet op de betrokkenen te 

vestigen, omgekeerd hen van de kinderen afkeerig te maken, zoodat zij die dan met rust 

laten. Zij zouden er anders licht toe kunnen komen, de lumÖlumo der kleinen medetenemen, 

waarvan het gevolg zou zijn ziekte of zelfs de dood. Dikwijls geeft de naam omstandigheden 

weer die zich bij de geboorte voordeden, dan wel waarin zich het gezin te dien tijde bevond. 

Ook wel zijn die woorden eenvoudig de opmerking, geuit bij het eerste aanschouwen van den 

nieuwen burger of de burgeres. Te Lawidra (Z.) vernam ik, dat de moeder daar aan den 

priester (g-ere) te kennen geeft, welken naam het kind moet ontvangen 3). 

1) In het LM. is een dergelijk toestel aanwezig, afkomstig van Bawöganöwö (Z.). Cf. sub 1658/3 en 20. 

Zie afb. 52 sub 1. 

2) Fehr, blz. 15. 

3) Zie hiervoor nog Sundermann, blz. 41. 
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§ 707. Ten aanzien van het aannemen van vreemde namen door de bewoners van den 

archipel, verwijzen wij vooreerst naar de behartenswaardige woorden van den zendeling 

E. KRUMM’): „Er is mij wel eens gevraagd, welke namen ik aan mijn nieuwgedoopten geef, 

bijbelsche of Duitsche! Ik kan tot geen van beide besluiten, ja, ik moet eerlijk bekennen, dat 

het mij telkens vreemd klinkt, wanneer ik in eene gemeente kom en het wemelt er van groote 

en kleine profeten en ik de namen dan nog gebrekkig door oud en jong hoor uitspreken en 

dan verneem, dat de dragers van die namen dikwijls volstrekt geen profeten zijn. Waarom 

zou men den Niasser zijn naam, wanneer deze geen slechte beteekenis heeft, niet laten en 

wanneer hij een slechten naam heeft, hem geen nieuwen schoonen Niassischen naam geven! 

In mijne gemeente ontmoet men geene patriarchen en profeten.” 

De bewoners van ons Indië maken onder elkaar van die voor hen vreemde namen 

zelden gebruik, van daar, dat zij met dien naam dikwijls niet eens bekend zijn. Den bestuurs¬ 

ambtenaar is het dikwijls eene onmogelijkheid, met die Bijbelsche namen genoemde lieden, 

terugtevinden, en — wil hij niet de kans loopen, zoodoende zaken in het honderd te zien 

loopen — dan moet hij aan den betrokkene toch steeds tevens zijn nationalen naam vragen. 

Trouwens, van onze Nederlandsche namen; men denke aan HERMAN, KAREL en zoovele andere, 

zijn er toch ook vele uit het heidendom overgekomen. 

D. VERDERE JEUGD 2). 

§ 708. Fehr schrijft3): „Von der Erziehung der Kinder wissen die Niasser leider so 

gut wie nichts. Im Schmutz und ohne Kleidung wachsen dieselben auf und fühlen sich auch 

ganz wohl dabei. Von Zucht und Gehorsam ist darum auch bei ihnen keine Rede; die kleinen 

Schlingel thun fast immer, was sie wollen. Heiszt der Vater oder die Mutter den Sohn irgend 

eine Arbeit thun, so ruft derselbe wohl mehrere Mal hintereinander: „ 7V ghögu! Te ghogul 

d. h. ich mag nicht, ich mag nicht. Sagt man darm dem Vater: „Du muszt dein Kind dariiber 

aber strafen,” so antwortet er: „Ach nein, das thut ihm ja weh; es ist ja mein geliebtes 

Kind.” Gewöhnlich rufen statt dessen die Eltern schwere Flüche auf ihre Kinder herab, wenn 

sie ihnen nicht gehorchen; daraus machen sich die jungen Bengels natürlich gar nichts, sie 

laufen davon und lachen dazu. Ergreift den Vater aber doch einmal der Zorn und prügelt er 

seinen Liebling tüchtig durch, so erhebt derselbe ein ganz entsetzliches Geschrei, wirft sich 

vor Wut auf den Boden, strampelt mit den Beinen und schlagt den Kopf immer wieder auf 

die Erde.” 

Ofschoon er heel wat kinderen worden aangetroften, voor wie deze beschrijving vol¬ 

komen past, is zij in hare algemeenheid toch te zwart. Vooral in de groote nederzettingen 

van de Zuid staat het beginsel van tucht veel meer op den voorgrond dan elders. De per- 

1) Op blz. 49 van het stukje „Zendeling Krumm en de Ira Ono Huna”. 

2) Voor de onderscheiding naar den leeftijd, zie: Lett, I, blz. 30; Sundermann, Chrestomathie, blz. 411—4I3- 

3) Blz. 17. 
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soonlijke aard van de kinderen komt daarbij zeer op den voorgrond, en velen heb ik er 

onder aangetroffen, die uiterst gewillig en gehoorzaam voldeden aan wat hun door de ouders 

werd opgedragen. Wel bestaat de neiging om van zich afteschuiven, vooral dan, wanneer de 

aandacht zich op het een of ander heeft gevestigd, en men niet gaarne de gelegenheid prijs 

geeft om daarmede voorttegaan. Niettemin is het voor de jeugd van groote beteekenis, dat 

zij door de zendingsscholen tot geregelde vervulling van plichten worden gebracht. Het jaren 

lang doelloos ronddwalen om de kampong houdt daarmede op. 

§ 709. Al spoedig helpen de kinderen mede met het verrichten van allerlei kleine 

werkjes, waaraan zij spelender wijze gewend worden. Het halen van water in bambu’s, het 

onderhouden van het vuur, soms zelfs het koken, het vegen van de woning, verzorgen van 

de kleinere broertjes of zusjes; bij de meisjes al spoedig het helpen der moeder op de velden 

(zie afb. 4 sub 4, draagmand voor kinderen) — en vele meer, houden hen soms een heel stuk 

van den dag, ofschoon niet geregeld, bezig. 

§ 710. Tal van spelletjes zijn er verder, die hun den dag of den avond kunnen korten. 

Vooral voor jongens is het aantal ervan groot. Zonder op volledigheid aanspraak te willen maken, 

geven wij een overzicht van wat op dit gebied werd opgeteekend. Daarbij verdeden wij de stof in : 

a. Spelen, die met en die zonder voorwerpen als hulpmiddel plaats hebben. 

b. Spelen, waarbij het aankomt op, of die bijdragen tot: 

1. behendigheid; 2. kracht; 3. slimheid; 4. snelheid; 5. de gezelligheid; 6. het ge¬ 

noegen van het waarnemen. 

Bij enkele loopen de elementen door elkaar, en is het meest op den voorgrond tre¬ 

dende kenmerk genomen, om bij de rangschikking te dienen. 

n. Spelen zonder voorwerpen als hulpmiddel. 

1. Behendigheid. 

1. Hinken (N. fakela kab, CZ. si fakahèkahé). Men neemt een der beenen in de hand 

en hinkt op het andere been rond. 

2. Vingersteken (N. si fatukb, Z. si fagésu). De wijsvinger van de rechter hand wordt 

in olie of zwartsel van een pot [tai bowoa) gedoopt. Hiermede moet men een der medespelers 

raken tusschen kruis en hals. Wie geraakt is, is „dood” (mate). Dit spel wordt vooral des 

avonds in huis of in den maneschijn gespeeld. Het heeft nog op andere wijze plaats, doordat 

men groepsgewijs tegenover elkaar optreedt, b.v. acht tegen acht. Met de linker hand moet men 

nu den rechter arm ter hoogte van den elleboog tegen het lichaam drukken, terwijl men met 

de rechter hand elkaar moet raken. Wie geraakt is, valt uit. 

3. Zwemmen (N. mblangi, CZ. rnblani). Dit wordt door wie het kennen geleerd aan de 

anderen. Bij hoog water wedijvert men wel, wie met de hand boven water kan zwemmen. 

4. Op het hoofd staan (N. mutula, mutqula, Z. si fatula liöj). 

2. Kracht. 

5. Handen drukken (NC. fabbtb, Z. si fabbtb). Men legt de volle (rechter) hand in die 

der tegenpartij en tracht die naar beneden te drukken. 

6. Vingers drukken (N. fatundraha, Z. si fatundraha of si faghej'ósö). Hierbij worden de 

vingers van de uitgespreide handen in elkaar gelegd, en tracht men elkaar neertedrukken. 

Dit gebeurt ook met één hand. 
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7- Rug-aan-rug-wippen (N. fhlidi beghu, Z. si falidi bea). Men plaatst zich rug aan rug, 

de armen door elkaar, en beurtelings de een wipt den ander naar boven. 

8. Varkentje spelen (N. fabawi, Z. fabawibawi). Een spel van opgeschoten jongens. 

Een van hen plaatst zich ergens, met zijne makkers (varkens) achter zich. De tegenpartij, 

een enkel persoon, komt op en wendt zich tot hem, met de mededeeling dat een van zijne 

varkens gestolen is, en vraagt hem of dat varken soms onder de zijnen is. De varkensbezitter 

ontkent. De bestolene zegt nu dat er wel degelijk een van zijne varkens onder is, hetwelk hij 

herkent aan een merk aan de ooren b.v. (sb dandragu ba dalina). Nu ontspint zich een aan¬ 

vallen en afweren, om zich van dat en andere varkens meester te maken. 

9. Trekken (Z. si fadölidöli). Van drie tot twaalf jongens plaatsen zich op eene rij, 

hand aan hand, verdeeld in twee partijen, die zich ter weerszijden van een streep bevinden. 

Op een gegeven teeken begint men van beide kanten te trekken, en diegeen der partijen, 

die over de streep wordt gehaald, heeft verloren '). 

3. Slimheid. 

10. Verstoppertje spelen (N. si fadahbdahb, Z. si fabinibini sb). Dit heeft alleen onder 

jonge kinderen plaats. 

11. Raadsels opgeven (N. dahbdaho, Z. anahbma, raadsel). Voorbeelden zijn: 

Duwa ge hom o, h'önö-btu sago: 

(Twee pilaren, honderdduizend1 2) dakpannen: 

Ha 'ófa gehomo, ja ribu sago: 

(Slechts vier zuilen, duizend pannen: 

Ba zibbngi no iagb bagha lala, 

ba si ma'öghb no iagb singa lala: 

(Des nachts houdt het zich op den weg op, 

overdag is het ter zijde van den weg: 

4. Snelheid. 

manu. 

een kip). 

baivi. 

een varken). 

bawa n'druhb. 

een deur). 

12. Naloopertje spelen (Z. latetètète). 

5. Gezelligheid. 

13. Loopzang (N. fahub'ólö, C. fahumblb, Z. fab'ólib'óli, ono kaefab'óli). Heeft alleen plaats 

onder jongeren, die tot ongeveer vijf samen, de handen om eikaars schouder geslagen, dooi¬ 

de kampong loopen, onder het zingen (Z. hblib u'draqno) van verschillende wijsjes, waarnaar 

dit genoemd wordt. Veel zin heb ik in die liedjes niet kunnen ontdekken, mogelijk wel om 

dezelfde redenen, als daarvoor bij onze kinderliedjes bestaan. 

14. Hoofden-stooten (N. si fabogè, Z. bawi si fab). Kinderen spelen dit op de kampong- 

plaats, de hoofden tegen elkaar stootende, zooals de varkens dat wel doen met hunne koppen. 

b. Spelen met voorwerpen als hidpmiddel. 

1. Behendigheid. 

15. Gevechtje spelen (N. si fatukb, si fatébu, si fahandrb; C. si fatidb, si fatsjuwb; Z. 

si fagésu, si kbbukbbu). Men maakt hiervoor lans en schild. Die lans bestaat b.v. uit een 

tugala-stengel of uit glahah (sughusughu); de tugala is: Alpinia malaccensis Rosc. fam. Scita- 

1) Trekken aan een rottanlïjn, zooals b.v. op Timor-laut (Wilken, III, blz. 175) is mij niet bekend geworden. 

2) Geene letterlijke vertaling. 
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mineae. Behalve deze gebruikt men ook de wojowojo: Amomum sp. div. fam. Scitamineae. 

Van de laatste zegt De CLERCQ: de stengels dienen als wapens bij spiegelgevechten van 

kinderen. 

Als schild dient de bladsteel van de eene of de andëre palmsoort (N. möwh zuinb, Z. 

mbbwa bwind). Een vollediger kinderschild uit Bawöganöwö vermeldt LM.1). Een ander 

soort „lans” maakt men van een spits van klapper- of balalê-blad, met vier vleugels, een 

schacht, daaraan gestoken, van klappernerf (lighê). Deze lansen heeten: N. rbkbrbkb, Z. tbhb- 

tbhb of kbbukbbii. Met deze wapens plaatst men zich tegenover elkaar voor den „strijd”. 

16. Meshakken (N. si fa^ewa, Z. si fagarï). Met een van hout of van aghé-palm ge¬ 

maakt „mes” tracht men zijn tegenstander te raken. 

17. Voetbalspel (NCZ. si faragb). Als bal dient er een van opengewerkte rottanbanden. 

Het doel is, den bal zoo lang mogelijk van den grond te houden. 

Heeft dit zoo algemeen verspreide spel geen mythischen zin ? Cf. WlLKEN, IV, blz. 144—' 

145: „the lizards reported to MOKOWHAT they had seen: the gigantic size of Amai-TE-RANGI : 

beautiful women, engaged in ball throwing”. De bal zou kunnen voorstellen de zon, die het 

de bedoeling zou zijn, zoo lang mogelijk zwevende, van den ondergang aftehouden. 

18. Zweefspel (N. si fagab, Z. nibdödö). Men legt één voorwerp, zooals gevlochten palm¬ 

blad (N. buhi n'ohi) op het vlak van de hand, en werpt dit voordurend omhoog, voorkomende 

dat het op den grond valt. 

19. Grijp-zweefspel (N. fabuwa, Z. saniadaja drima danb). Een andere vorm dan 18: 

men legt een aantal vruchten, steenen of dergelijke naast elkaar op een darbdarb b.v. Ver¬ 

volgens werpt men er een van in de lucht en grijpt, terwijl dat voorwerp zwevende is, een 

of meer der liggende steenen met dezelfde hand, en vangt daarop den zwevenden steen op, 

die dadelijk weer in de lucht moet worden geworpen, terwijl men andermaal van die liggende 

steenen grijpt. Al wat men machtig wordt, zonder dat de zwevende steen valt, mag men opzij 

leggen. Valt die steen, dan begint de tegenpartij. Zijn alle steenen opgeraapt, dan berekent 

men hoeveel een van beiden heeft verloren, en de winnaar mag den ander zoovele malen 

met den vinger tegen den knie „knippen”, als hij meer steenen is machtig kunnen worden. 

20. Veeren-zweefspel (N. fabiri, Z. si famodsji bu manu). Enkele kippenveeren, vier in 

den regel, worden aan het benedeneinde door middel van een prop van was samengevoegd. 

Met een plankje (bdgb of hambb) drijft men die veeren naar boven, verhinderende, dat zij op 

den grond vallen. 

21. Lasso-spel (N. si fabelu, Z. si fakobukbbu: zie sub 15). Men maakt voor ieder der 

beide spelers een lis van den bladsteel van den klapper (N. lighé, Mal. lidi). Een bundel gras 

[sirahi-soort) wordt samengebonden, en met de wortels als zwaarste gedeelte vooruit, naar de 

tegenpartij geworpen, die dien bundel met den lasso moet strikken. 

22. Vliegenschieten. Dit gebeurt met een: N. fana ngalö, fana n'dri, of wel: fana goivi; 

het laatste naar het materiaal der proppen; Z. fana itsjiitsji, C. fitsji. Dit voorwerp bestaat 

uit eene bambu-geleding, waarin aan den bovenkant twee openingen zijn uitgespaard, waarvan 

de eene dient als steun voor eene bamboezen veer, die gelegenheid heeft om in die andere 

opening een prop wegtedrijven. 

1) Blz. 212. 
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23. Uitdraaien (Z. si fafujii). Een vijf- of zestal jongens plaatst zich in een kring; ieder 

heeft een stok in zijne handen, waarvan het benedeneinde geplaatst wordt in het middelpunt 

van de groep. Door nu rond te loopen, trachten zij elkaar eruit te werken. 

24. Langs het water laten scheren van steenen (N. zêrèzêrè, Z. nifanqisï). 

25. Lansafweren (N. si fataru, Z. si fakab'e). Als doel wordt genomen een klapperdop 

(Z. lèlèduwd), waarnaar met stokken als lans wordt geworpen. De tegenpartij staat bij den 

klapperdop, en moet den geworpen stok afweren. 

26. Terugkaatsen (N. si fabiri, Z. si fafiri). Beide partijen hebben een stuk sagosteel in 

de hand. De een werpt nu een langwerpig-rond stuk bambu daarmede naar de tegenpartij, 

die dat stuk moet terugkaatsen. 

27. Doelomwerpen (Z. si fatahb). Van twee partijen, van 4 tot 7 personen, plaatst de 

een na den ander, elk per hoofd een of twee stokjes op eene rij in den grond. De tegenpartij 

lanst met korte stokken die stokjes om. Wie daarbij het grootste succes heeft, wint. 

28. Doelwerpen. Met een bambu-lans (Z. sulegë) werpt men naar stukjes drab. Een sulègè, 

maar dan zeer scherp gemaakt, wordt ook wel gebruikt voor het lansen van wilde zwijnen. 

29. Doelomwerpen (Z. si fafiri). In een stuk sagosteel (faha of haghi dsagu) maakt 

men eene inkeping, waarin twee breede bambu-pootjes kunnen worden gestoken, van boven 

vereenigd, benedenwaarts breed uitstaande, zoodat het geheel op die pootjes en het beneden¬ 

gedeelte van den sagosteel kan rusten. Men mikt met andere stukjes bambu op dit voorwerp, 

met de bedoeling, het omtewerpen. 

30. Knikkeren (N. si fakelera), naar dezen naam te oordeelen geen nationaal spel, maar 

daarnaast heeft men het woord fabua. Den knikker drijft men weg, doordat men met de 

linker hand den rechter wijsvinger spant, om den knikker daarmede wegtedrijven. De op den 

grond liggende knikkers moeten worden geraakt. 

31. Steenvoortstooten (N. si fakatutd). Op den grond maakt men eene verdeeling in 

vakken, en nu moet een steen al hinkende met den voet worden voortgedreven, door die 

vakken heen. 

2. Kracht. 

32. Springen (N. fazawbzawb, Z. fahbbb). Men neemt een touw, om over heen te sprin¬ 

gen. RN. ') kent (ook voor ouderen) het springen over een staketsel, dat naar willekeur ver¬ 

hoogd of verlaagd kon worden. 

33. Om vuur vragen (Z. si faböraböra). In een gaatje in den grond gemaakt, legt men 

een stuk houtskool [aghb geu). De medespelers verdeden zich nu in twee partijen, ieder van 

vier tot omstreeks zes knapen. De eene partij neemt plaats bij dat stuk houtskool, en een 

der spelers zet er zijn voet op {itèndrè danö saogb). De anderen er omheen, men houdt elkaar 

stevig vast. De tegenpartij komt vragen om vuur (be ghbgu n'alitÖ). De anderen antwoorden 

van neen [Imanè si töw: löna). Nu vraagt de tegenpartij om rijst [Imanè ghö nudsanè: be ghbgu 

bord), en zij vervolgt met te vragen om andere voorwerpen {Imanè: be ghbgu laguwa — een 

soort pot —, -tiditidï), maar alles wordt geweigerd {löna labe). Nu valt de tegenpartij aan, 

en worstelende tracht zij zich meester te maken van het stuk houtskool {labndrasi, mb 

bwara^u). 

1) Blz. 58. 
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3. Slimheid. 

34. Wegstoppertje spelen (N. fambinibini, C. fabinibini, Z. si fabinibini). Het een of 

andere voorwerp, b.v. een schelp, wordt ergens weggeborgen; wie het vindt, mag het op 

zijne beurt gaan verbergen. 

5. Gezelligheid. 

35. Gastje spelen (N. si fatorne, Z. si fatomé). Dit is een der weinige spelen, waarbij 

de kleine kinderen van beiderlei geslacht samenspelen. Men zit bij elkaar op het dorpsplein 

en doet alsof men gasten ontvangt. Kiezelsteentjes of mergel (dao), ook wel zand, dienen als 

rijst. Deze wordt eerst gestampt, daarna in een klapperdop (zonder vuur) gekookt. Is de „rijst” 

gaar, dan wordt zij opgedaan op bladeren, en ieder der gasten krijgt zijn of haar deel. 

Varkensvleesch mag natuurlijk niet ontbreken, en wordt voorgesteld door N. t'ódo gaè, stukjes 

uit het hart van den pisangstam en dergelijke. Er bestaan uit den aard der zaak tal van 

variaties. 

36. Raadspel (N. fagadi). Hierbij werpt men iets in de lucht en bedekt het bij het neer¬ 

komen met de hand, zoodat de ander niet heeft gezien, hoe het voorwerp terecht kwam. 

Die ander moet dit nu raden. 

37. Manggistan raadspel (N. fabbtb magï). Men kan bij deze vrucht aan het aantal 

onderdeden van den oorspronkelijken stamper zien, in hoeveel vakken zij inwendig is verdeeld. 

Bij dit spel laat men, na dien stamper te hebben weggesneden, raden, hoeveel vakken er zijn. 

6. Genoegen van het waarnemen. 

38. Drie toppen van rameh (sinasa) bladeren worden met de scherpe doorntjes aan 

elkaar gehecht, de voet ervan wordt op de bovenlip geplaatst. Een ervan vormt het midden¬ 

stuk, de beide andere de zijstukken. Dit doet denken aan de ijzeren knevels ‘). 

39. Tolspel (N. gqblb, si fagadi, Z. gqulbgqulo) 1 2). 

40. Vliegerspel (N. si falajalaja, Z. si falaja). De vliegers worden gemaakt van een 

bamboezen geraamte en van lichte papiersoorten, met touw van Europeesch fabrikaat. Dit 

gebruik, alleen mij van noordelijke kustkampongs bekend, is zeker niet nationaal. Elders heeft 

men eenvoudiger vlie'gers van materialen uit de natuur, zooals bladeren van de gbbu of de hfu. 

§ 711. Eene andere wijze van zich te vermaken bestaat in het maken van muziek. De 

hierbij in gebruik zijnde instrumenten zijn hoogst eenvoudig. Men kan ze verdeden in slag¬ 

en blaasinstrumenten. 

I. Slaginstrumenten. 

1. De meest primitieve, kinderlijke vorm is wel die, waarbij een aantal kleinen achter 

elkaar aan loopen, ieder met een paar platschelpen (tètege^dj) in de hand, die zij tegen elkaar 

aan slaan. Ook wel zitten zij zoo bij elkaar. 

2. Z. diiri dana of druri dana, ook dqulidquli. Dit instrument bestaat uit een stuk 

bambu, aan de eene zijde afgesloten door een knoop van het riet, aan den anderen kant 

voorzien van eene diepe insnijding. Men houdt in elke hand zulk een voorwerp bij het af¬ 

gesloten einde vast, en slaat met het ingesneden gedeelte tegen de opgetrokken knieën. Die 

1) Afb. 225. 

2) LM. blz. 68. 
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uiteinden komen daardoor in trilling en geven harmonisch geluid. Bij sommige instrumenten 

zijn gaatjes aangebracht, door het bedekken of openlaten van welke men toonwijziging kan 

doen ontstaan '). 

3. Houtklavier (N. dolidoli, Z. dqulidquli) 2). Dit instrument bestaat uit drie of vier stukken 

hout van onderling nagenoeg gelijke grootte, van boven afgerond, aan de benedenzijde uit¬ 

gehold. De houtsoorten van de verschillende stukken wijken af, elk een afzonderlijken toon 

produceerend. Enkele voorbeelden van combinatie zijn: C. hout van labu-asi met g-blalu-, N. 

manawa, Idïori met g-blalu; of twee stukken tnanawa, een van bajb en een van la'ori. Als 

slaginstrument dienen een paar houten hamertjes, waarvoor manawa speciaal gebruikt wordt. 

Het bespelen van dit muziekinstrument heeft alleen plaats in de C. bsé, Z. bsè gewbgha, dus 

bij de rijstvelden. In dit verband is het voorkomen van hout g-blalu- wel de opmerking waard 1 2 3). 

4. Tamburu danö 4 5 6). In verschillende gedeelten van het eiland ingewonnen informaties 

stemden alle hierin overeen, dat dit instrument, niet veel anders dan het vorige, maar gespeeld 

boven een kuil, öf niet bekend was, öf slechts hoogst zelden voorkwam. 

5. Bambu-harp (N. gbndra had, Z. gobigobi) r>). Dit voorwerp bestaat uit eene enkele 

bambu-geleding, in het midden voorzien van eene ronde opening. Van de buitenste vezels 

zijn twee tot vier strooken zoodanig losgesneden, dat het middenstuk van zulk een strook 

geheel vrij is, terwijl de beide einden zijn vastgehecht gebleven, maar opgelicht met een paar 

stukjes hout, geschoven tusschen de strook en het bambu. Die strook is daardoor sterk ge¬ 

spannen, en hierdoor geven zij, als men er met houten hamertjes op speelt, harmonisch ge¬ 

luid. Een ander model (tabolija) °) vertoont slechts één strook. 

II. Blaasinstrumenten. 

1. Rijstfluitje (N. sigu waghè, Z. lae bwaghê) 7). Deze van rijsthalmen {tbla waghê) ge¬ 

maakte fluitjes, komen in verschillende vormen voor: mèt en zonder gaatjes, mét en zonder 

geluidversterker, gemaakt van klapperblad, dat als ware het een trechter, voor het uiteinde 

van het fluitje wordt aangebracht, waarom het wordt gewikkeld (nigbgb). Deze fluitjes worden 

alleen in den tijd van den rijstoogst vervaardigd. 

2. Kleine bambu-fluitjes (N. kikt). Zij zijn slechts enkele cM. lang, en dienen voor het 

nabootsen van de geluiden van verschillende vogels, waarnaar zij worden onderscheiden in: 

kikt siliwi, -lasbrb (ook: N. ufifufu la*örb) 8), -dosija 9). 

3. Neusfluit (N. sigu). Dit bamboezen instrument wordt gekenmerkt, doordat de beide 

uiteinden loodrecht op de lengteas zijn gelijk gesneden. Het gebruik ervan schijnt tot het 

1) Zie sub II, 6 der blaasinstrumenten. 

2) Cf. LM. blz. 64, 212; Mod. blz. 565. 

3) Cf. § 63. 

4) Cf. Ene. van N ed. Indië, deel II, blz. 636. 

5) Mod. blz. 567; LM. blz. 65. 

6) Op Madagascar heeft dit instrument, daar valiha (Harpe) genoemd, het onder de Ho va (Huw a’s) tot 

eene groote hoogte van ontwikkeling gebracht. Het telt daar niet alleen tal van snaren, maar heeft ook zeer fraaie vormen 

(zie b.v. Museum voor Ethnographie in de Villa James de Pury te Neuchatel, Madagascar, I). 

7) LM. blz. 67. 

8) Zie LM. blz. 67: Lockflöte. 

9) § 430- 

33 
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noorden te zijn beperkt, en ook daar zeiden voortekomen Men bespeelt deze fluit met het 

linker neusgat, na het rechter te hebben toegestopt met een boomblad, dan wel met g-afasi. 

Het getal van vier voor de gaten schijnt vast te zijn. 

4. Mondfluit (NZ. sigu; N. wel onderscheiden van de vorige als: sigu bazua, i. e. mond- 

fluit, wat N. ook wel heet sigu vtbawa 1 2) en dat Mod. 3) omdoopt tot sigu baba, wat Chi- 

neezen-fluit zou kunnen beteekenen). Ook deze moet zich kenmerken door vier gaatjes, maar 

Mod. 4) heeft er drie. Het mondstuk hiervan is niet recht afgesneden, maar ligt dwars. Een 

klankbord van merg zou kunnen voorkomen: van merg van sago, of van een stukje bladsteel 

van die plant (huno haghi zaku). In de Zuid zou deze niet als nationaal goed bekend zijn. 

5. Mondfluit (N. suruné, CZ. dsigu of dsjigu 5). Kenmerkend is het mondstuk, dat lip- 

vormig uitsteekt. Verder bevindt zich vlak bij die lip een halfrond gat, terwijl inwendig een 

klankbord is aangebracht. Dit bestaat ook uit een week vruchtje, heet: N. hunohunÖ, Z. huno. 

Het aantal gaatjes, dat dient voor de toonwijziging, verschilt naar de landstreek; zoo werd 

mij opgegeven: 4 of 6, elders 1 of 2, ook wel 5, 6 of 7. Deze fluiten worden bij onder¬ 

scheiden gelegenheden gebruikt, zoowel overdag als des avonds, zoowel in huis als bij de 

rijstschuurtjes en op het veld. 

6. Mondtrom, Jew’s harp (N. duri, Z. drurï)c). Ter onderscheiding van de Z. druri 

dana, daar ook wel genoemd: druri b'ewè. Men maakt deze voorwerpjes van een fetb-soort, 

ook wel van aghè. Het breedere deel heet: g-alisi\ het in trilling gebrachte tongetje: lêla'1 7). 

§ 712. De zang wordt door kinderen, vooral in de Zuid, beoefend met kleine liedjes, 

die öf oude kinderwijsjes zijn, öf gemaakt worden op de gebeurtenissen die in het kinder¬ 

leven de aandacht trekken 8 9). 

§ 713. Voor de jongens eindigt het kinderleven, als hier bedoeld, met de jaren der 

puberteit, al grijpt het voor velen nog daar over heen. De meisjes zijn veelal reeds eerder 

onttrokken aan het kinderleven, om met de moeders naar de velden te gaan °). 

E. HUWELIJK. 

§ 714. Het huwelijk heeft op Ni as in de eerste plaats de bedoeling, zich mannelijke af¬ 

stammelingen te verwerven, teneinde door dezen de vooroudervereering te doen in stand houden 10). 

1) Eene afbeelding geeft Mod. fig. 143; zie hier Afb. 196; cf. LM. blz. 67, waar — voor zoover mij bekend: 

dialectisch verschil is mogelijk — ten onrechte van surune wordt gesproken, zie hiervoor sub 5. 

2) LM. blz. 67. 

3) Blz. 566. 

4) Fig. 144. 

5) Cf. Mod. fig. 145; LM. blz. 66; Fischer, blz. 89. 

6) Mod. blz. 569; LM. blz. 67. 

7) Zie nog: Ene. van Ned. Indië, II, blz. 636. 

8) Zie overigens § 710, 13. Vgl. Sundermann, Ni as, blz. 234—238. 

9) Voor de verschillende mutilaties, die aan het lichaam der kinderen worden verricht, zie § 169 vlg., en 

overigens Kl. de Zw., vooral deel I. 

10) Zie Nobusjinge Hozumi: „De Staat erkende het huwelijk, en begon bepalingen te maken om het te be¬ 

schermen, omdat het beschouwd werd als een middel, om de vereering der voorouders te bestendigen (Alfred Stead, 

Japan door Japanners, Ned. uitgaaf, blz. 345). 
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Voor het huwelijk wordt vereischt de voorafgaande aankondiging aan de voorouders, 

zonder welke elke geslachtsgemeenschap het grootste vergrijp tegen die geesten vormt. Dit 

alles verklaart, waarom men de uiterste gestrengheid vordert voor de vrouw, zoowel als voor 

den man: zonder deze zou de mogelijkheid ontstaan, dat als afstammeling werd beschouwd, 

wie dat feitelijk niet was. Volgens de oude adat bestond dan ook op niet door een huwelijk 

gesanctionneerde geslachtsgemeenschap, waarvan het bewijs volgens de adat was geleverd, 

de doodstraf. 

Verder werd die strenge zin bevorderd door het koopen van de vrouw, die gevorderd 

werd in maagdelijken staat te worden „geleverd”. Dan alleen toch konden geene bedenkingen 

worden geopperd en was de (volle) bruidsprijs verschuldigd. Desniettemin had tusschen jonge 

lieden, die zich tot elkaar aangetrokken gevoelden, wel een geheim verkeer plaats, waarbij 

de groote vrees steeds was, dat zwangerschap zou volgen met den dood. 

§ 715. Dat beide ouders gedurende de zwangerschap zich van een aantal zaken en 

handelingen moeten onthouden, zagen wij reeds § 694 vlg. Dit is het gevolg daarvan, dat het 

kind geacht wordt nauw verbonden te blijven met den vader 1). 

§ 716. Maar niet alleen geslachtsgemeenschap- is verboden; ook mag geenerlei intiemere 

omgang plaats hebben, van welken aard ook, tusschen hen, die met elkander zouden kunnen 

huwen, zooals onder Niassche strafwetgeving nader zal worden toegelicht. Het aanraken van 

het lichaam eener vrouw is eene strafbare handeling, getarifieerd naar de plaats waaraan het 

vergrijp is gepleegd. In de families op zich zelve bestaan geene knellende banden, en is de 

verhouding zeer normaal, hetgeen ook van allen, die met elkaar op intiemen voet mogen 

staan, kan worden gezegd. De vrouwen zijn zeer veel met meerderen samen, dan wel met kinderen 

bij haar. Maakt dit een ongeoorloofd samenkomen reeds zeer moeilijk, de strafbepalingen op 

het betreden van verblijven, waar vrouwen toevallig alleen doorbrengen, moet aan de andere 

zijde prohibitief werken 2). Ongehuwde meisjes slapen onder toezicht der ouders in de binnen¬ 

vertrekken. Overdag vergezellen zij de moeders op de velden. Op feesten houden zich de 

vrouwen bijeen, en zijn niet onder de mannen vermengd. 

§ 717. Onder huwelijk moet men bij de Niassers dan ook verstaan: den volgens de 

bepalingen van de adat gelegden band tusschen man en vrouw, die in elke landstreek 

(huwelijken van slaven uitgezonderd, die door hun heer of eigenaren werden vereenigd) slechts 

op één wijze kan worden gelegd. Verschil bestaat daarbij alleen ten aanzien van meerder of 

minder praal, bij hoofden en welgestelden tegenover de arme lieden, maar de vormen, die het 

wezen van het huwelijk bepaalden, kwamen steeds in alle gevallen voor. 

§ 718. Door het huwelijk ging de vrouw, als voorwerp, waarop eigendomsrechten werden 

uitgeoefend, over van de hand van den vroegeren vader en diens familie, in die van den 

echtgenoot en de zijnen. Wel bleef zekere moreele band bestaan, die den vader met zijne 

verwanten verplichtten om voor de belangen van hun familielid niet geheel onverschillig te zijn, 

maar niet overal was dat van belangrijken invloed. DOMIS 3) vermeldt, dat men wel een onder¬ 

deel van den bruidsschat, door hem „tali kulo” (geen Niassche uitdrukking) genoemd, onbetaald 

laat, „uit achting voor de familie, of uit vriendschap”, waardoor, zoolang dit het geval is, de 

1) Zie hierover nader onder Staatsinstellingen, § 1059 vlg. 

2) § 9S8. 

3) Blz. 123. 
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vader van het meisje het recht behoudt om, in geval van slechte behandeling, tusschen beide 

te komen. Is die tali kulo betaald (hetgeen zelden gebeurt), dan is de band van maagschap 

verbroken, is de vrouw eigendom van den man1). Te Lawidra (Z.) werd mij medegedeeld, 

dat, als de vrouw niet behoorlijk werd behandeld of gescholden, de vader of wie hem ver¬ 

vangt het recht heeft haar terugtehalen. Na afrekening van de wederzijdsche praestaties, wordt 

dan de bruidsschat teruggegeven. De vrouw kan ook worden teruggezonden. Wat derhalve 

WlLKEN zegt2) over de volkomen uittreding der vrouw gaat, althans niet overal, op 3). . 

§ 719. De man mag met meer dan één vrouw een huwelijk aangaan. De eenige grens daarbij 

is die, welke zijne eigen financiën hem stellen. Het gebeurt, dat mannen op leeftijd nog met 

jonge vrouwen huwen, nevens hunne vroegere vrouw, bij wie zij kinderen hebben verwekt. 

Dit is een vorm, waarin men zich voor zijne zoons vrouwen verwerft, zonder zijne vaderlijke 

zorgen te moeten bepalen alleen tot de betaling van den bruidsschat, want bij den dood van 

den vader gaan de vrouwen, als onderdeel van den boedel, over op de erfgenamen, in casu 

de zoons. 

Meestal worden de vrouwen verzameld in het verblijf en de omgeving daarvan, waar 

de man zich bevindt. Het geval doet zich echter ook voor, als uitzondering, dat een man in 

meerdere kampongs vrouwen heeft, iets, dat een der middelen was voor beroeps-koppensnellers, 

om zich veilige punten van uitgang te verzekeren voor de uitoefening van hun beroep. 

§ 720. Neemt de man meerdere vrouwen, dan is daaronder er steeds eene, die de hoofd¬ 

vrouw is, ten gevolge van den stand, waartoe zij behoort of van haren leeftijd. De andere 

vrouwen zijn meer werkkrachten, die men zich aanschaft in verband met de bebouwing der 

velden en met de veeteelt. Eene afwijking hierop kan ontstaan, indien de oorspronkelijke 

hoofdvrouw geen mannelijk oir heeft verwekt, en ter verkrijging daarvan de man nogmaals 

eene vrouw uit den eigen stand neemt. Het nemen van meer dan één vrouw is welhaast alleen 

mogelijk aan hoofden, met het oog op de financieele eischen, waaraan alleen door dezen kan 

worden voldaan. De kleine man is te weinig bemiddeld, dan dat hij zich zulke weelde kan 

veroorlooven 4). 

§ 721. Ten aanzien van de beletselen tegen een huwelijk ten gevolge van onderlinge 

verwantschap, valt het volgende optemerken. Er bestaan mythische verhalen, waarbij, volgens 

zekere voorstellingen de nog hemelsche stamouders der Niassers, volgens andere de eerste 

góden, broer en zuster of moeder en zoon, met elkaar huwden. Zie hiervoor nader § 1213 vlg. 

Die huwelijken werden volgens den Niasser deels gesloten, zonder dat de betrokkenen van 

hunne verhouding op de hoogte waren. Tegenwoordig zijn zij onbestaanbaar. 

Voor zoover ons positieve gegevens ten dienste staan, moeten wij voor den oudsten 

huwelijksvorm onder de menschelijke Niassers aannemen dien, waarbij het aan de afstamme¬ 

lingen van eenzelfden stamvader verboden was, zich te vermengen, derhalve het exogame 

huwelijk. Men treft dien vorm nog in vele landstreken aan, ofschoon daartegenover andere 

1) Kulo of djudjur is de prijs waarvoor, o. a. onder de Rëdjangers, de vrouw van haar familieverband wordt 

losgemaakt (WlLKEN, I, blz. 349). Waaraan moeten wij het gebruik van zulk een on-Niasschen term toeschrijven? 

2) I, 321. 

3j Uitvoeriger komen wij hierop terug in § 1061. 

4) Cf. Snouck Hurgronje, Het Gajöland, blz. 277; r<5a, twee; këröa, tweede; bëkröa, het nemen eener 

tweede (vrouw), dat in het spraakgebruik in het algemeen beteekent: met meer dan ééne vrouw gehuwd zijn. 
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geplaatst kunnen worden, waar het verbod teruggebracht is tot een, plaatselijk verschillend, 

aantal geslachten. Eene andere wijze, om in de onrustige tijden van voorheen aan de be¬ 

zwaren tegemoet te komen, was de splitsing in onderstammen, waarvan het aantal in enkele 

landstreken, zooals onder de Ira Ono Lasè van het centrale oosten, legio is. Deze onder¬ 

stammen konden dan weer onderling huwen. Het minst werden de bezwaren gevoeld, waar 

de stammen sterk gemengd onder elkaar woonden, zooals dit in het midden van het eiland 

vrijwel overal het geval was. Waar daarentegen een uitgestrekt gebied door de leden van een 

enkelen stam nagenoeg geheel werd geoccupeerd, zooals bezuiden den benedenloop van de 

Ojo, door den stam Gulö, was de exogamie onhoudbaar, en daar dan ook treffen wij aan, 

wat zooeven is gemeld, dat men een zekeren graad van verwantschap had vastgesteld, waar¬ 

binnen het huwelijk verboden was, en waardoor dus tevens de mogelijkheid was geopend, om 

zich daarbuiten te vereenigen. Enkele plaatselijk verschillende opgaven noemen als zoodanig 

van vijf tot zeven geslachten. WlLKEN, I, blz. 397, vermeldt een dergelijk verbod voor de 

Huwa’s tot in het vijfde geslacht. In wezen is deze regeling dus dezelfde als bij de Ira 

Ono Lasè, met dit verschil, dat men bij den stam Gulö niet tot nieuwe benamingen zijne 

toevlucht genomen heeft. Men ziet hier tevens, hoe de exogamie onder zulke omstandigheden 

overgaat in eleutherogamie. 

§ 722. In de Zuid is plaatselijk het huwelijk van kinderen, geboren uit broeders en 

zusters, geoorloofd, indien het geslacht dier kinderen afwijkt van dat der respectieve verwante 

ouders. Dus mag de dochter van eene zuster niet huwen met den zoon van den broer, maar 

wel mag de dochter van een broer huwen met den zoon van zijne zuster. Kinderen van een 

geslacht, verschillend van dat van de verwante ouders, noemt men: ono sibaja, de anderen : 

ono bene*ö of ono bindo, volgens eene mededeeling ook: ono boni alawé. PALMER zegt hierom¬ 

trent: „een zusterszoon mag huwen met eene broersdochter (ono sibaja)-, het huwelijk tusschen 

een broederszoon en eene zustersdochter (ono bene^ö of ono (ba) si alawé) is verboden, met 

dien verstande, dat eerst na den vierden graad bedoeld huwelijk geoorloofd is; bij de afstam¬ 

melingen van broeders bestaat het huwelijksverbod tot en met den achtsten graad. De stam- 

verdeeling en dus ook de exogamie, zooals wij die elders aantreffen, is hier in vele opzichten 

op den achtergrond geraakt, zooals dat ook in gang is bij hooger genoemden stam Gulö, 

ofschoon de mededeeling, elders gedaan, dat de verschillende landschappen van de Zuid door 

even zoovele stammen zouden worden bewoond, beslist onjuist is, waar ook in die landstreken 

stammen onder elkaar gemengd wonen. 

§ 723. Stam is: N. söj, niadb-, C. madd; Z. gana '). Het stamgevoel is allerwege, met 

eenige beperking voor de Zuid, zeer sprekend. Een der eerste dingen, waarnaar een zuiver- 

Niasser informeert, is naar- den stam van met wien hij kennis maakt, en het feit tot denzelfden 

stam te behooren, brengt de betrokkenen dadelijk in intiemer verhouding. 

§ 724. Terwijl in het noorden, zoodra een huwelijk tusschen een paar personen vast¬ 

staat, het dezen verboden is, elkaar te ontmoeten1 2), bestaat in de Zuid een geheel tegen¬ 

overgestelde adat: de jeugdige man trekt dan juist in bij de familie van zijne aanstaande, en 

1) Vgl. Bat. marga, Skt varga, afdeeling, stam, familie. 

2) Schmidt, Grundlinien, § 407: Sonne und Mond... Eine Mythe erzahlt, dasz, wenn sie sich begegnen (im 

Neumond) beide sich schamen (Neu-Mecklenburg). 
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helpt deze bij hare werkzaamheden, terwijl hij omgekeerd door hare familie wordt gevoed. 

Zoo althans bij tusschen jeugdige persoontjes te sluiten huwelijken, waarvan de voltrekking 

nog niet zoo spoedig te verwachten is. Maar ook voor noordelijker streken heb ik gehoord 

van enkele gevallen, die echter eene uitzondering vormen, waarin de man zijn intrek neemt 

in de woning van zijne schoonouders, en wel in geval hij niet in staat was zijn bruidsschat te 

voldoen. Hij werd dan ook tot zijne huwelijksche verplichtingen toegelaten Het is hiermede 

als met alle dergelijke aangelegenheden, dat — wanneer de ouders van het meisje den aan¬ 

staanden schoonzoon mogen, en niet hunne dochter beschouwen (moeten) als het middel om 

aan geld te komen (b.v. voor de uithuwelijking van hunne zoons) — zij wel tot concessies 

bereid zijn, waartoe de adat hen niet verplicht '). 

§ 725. Aan het eigenlijke huwelijk gaat (uitgezonderd het weduwenhuwelijk) steeds, en 

in den regel eene tamelijk lange, periode vooraf, die men verloving zou kunnen noemen. Ge¬ 

durende dien tijd spreekt een Niasser van (zijne): N. niha n'ija\ de bruid noemt men: ono 

nisbfu, sinbfu, sinandra; Z. sinóndra; C. en Madsinö: fbhutb. 

Van deze adat is in centrale en noordelijke streken meerdere malen misbruik gemaakt, 

vooral door invloedrijke hoofden, om hunne dochters aan meerdere personen uittehuwen. 

Aan zulke practijken was bevorderlijk het streven van hen, die in de verdrukking waren, om 

zich door een verlovingsband van hen zelven of van hunne zoons, den steun te verzekeren 

van dergelijke personen. Gevallen zijn geconstateerd, waarin zulke verloving werd gesloten 

met meisjes, die nog niet geboren waren, en dat ook nooit zouden worden. Terwijl vóór onze 

inmenging dergelijke zaken eenvoudig eindigden met het verlies van het goud, dat op zulke 

„dochters” gegeven was, wendden zich daarna de benadeelden wegens „wanpraestatie” wel 

tot het bestuur, en ik heb een dergelijk geval behandeld, waarin vijf personen aanspraak 

maakten op één meisje. Aangezien echter als rechtsregel in het algemeen geldt, dat voor 

adatsverplichtingen geene renteberekening plaats vindt [bbivö ld fabalï), waren de adspirant- 

schoonvaders toch steeds zeer in het voordeel, aangezien zij de hun overgedragen gelden ge¬ 

durende jaren op rente hadden kunnen uitzetten. Dit betreft echter niet het zich eveneens 

voordoende geval, waarbij men eene kansovereenkomst met iemand aangaat, en waarover in 

§ 1050 zal worden gehandeld'1 2). In dit licht moet worden beschouwd, wat Feiir3) schrijft: 

„In der ersten Zeit, die ich auf Nias war, hatte man auf 3 Töchter des heidnischen Ober- 

hauptlings hier auf meiner Station Ombölata schon ziemlich viel Geld gegeben; dieselben 

haben aber nie das Licht der Welt erblickt. Nach einem herrlichen Festschmaus, der aus Reis, 

Schweinefleisch und Palmwein bestand, war öffentliche Verlobung gefeiert worden, und der 

schlaue, geldgierige Hauptling hatte für seine zukünftigen Töchter viel Geld eingesteckt, 

und darum war es ihm ja auch nur zu thun. Spater gab es natürlich mit den jungen 

Schwiegersöhnen Streit und Spektakel; sie verlangten ihre Braute oder doch wenigstens ihr 

Geld zurück.” 

§ 726. Het huwelijksaanzoek heeft plaats door tusschenpersonen. Tevoren kan de jonge 

man naar de woning zijn gegaan van het hem in het geheim aanbevolen meisje, om te zien 

1) Cf. Domis, blz. 123. Vgl. het „ambil anak”-hu\velijk in Zuid-Sumatra. 

2) Zie nog § 765. 

3) Blz. 20. 
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of zij hem bevalt '). Na de vaststelling van de verloving moet in noordelijke streken het 

meisje haren verloofde ontwijken 1 2). 

§ 727* Ofschoon in den regel niet veel aandacht wordt gegeven aan de wenschen van 

een meisje, zullen de ouders, die hunne kinderen voldoende liefhebben, en die niet in te 

groote fïnanciëele moeilijkheden verkeeren, niet licht hunne dochter geheel tegen haar wil 

uithuwelijken. Ook hier komen beweegredenen van ouderlijk gevoel, die in geen adat kunnen 

worden omschreven, op den voorgrond. Het overwicht van de moeder in het gezin speelt hier 

eene groote rol. 

Bij tegen den wensch der vrouw gesloten huwelijken komt het voor, dat deze door te 

vluchten zich aan de gevolgen tracht te onttrekken. De ouders, naar wie zij gevlucht is, zijn 

dan verplicht tot teruggave van het meisje. Het samen wegloopen van personen, die het met 

elkander eens zijn, maar van wie de man geen kans ziet, den bruidsschat te voldoen, dan wel 

komt te staan tegenover het feit, dat het meisje verloofd is, kwam vroeger meermalen voor. 

Men trachtte dan eene ver af gelegene landstreek te bereiken, waar men zich veilig achtte. 

Dat was dan wel gebied, waartegen de landstreek, waaruit de betrokkenen afkomstig waren, 

veeten hadden: want die veeten verhinderden toch dikwijls niet, dat enkele groepen uit zulk 

een gebied nog in relatie bleven met de daar wonenden. Dit bleef voor de betrokkenen toch 

steeds aan risico verbonden, want het was de vraag, of de bezwaren niet konden worden op 

zij gezet voor het goud, dat bij uitlevering werd betaald, en zelfs kon de kans bestaan, dat 

zij bij aankomst zouden worden gedood door degenen, bij wie zij eene toevlucht zochten, 

dan wel dat zij daar als slaven zouden worden behandeld en verkocht. 

§ 728. Bij de keuze der aanstaande vrouw wordt de stand der betrokkenen in de eerste 

plaats in aanmerking genomen. Personen zonder beteekenis worden niet tot de aanzienlijke 

families toegelaten. Omgekeerd zal een man, uit eene hoofdenfamilie gesproten, niet dan in 

den kring dezer families zijne hoofdvrouw zoeken. Terwijl in de Zuid kinderen uit oneven- 

boortige huwelijken behooren tot den gewonen stand der burgers of vrije lieden, heb ik in 

noordelijke streken zulke strenge bepalingen niet aangetroffen. Erft een kind uit een dergelijk 

huwelijk voldoende goederen, dan kan het zich in het noorden door het geven van de ver- 

eischte adats-feesten tot den stand zijns vaders verheffen ; wat aan zijne geboorte ontbreekt, 

kan dus daar in vele opzichten door zijn persoon en welstand worden vergoed. 

§ 729. Terwijl huwelijken met meisjes van lageren stand algemeen voorkomen, alleen 

eventueel ten nadeele van de kinderen kunnen zijn, heeft men de huwelijken met slavinnen 

steeds in hooge mate afgekeurd en zijn die uitzondering gebleven. Huwelijken van slaven met 

vrije vrouwen, laat staan met dochters van hoofden, zijn ondenkbaar. 

§ 730. Een verbod voor eene jongere zuster, om te huwen vóór hare oudere zuster 

bestaat plaatselijk, maar is geenszins algemeen. Wel komt het vrijwel algemeen voor, dat in 

geval van zulk een vóór-huwelijk de huwelijkscandidaat een geschenk had te geven, als het 

1) Waar Lagemann in „Das Niassische Madchen", blz. 306, schrijft: „Ist der Brautigam aber erwachsen und 

einigermassen bekannt in dem Hause desvfraglichen Madchens und etwa seiner Sache im Voraus ziemlich gewiss, so geht 

er selbst, etwa von seiner Mutter und noch jemand begleitet, auf die Brautwerbung aus”, moet dit als eene zéér plaat¬ 

selijke afwijking worden beschouwd. 

2) Het omgekeerde, maar met algemeener strekking, is het verbod, in gedeelten van Nieuw-Guinea, dat de 

jonge mannen gedurende eene periode van de puberteit niet door vrouwen mogen worden gezien, omdat die vrouwen 

anders zouden sterven. 
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ware eene boete (omö, schuld) te betalen1). WlLKEN 2) is dus te algemeen, waar hij schrijft: 

„eine jüngere Schwester darf nicht vor der alteren heirathen; nur wenn vorauszusehen ist, 

dass letztere wegen anhaltender Kranklichkeit, Missbildung oder irgend eines anderen Gebrechens 

keinen Bewerber finden würde, weicht man von dieser Regel ab”. 

§ 731. Het afbreken van verlovingen is mogelijk, waarbij de volgens de adat schuldige 

de financiëele gevolgen heeft te dragen. Zie nader het speciale deel. 

§ 732. In verband met de aanwezigheid van rijst in de periode na den oogst, worden 

de maanden hierna in het algemeen voor feesten verkozen, ook dus voor het huwelijk. Wat 

betreft de dagen van de maand, voor het huwelijk geschikt, na het in zake de tijdrekening 

opgemerkte, behoeft het geen betoog, dat geene algemeene opmerking in deze kan worden 

gemaakt, als gevonden bij WlLKEN 3). Zoo werden mij — om een enkel voorbeeld te noemen — 

bij den Hilimaziaja als gunstige dagen genoemd: de iste tot en met den negenden, de 12de, 

13de en 14de dag. 

§ 733- Een enkel geval is mij bekend geworden, waarin een man, een arme sukkel, 

teneinde zijne schulden te kunnen voldoen, zijne vrouw voor de betaling daarvan vrijwillig 

aan de eischende partij had overgedragen. Het tegen elkaar omwisselen van vrouwen werd 

nergens aangetroffen. Het huwelijk geldt, eenmaal definitief gesloten, over het algemeen voor 

onontbindbaar. Niettemin heb ik meerdere gevallen ontmoet, waarin de vader van de vrouw, 

die reeds was overgegaan in de woning van den man, deze weder tot zich nam en zelfs haar 

aan een ander uithuwelijkte, onder voorgeven dat hij nog een deel van den bruidsprijs moest 

ontvangen 4). 

§ 734. De vrouw, zelve voorwerp van bezit, heeft slechts zeer beperkte bezitsrechten, 

hoofdzakelijk op kleederen, sieraden en plaatselijk op de kippen. Deze gaan bij den dood der 

moeder over op hare dochters; zij vormen geen deel van den onder de mannelijke erfgenamen 

te verdeden boedel. Van eene weduwe is het mij bekend, dat zij een groot feest gaf, teneinde 

van eene haar jaren lang plagende keelaandoening aftekomen, hetgeen wijst op eene zekere 

financiëele draagkracht. Zulke gevallen zijn vooral daar mogelijk, waar de verstandhouding 

tusschen de moeder en hare volwassen zoons goed is, zoodat de moeder als het ware de 

plaats blijft innemen van het hoofd van het gezin. 

Een zeer opvallend voorbeeld van dien aard was dat in de kampong Hilinamö- 

dsauwa, waar de vrouw van den overleden sinlu niet alleen eene nieuwe nederzetting stichtte 

en tot bloei bracht, maar de volle voogdij over hare kinderen had. Bij het volwassen worden 

van dezen ging van zelf het bestuur in hunne handen over, maar de invloed der moeder 

op den gang van zaken was daarmede niet weggewischt, en men sprak, toen ik het landschap 

Onolalu het eerst bezocht, van eene vrouw als siulu. Afgezien van de vraag, of hier niet 

een restant is van vroegere instellingen van matriarchaten aard, voor de Zuid volstrekt geene 

onwaarschijnlijkheid, maar waarvoor het nog te zeer aan materiaal ontbreekt, om tot eene 

1) Analoog dus met Snouck Hurgronje, Het Gajöland, blz. 279: „Een meisje, waarvan de oudere zuster 

nog niet getrouwd is, wordt slechts tegen betaling van eenige dollars als pëlangkahan (overschrijding) of pënëntaan (middel 

om iemand te weerhouden, van taan, Mal. tahan) ten huwelijk gegeven”. 

2) I, blz. 451. 

3) I, 529- 

4) § 1062. 
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besliste conclusie te mogen komen, kan in het algemeen worden opgemerkt, dat meermalen 

bepalingen van de adat in hare gemoedelijkheid zeer plooibaar zijn. Eene onverbiddelijke 

wetgeving als bij ons, is niet bekend; de omstandigheden en de persoonlijkheden beslissen 

dikwijls meer dan de instellingen *). 

735. Gaan wij na deze meer algemeene opmerkingen over tot eene behandeling van 

de gebruiken bij de verloving en de huwelijkssluiting in zwang, dan verdient het aanbeveling, 

met het oog op de plaatselijke verschillen, enkele landstreken te behandelen en niet te 

trachten een algemeen beeld te geven, dat ten slotte geen beeld zou zijn. 

Het zal daarbij moeilijk zijn steeds uiteen te houden, wat als gebruik en wat als wet, 

onderdeel van het privaatrecht, moet worden beschouwd. Herhalingen zijn daardoor niet uit¬ 

gesloten, hetgeen echter, naar ik hoop, niet aan de behandeling zal schaden. 

§736. Speciaal gedeelte. Hi 1 i s i maè tan ö (Z.). Als een jonkman den leeftijd der 

huwbaarheid heeft bereikt, dan vragen hem zijne ouders of hij wenscht te huwen. Zoo ja, dan 

wordt hem de vraag gesteld of hij een bepaald meisje op het oog heeft. Is dit nog niet het 

geval, dan ziet men voor hem uit naar een geschikt persoontje, en is deze — overeenkomstig 

zijne wenschen — gevonden, zoomede in het geval, dat hij reeds' eene eigen keuze deed, dan 

gaat de moeder, of eene bloedverwante die daartoe geschikt wordt geacht, naar de moeder 

van het meisje, een zakje pinang (bolabola n'afb) medenemende, en stelt de vraag of haar 

zoon of bloedverwant bij de familie dier moeder ubi en boombladeren (gowi en biilu geit) 

mag komen eten. Dat aanzoek heet: manie li. Het wordt dus wel in bescheiden vorm inge¬ 

kleed, of mogen wij onder boombladeren verstaan het sirihblad, dan dus een verbloemde 

vorm voor: pinang komen eten1 2). De moeder van het meisje informeert nu bij haren man, 

en het meisje wordt — volgens eene niet algemeen bevestigde verklaring — gevraagd, of zij 

pinang zou wenschen te geven aan den jongen man in quaestie. Is de zaak tot wederzijdsch 

genoegen geregeld, dan wordt gegeven: door den vader van het jonge mensch: ariana wama- 

tuwasa (3 batu aan goud, ter waarde van Fl. 30.—). Zooals de naam aangeeft dient dit, om 

den weg voor verdere stappen te openen. Daarentegen slacht de vader van het meisje een 

varken, en ontvangt de aanstaande schoonzoon er een ten geschenke. 

Te Bawömataluwö waren de bedragen, bij de verloving vereischt: voor siuhi’s 12 

batu, voor stfila’s 3 batu, voor de satb 1 batu, of niets als er niets was. Dat heette: böla n'afb; 

het geven dier geschenken: nitulb, het afwegen dus van het goud, cf. N. sinulb: Brautpreis, 

im Voraus gegeben. Dan werd ook een ei in tweeën verdeeld, de verloofden kregen elk de 

helft, terwijl hun naam daarbij werd vermeld. 

§ 737. De jonge man eet van nu af geregeld in de woning van het meisje; hij houdt 

daar zijn verblijf onder de jonge mannen en helpt de familie bij den arbeid. Is de overtuiging 

bij hem gevestigd dat het meisje, hetwelk hij nu voortdurend in de gelegenheid is geweest 

te observeeren, in hare gedragingen eene vrouw is naar zijn zin, dan deelt hij dit mede aan 

zijne moeder of vertrouwde verwante, en zegt te willen trouwen. De in het vertrouwen ge¬ 

trokken persoon gaat dan naar de woning der aanstaande schoonouders, en zegt dat zij iets 

te vertellen heeft. Men eet en praat wat, en dan komt de mededeeling, dat de man wel tot 

1) § 1071. 

2) Zie § 7S2. 

34 
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het huwelijk zou wenschen overtegaan, dat hij wil: fabsb n'orb n’ija, „zijn last optillen'’. Men 

slacht een varken en de dag wordt bepaald {lafahö bawi - van ioo öri - genaamd famabu 

boni: laliuku boni), volgens eene mededeeling steeds twee dagen later. Daardoor wordt publi¬ 

citeit aan het voorgenomen huwelijk gegeven. 

$ 738. Op den bepaalden dag gaan alle verwanten in feestdos bij de verzamelde familie 

van het meisje; de schoonzoon slacht een varken van 8 alisi, waarvan de schoonvader kop 

en onderkaak ontvangt, de rest onder de verwanten verdeeld wordt met de noodige rijst. De 

beelden der voorouders worden nu, zoo min als bij de andere plechtigheden, vergeten. 

Men bepaalt bij deze gelegenheid, wanneer het meisje, dat nu nog bij hare ouders blijft, bij 

haren echtgenoot haren intrek zal nemen: een dag of vijf a acht later. 

§ 739- Op den afgesproken dag gaat de moeder met andere verwanten en meisjes de 

bruid halen, alles in de mooiste kleeren getooid. Terwijl deze personen onder weg zijn, brengt 

de aanstaande echtgenoot kleine, in rood doek gewikkelde, stukjes goud naar: 

1. beneden bij de kampongtrap (baiua góli), dat heet: anasa fcnnalali nbsö, en zou dienen 

tot zuivering tegenover LÖWALANI, voor het door den brenger verworven goud. Dat goud 

zou dus zulk eene zuivering noodig hebben: mogelijk, ter afwering van vervloekingen, die aan 

het goud verbonden zijn, indien het door minder goede practijken is verworven? 

2. de tarb*b m'be^elö, dat is in de balé, en wel bij het hoofdeinde voor LÖWALANI, bij 

het voeteinde voor LATURA DANÖ of LATURIJA DANÖ '). 

3. beneden aan de trap van zijns vaders woning, voor de eigen voorouders. Is de man 

hiervan teruggekeerd, en komen de vrouwen met de bruid aan, dan wacht de echtgenoot 

deze op, beneden voor het huis, waar hij haar bij aankomst bij den pols grijpt en haar tot 

zijne vrouw verklaart (ituju bblögha, en zegt: dafalili gaè tawb, drbnagu drqugö. Het is mij 

niet duidelijk, wat dat „laat ons gaan om een vette pisang” — gaè tawb is ook de naam van 

een bepaalde soort ervan — wil beteekenen ; de verdere woorden: gij zijt mijne echtgenoote, 

laten aan helderheid niets te wenschen ove^) 1 2). 

In de woning verleent eene ere zijne medewerking, door bij het beeld van den voor¬ 

vader de noodige formulieren uittespreken. Bij deze gelegenheid wordt op den schoot der 

vrouw een knaap geplaatst 3). Man en vrouw worden met water besprenkeld. 

$ 740. Vier dagen later brengen de jonge echtgenooten een bezoek aan de ouders der 

vrouw, zij worden onthaald en ontvangen geschenken. Het geven van zulke geschenken (varkens, 

kippen, borden, e. d.) heeft ook plaats bij het overbrengen der vrouw; een soort uitzet dus. 

§ 741. De bruidsschat in de Zuid voor de dochters van een sinlu bedraagt tot een of 

twee duizend gulden, maar overschrijdt dat bedrag ook wel. Voor eenvoudige lieden bedraagt 

hij niet meer dan eenige honderden guldens, soms veel minder. Bij de opgave van den bruids¬ 

schat moet men steeds in aanmerking nemen, dat voor den goeden klank men hem hooger 

opgeeft dan hij werkelijk is. 

§ 742. Wij merken ook hier weer op, dat ook bij het huwelijk niet sprake is van een 

eenzijdige schenking door den man, maar dat voortdurend contrapraestaties van de andere 

partij plaats hebben. Door dat beantwoorden der geschenken door den schoonvader komt een 

1) § 1177- 
2) Zie voor bij de hand vatten als eigendomsaanvaarding: WlLKEN, I, blz. 435, 559. 

3) Cf. WlLKEN, I, 561 vlg. 
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niet onaanzienlijk deel van den bruidsschat weer ten goede aan schoonzoon en echtgenoote. 

§ 743- 1° de Zuid zijn vrouwen uit noordelijker streken, zooals van het dal van de 

Eho zeer gewild onder de burgers, omdat zij bekend zijn als goede werkkrachten: Zie: 

Nova Guinea '), waar dergelijke motieven vermeld worden voor de bewoners van de Hum- 

boldtbaai ten opzichte van de bewoonsters van het Se n t a ni-meer. 

§ 744. In de beste conditie ten aanzien van het huwelijk waren de slaven, zoodat bij 

de registratie van dezen in de Zuid werd geconstateerd dat de meesten waren gehuwd, 

terwijl van de gezeten burgers er talrijken waren, die zich de weelde van eene vrouw nog 

niet hadden kunnen veroorloven. Neemt men daarbij in aanmerking, dat het in het belang 

der slaveneigenaren zelf was, dat de betrokkenen niet tegen hun zin gehuwd waren, terwijl 

de eischen door zulke eenvoudige menschen aan eene vrouw en aan het leven gesteld niet 

zeer hoog zijn, dan kunnen wij daarmede het onomstootelijke feit vaststellen, dat de slaven 

materieel in betere conditie verkeerden dan velen van de vrije burgers, en dat zij na hunne 

emancipatie in dit opzicht belangrijk achteruit zullen gaan. Het huwelijk onder slaven had plaats 

onder toestemming van den eigenaar, die de meisjes uithuwelijkte aan de jongens onder hen 1 2). 

§ 745. Ofschoon dit door de openlijk erkende adat niet alleen niet is gewettigd, maar 

streng afgekeurd, is mij uit vertrouwelijke mededeelingen gebleken, dat de zoons van hoofden 

zich ten aanzien van de slavinnen wel sexueele vrijheden konden veroorloven, waarbij het — 

met het oog op de zoo strenge adat — noodzakelijk was, dat zulke zaken niet openbaar 

werden. Voor de slavinnen kan dit wel een middel zijn geweest om hare positie te verbeteren, 

ook voor later, nadat zij getrouwd waren. Voor de ontmoetingen gaven de tuinen de gelegen¬ 

heid. Het spreekt dat hierbij echter de persoonlijke aanleg van de jonge lieden den doorslag 

gaf en van geene algemeenheid mag worden gesproken. 

§ 746. Luzamanu (N.). Wanneer het gelukt is, om voor een jongen man een meisje 

te vinden, dat zijn vader voorkomt eene goede partij voor hem te zijn, dan wordt een ver¬ 

trouwd persoon (N. si?b, cf. F i. sikosiko: a spy) naar de woning van haren vader gezonden. 

Met de zaak komt de betrokkene niet dadelijk voor den dag, maar in verbloemde bewoor¬ 

dingen wordt toch het doel kenbaar gemaakt. De zendeling brengt eerst een nacht door in 

bedoelde woning, en van den droom, dien hij bij die gelegenheid moet hebben (N. latandra 

m'angiji) hangt het af, of het aanzoek doorgaat of niet 3). Het wil mij voorkomen, dat dit 

droomen wel steeds onmiddellijk verband houdt met de ontvangst van betrokkene, die al 

spoedig zal kunnen bemerken of het aanzoek welkom is of niet. Zoodoende houdt men de 

eer aan zich en voorkomt dat men een blauwtje loopt, zij het voor een ander, terwijl men 

alle aanleiding tot oneenigheid wegens zulk eene weigering vermijdt. Niettemin kan bijgeloof 

hierbij een rol spelen 4). 

§ 747. De zendeling geeft, wanneer de droom gunstig is geweest, aan de moeder van 

1) Blz. 266. 

2) Zie nader § 900 vlg. 

3) Snouck Hurgronje, Het Gajöland, 278, „men... pleegt af te spreken, dat beide partijen hare droomen in 

den eerstvolgenden nacht zullen nagaan, om uit te maken of er zegen op de bedoelde verbintenis kaa rusten ’. 

4) Zie Lagemann, blz. 307, voor de omgeving van Gunung Sitoli. Water — en in het algemeen iets 

kouds — is gunstig, ook zoo jonge kokospalmen (vgl. Globus, 1881, blz. 13). Ook niet droomen is gunstig. Ongunstig 

daarentegen: droomen van een harden wind, een boomstam, vuur, een kokosnoot. 
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het meisje een verlovingspand, dat bestaat in kleine kraaltjes en een tali, welk woord een 

kwartje zou moeten beteekenen — mogelijk oorspronkelijk een touwtje om de kralen aante- 

rijgen — of ook wel een ring (Tanöja^ö). Dat geschenk heet: b'óbö m'bu, haarbindsel, een 

symbolisch cadeau derhalve. De moeder geeft nu aan den vader kennis van het aanzoek. Is 

dit ook formeel aangenomen, dan hangt men het meisje een halsband van kleine ronde 

kraaltjes om den hals, ten teeken van de verloving. Het meisje mag nu feitelijk niet meer 

aan een ander worden uitgehuwelijkt. De adspirant-schoonzoon wordt vervolgens ook bij zijne 

aanstaande schoonouders geroepen, en nu wordt geslacht: een varken ter waarde van 4 tu*ê 

(Fl. 2.—), waarbij den voorouders de zaak wordt medegedeeld. Een gelijk varken ontvangt 

de schoonzoon mee naar huis. Hij daarentegen geeft ten geschenke: '/ 2 siwalu aan goud (Fl. 5.—) 

en 10 saga balaki (Fl. 5.—), een sirih-zak, pinang met toebehooren, en een messingen arm¬ 

band {gbla), den laatsten ook voor het meisje, ten teeken van engagement. Dat heet: same 

ngalighê g'óla, geven van zulk een verlovingspand. Het feest heet: fanunu manu (roosteren 

van een kip) of femanga m'bw'u dundra '). Ook wordt wel gegeven een bundeltje met goud 

erin, dat niet mag worden geopend. Wordt dit teruggegeven, dan is de verloving verbroken. 

§ 748. De aanstaande schoonzoon is gedurende het verdere engagement tot hulpbetoon 

verplicht, in dien zin, dat — indien er feesten worden gegeven — bij iedere gelegenheid 

dat er varkens noodig zijn, hij er een geeft van 4 alisi (ad Fl. 8.—). De schoonvader beant¬ 

woordt van zijn kant elk zulk hulpbetoon met een kip en een varken van 4 tu%ë, waarvan 

de bedoeling is, dat geene renteberekening in geval van verbreking van het engagement plaats 

heeft. Helpt de schoonzoon met goud, dan staat tegenover een geschenk van één siwalu (Fl. 10.—) 

een tegengeschenk van een varken van 4 tw’é. 

Heeft de adspirant-schoonzoon aan al dergelijke verplichtingen voldaan, clan wordt bij 

verbreking van de verloving, omdat hij eene andere vrouw trouwt, of omdat hij zich met 

zulk eene vrouw aan ongeoorloofde gemeenschap schuldig heeft gemaakt, het geschonkene, 

na aftrek van de contrapraestaties, zonder fabali terugbetaald. Is de schuld bij den schoon¬ 

vader of bij het meisje, dan zou dit wel met verdubbeling plaats hebben. Intusschen kan hij, 

als de vrouw zwanger wordt bevonden, als hij haar toch wil huwen, haar tegen betaling van 

den halven bruidssprijs tot zich nemen. De geschenken gaan voor den schoonzoon verloren, 

indien hij met zijne verloofde spreekt; handelt als ware hij reeds getrouwd; in strijd met de 

waarheid vertelt dat zij zwanger is of beschuldigt van handelingen, die daartoe kunnen leiden; 

met haar in verboden gemeenschap treedt, dan wel indien het meisje sterft. 

§ 749. Bij gelegenheid van dit geven van ngalighê gbla wordt het huwelijk vastgesteld, 

b.v. op een jaar na dato. Heeft de man tegen dien tijd niet voldoende goud bijeen, dan gaat 

hij naar zijn schoonvader in spe, mede nemende een bundel met rijst, met een halven of een 

heelen djumba varkensvleesch, en vraagt verlenging van termijn. Het medegebrachte wordt 

opgegeten, en nadat de verlenging is vastgesteld, gaat hij huiswaarts, waarbij hij van zijn 

schoonvader een kip (geen haan) mede krijgt. RN. 1 2) kent het stellen van een termijn, door¬ 

dat de „eene” partij aan de „andere” een jong varken geeft, b.v. van zes weken. Heeft dit 

eene aangegeven grootte bereikt, of bij het eerste werpen, dan is de tijd van vervulling daar. 

1) Cf. SüNDERMANN, blz. 42. 

2) Blz. 29. 
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§ 750. Zoodra het huwelijk kan doorgaan, gaat de man met een aantal makkers, ook 

si'o (i. c.: steun, stut, F i. titoko, walking stick) geheeten, naar de woning der vrouw. De be¬ 

doeling is, den huwelijksdag vasttestellen. Men neemt daarbij mede voor: 

den schoonvader: een varken van 4 alisi, genaamd: fangehaö, 

een siwalu goud, samen dus ter waarde van Fl. 18.—. 

de schoonmoeder: een siwalu goud. 

de schoonbroers: een gelijk bedrag aan goud. 

het kamponghoofd: '/, siwalu aan goud. 

Dat alles samen heet: sib (dus niet: si*o); vgl. hiervoor F i. ai solisoli, or soli, a gift. 

Het resultaat der besprekingen is dat het huwelijk, b.v. op over 7 dagen, wordt bepaald. 

§ 751. Op den afgesproken dag verschijnt de man met zijne verwanten in de woning 

van zijn schoonvader, medebrengende voor: 

den schoonvader: een balaki en een siwalu Fl. 30.- 

de broeders: 10 saga balaki en ’/2 siwalu:. » 10.— 

de schoonmoeder: '/2 balaki en 'ƒ2 siwalu: » r5-— 

de broeders van den schoonvader : J/2 balaki en */2 siwalu: » is-— 

de grootmoeder: '/2 balaki en '/2 siwalu: » r5-— 

het kamponghoofd: 10 saga balaki: 77 5* • 

Dit laatste bedrag heet: fanika gera^era, voor de berekening van den bruidsschat. 

de kampong: 1/2 siwalu: Fl. 5— 

Dit bedrag heet: aja m'banua en wordt onder de bewoners verdeeld. SUNDERMANN 

spreekt van: namalo m'banua : das was die Dorfschaft erhalt an Schweinen, vor 

der Hochzeit. 

de overige familieleden: '/2 siwalu: Fl. 5— 

De naam hiervan is: orifito. 

den priester: '/2 siwalu: * 5-—• 

Dit heet: fanunu manu. 

Hierna laat men het meisje huilen, omdat zij de haren zal gaan verlaten '). 

§ 752. Het totaal bedrag hiervan: Fl. 105.— is de hoofdsom van den huwelijksprijs, 

die derhalve geenszins een geheel uitmaakt, maar is opgebouwd uit een aantal kleinere ver¬ 

plichtingen tegenover allen, die op eenigerlei wijze met de bruid in betrekking staan en op 

haar, als onderdeel van de gemeenschap, zekere aanspraken kunnen doen gelden. 

De bruidsprijs in het noorden wordt naar den stand wel berekend naar een bepaald 

aantal sporten (<bbsi), waarin die stand uitdrukking vindt. Dit zal wel ontleend zijn aan de 

trap, die hooger is, naar mate dat met de woning het geval is, en daarmede hangt het aan¬ 

zien van de betrokkene weder nauw samen 1 2). 

Men ziet hieruit dat het terugbrengen van den bruidsprijs tot geringer bedragen, zoo- 

als dat ten rechte reeds meerdere malen is bepleit, en zooals dat al hier en daar is begonnen, 

een niet zóó eenvoudig werk is, als men oppervlakkig oordeelende zou meenen. 

§ 753. Een dag vóór dien van de afspraak komt de bruidegom, ongeveer 4 uur in den 

1) Cf. Nova Guinea, blz. 267. Het huilen over het vertrek van de bruid heeft ook hier plaats, zij, die in 

het vervolg zal hebben te leven in het dorp van haar aanstaande; enz. enz 

2) § 328. 
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namiddag, met verwanten, eventueel ook hoofden, allen mannen, en brengt de huwelijksvar- 

kens, een van 6 en een van 12 alisi. Bij de woning gekomen, geeft de schoonzoon een sirih- 

zakje aan zijne schoonmoeder; sirih wordt rondgedeeld. De varkens worden overgedragen aan 

het hoofd van de kampong. 

§ 754. Den volgenden dag gaat de man een boomtak snijden, waaruit de na te noemen 

golu wordt vervaardigd, die voor het huis wordt geplant. Hij gaat daarna het huis binnen en 

hem wordt, gezeten bij den tarn n'ahé (besneden pilaar) te eten gegeven: een bord varkens- 

vleesch en palmwijn krijgt hij te drinken, als belooning voor zijne moeite. Hij verdeelt van 

zijn aandeel onder zijne gezellen. 

Van het kleinste huwelijksvarken neemt de ere haren, en appliceert die aan de golu: 

dit is bestemd voor de kampong. Het dier wordt bij de golu gedood. Een dij van dit varken 

wordt gegeven aan de familieleden van den bruidegom. Van het andere varken worden nek¬ 

haren (bu z'óri) genomen en door middel daarvan wordt dit varken aan de adu zatuwa gewijd. 

Ook hiervan krijgen die familieleden eene dij. De kop van het varken wordt gekookt en 

overhandigd aan den sölawa van den man. Deze neemt zelf de helft van het vleesch, en geeft 

de rest met den schedel aan dien van de vrouw. 

§ 755- I*1 den middag komen de vrouwen, de overige hoofden van de kampong en de 

mannen, voor zoover nog niet aanwezig, uit de kampong van den man naar die der vrouw, 

om de bruid te halen (sangqi ono nihalö). Nu heeft het eigenlijke huwelijksfeest plaats: faïózva, 

een woord, dat ook algemeener beteekenis heeft. 

Men brengt mede: 1 balaki en 1 siwalu, samen Fl. 30.—. Het kamponghoofd der 

vrouw brengt het varkensvleesch op het kampongplein en, indien het meisje een dochter is 

van een hoofd met een bbwb van 12 balaki: 12 borden, indien met een b'ówö van 9 balaki-. 

9 borden. Hierna wordt de vrouw een galar gegeven : lafafórö döj beneed, waarvan den voor¬ 

ouders kennis wordt gegeven (lahèdegö). 

§ 756. Het meisje wordt nu naar buiten gedragen en het tegen elkaar aanstooten der 

hoofden (fatiti h'ögö) van bruid en bruidegom heeft plaats. Op gelijke wijze keert zij in de 

woning terug. De man gaat dan binnen zitten bij den tarn n'ahé '). 

§ 757- Het meisje is de binnenvertrekken ingegaan, waar haar vermaningen (fotu) 

worden gedaan, in tegenwoordigheid van de echtgenoote van het hoofd. Zij mag zich niet 

verzetten tegen haar man en hare schoonouders, zij moet goed en ijverig werken. Zelve ant¬ 

woordt zij op die vermaningen niet, maar zwijgt. Het woord wordt voor haar gedaan door 

eene met hare bewaking belaste oude vrouw, die de juistheid der gemaakte opmerkingen 

beaamt 2). Het kamponghoofd der vrouw houdt intusschen de rekening van den bruidsschat 

en vermaant ook de familie van den man, om eerbied te betoonen aan die der vrouw. 

§ 758. Vervolgens wordt het hoofd der bruid in een doek gewikkeld [lafbnugha) 3). Zij 

wordt nu gekleed en gebracht „arö sangehowu", d.i. beneden bij de voorouderbeelden. Hierop 

brengt men haar naar beneden, voor de woning, bij de goln. Ook hierbij wordt zij gedragen. 

De bewaakster der bruid brengt tevens een tikar, een bundel rijst, varkensvleesch, een sirih- 

bergplaats, met alle toebehooren. Zij dragen dit alles over door bemiddeling van de vrouw 

1) Een samenvoegen der handen (Wilken, I, 556, 558) werd niet gemeld. 

2) Cf. Snouck Hurgkonje, Gajöland, blz. 280, „onderwijzing van het bruidspaar”. 

3) Wilken, I, blz. 553 vlg. 
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van het kamponghoofd van den man, en noodigen uit om over negen dagen terugtekee'ren, 

in het huis der bruid. De echtgenoote van bedoeld hoofd neemt dat alles aan, en noodigt 

omgekeerd uit tot een bezoek over twee dagen in hare kampong. Gedurende die twee dagen 

laat de moeder der vrouw rijst aan hare dochter brengen. 

§ 759. Hierna wordt de bruid gebracht naar de kampong van haren man, geleid door 

twee vrouwen '). Op het plein aldaar aangekomen, wordt zij met haren man samen omsluierd 

(lafbnugha), en vervolgens spreekt een ere zegenwenschen over hen uit in bepaalde formu¬ 

lieren 1 2 3). Zij wordt daarna in huis gedragen, mag de trap niet aanraken, en wordt ter voor¬ 

koming daarvan bij de hand gevat. In huis gekomen, laat men haar een „mannelijke” dak¬ 

spar (N. gaso matuwa, Z. gasö saiiqu) — alleen van de overige gaso si isdisb of -sisdisb 

onderscheiden door meerdere grootte — beetpakken en daarna de voeten der voorouderbeelden, 

aan wie kennis wordt gegeven van de aankomst der jonggehuwden 2). In het formulier komen 

voor de woorden: 

Ho tesqb gozuölizva gancfa. Verschenen is het koopsel voor het goud. 

Ho tesqb gowoliwa lasahuwa. Verschenen is de voor goud gekochte. 

Men laat haar vervolgens zitten beneden die sangehozvu; de man neemt plaats beneden 

de tarn n'ahé. Bovengenoemde sirih-gereedschappen worden de bruid overhandigd, die achter¬ 

eenvolgens sirih geeft aan haren man, hare schoonmoeder, haren schoonvader, het kampong¬ 

hoofd en de andere aanwezigen 4). De rijst, waarvan boven sprake was, geeft zij aan hare 

schoonmoeder, die voor de verdeeling zorg draagt onder de aanwezigen. Van deze rijst ook 

geeft de echtgenoote te eten aan hare schoonouders (fadbrb bso ?) 5 6 7). 

§ 760. Twee dagen daarna komen de verwanten der vrouw (ttinqè: gade), volgens af¬ 

spraak, zij brengen ook rijst mede. Zij worden onthaald en slapen in de woning van het 

paartje. Den volgenden dag heeft plaats het: latahb dodo. Daarbij worden zes varkens ge¬ 

lijkelijk verdeeld onder: de ooms van den man, de broeders der vrouw en de kamponglieden. 

Van de beide laatste, wordt er één levend medegegeven °). 

§ 761. Na de afgesproken negen dagen heeft plaats het „mamuli uugha”, het terug¬ 

brengen der kleederen, waarmede de bruid was uitgedost T). Daarvoor wordt tevens een var¬ 

ken geslacht, gekookt en gebracht naar de woning der vrouw, met een bundel gekookte rijst. 

Bij de woning gekomen, gaat de vrouw weenen. Zij deelt mede, niets te hebben medegebracht, 

om hare moeder ten geschenke te geven bij wijze van eerbiedsbetoon. De kleederen worden 

teruggegeven. 

§ 762. Den volgenden dag heeft plaats het „lafHiidu bord", berekend wordt, hoeveel 

1) SUNDERMANN, blz. 48. 

2) Cf. WlLKEN, I, blz. 554. 

3) WlLKEN, I, 533. 

4) Zie Sundermann, blz. 54: „Ferner wird ihr von dem Ehemann mit einem grünen Blatt der Mund gerieben”, 

wat zou dienen, opdat zij niet „widerbellend sein moge”. 

5) Zie De Hollander, Tijdschr. T. L. V. van N. I., I, blz. 566; Wilken, I, blz. 176: bij de bewoners van 

het eiland Nias (is) het eten uit één schotel hoofdzaak bij de huwelijkssluiting. Cf. Wilken, I, blz. 535 v^§- leitelijk 

is deze rijst verstrekt door den vader van den jongen man. Beiden krijgen een schotel rijst, welke twee schotels worden 

uitgestort op eene gemeenschappelijke schaal voor beiden, en daar vermengd alvorens zij er samen van eten. 

6) Volgens Sundermann, blz. 53, zou eerst „nachdem dies vorüber ist, die beiden sich erst als wirkliche Ehe- 

leute betrachten und als solche mit einander verkehren”. Wel een plaatselijk gebruik. 

7) Cf. Snouck Hurgronje, Het Gajöland, blz. 294. 
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men voor de vrouw nog is schuldig gebleven. De uitkomst wordt medegedeeld aan den vader 

van den jongen man, wien wordt gezegd het restant te betalen, wanneer hem dat schikt. 

De vrouw blijft nu zeven dagen achter bij de haren. 

§ 763. Daarna komt de schoonzoon met de zijnen haar terughalen, en bij die gelegen¬ 

heid geven de vader en de verwanten der vrouw aan zijn schoonzoon en hun zwager of neef, 

de huwelijksgeschenken: één zeug door den vader, één door de ooms, en één door de broers 

der vrouw, als grondslag voor den varkensstal. Verder geeft men: werkmessen, een draagmand 

[daga), padi-zaad, borden, kopjes, enz., om niet beschaamd te moeten zijn tegenover de schoon¬ 

ouders van het meisje '). 

§ 764. De laatste bijdrage in de b'ówb, door den man gegeven, bestaat in een varken 

bij gelegenheid van het overlijden der schoonouders als fangasi 1 2) gegeven. 

§ 765. Sawö (N). Eenige aanvullingen en afwijkingen van het voorafgaande volgen. 

Het is niet te verdedigen deze in de adat van het vorige landschap ondertebrengen, om 

vroeger reeds opgegeven redenen. 

Vier dagen na de vaststelling van de verloving wordt gegeven: ngalighÖ g'óla, ter 

waarde van Fl. 10.—, en de afspraak wordt gemaakt dat, wil de man niet meer met de vrouw 

huwen, de vader- van het meisje de geschenken moet teruggeven, na aftrek van zijne praes- 

taties. Wil de vader van het meisje zijne dochter niet meer ten huwelijk geven, dan moeten 

die waarden verdubbeld worden teruggegeven. 

Bij deze regeling gaat men blijkbaar uit van het rechtsvermoeden, dat iemand niet 

zonder gegronde redenen van een meisje zal afzien, terwijl een aanstaande schoonvader er 

niet van zal afzien zijne dochter ten huwelijk te geven, dan wanneer hij zelf — b.v. door 

beloften aan meerderen gedaan 3) — in gebreke is. 

Nu heeft ook plaats: latunu manu, waarbij twee varkens van twee alisi worden ge¬ 

slacht. Door middel van de haren wordt het voor de voorouders bestemde „deel” dezen aan¬ 

geboden. Het hart van het varken wordt geraadpleegd: toont dit geene afwijking, dan is de 

zaak in orde. Is dit wèl het geval — zijn de aderen wit — dan zal, wil men het huwelijk 

toch voortgang doen hebben, een der verloofden komen te sterven, om reden waarvan men 

de verloving dan verbreekt. Is de uitslag gunstig, dan krijgt de man nog een varken van vijf 

tu*é mede naar huis. 

§ 766. De man mag in de woning der vrouw komen, maar alle connectie met het meisje 

en elke bepaalde ontmoeting zijn verboden. Tot ongeveer twee jaar later komt de vader van 

den man met gezellen (sisb) informeeren of het huwelijk kan doorgaan. Is dit het geval, dan 

wordt door den vader der vrouw om hulp gevraagd: twee sbj padi, een varken van twee 

alisi en 10 saga balaki. 

Negen dagen hierna heeft plaats het: rnblqii bazvi, men brengt een varken van 8 en 

een van 12 alisi. Bij de woning gekomen worden geschenken gegeven (labe b'öivb) aan de si'b 

(ad Fl. 3.—) en gelijk bedrag aan de sanema li. De man neemt plaats bij de tarn n'ahê, het 

hoofd van zijn kampong bij de sinata. 

1) Cf. voor dezen uitzet der bruid: Snouck Hurgronje, Het Gajöland, blz. 294 en, in het algemeen voor 

huwelijk, aldaar blz. 268 vlg. 

2) § 982. 

3) Zie § 726, waartegen deze bepaling mogelijk eene plaatselijk bestaande voorziening bedoelt. 
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§ 767. Den volgenden dag heeft het kappen van de gohi plaats en komen de sangqi 

ono ilihalö („degenen, die de bruid komen halen”). Genoemde varkens worden verdeeld, als 

aangegeven in § 754. Maar daarenboven wordt hier vermeld, dat de vader van het meisje 

twee varkens slacht, waarvan de onderkaak (simbi) komt aan het hoofd der familieleden van 

den bruidegom, dat de helft ervan aan de maagd ten geschenke geeft. 

§ 768. Vervolgens heeft plaats het tikatika era5,era, de berekening van den bruidsprijs 

(N. b'ózuö, Z. b'óli niha). Voor de dochter van een hoofd is deze: 

a. bbtb: voor den vader; deze hoofdsom bedraagt: 

2 balaki ad Fl. 40.— 

2 siwalu 
V 20.— 

2 sèsè r> 10.— samen: Fl. 70.— 

b. aja n'ina: voor de moeder: i balaki 20.— 

i sizvalu V 10.— samen: „ 30-— 

c. aja gazve: voor de grootmoeder: als boven samen: „ 30.— 

d. huwb [huwul) gazue: v. d. overgrootm.: i balaki 20.— samen: „ 20.— 

e. aja n'izva: voor de broers: als sub b 30.— samen: „ 30.— 

f. aja n’uzvu: voor de ooms van den 

vader der vrouw: als sub b 30-— samen: „ 30.— 
CT aja m'banuwa: voor de kampong: 

V) 8.— samen: „ 8.— 

h. fanika gerasera : v. het kamponghoofd : als boven y) 8.— samen: „ 8.— 

i. orijitö-. voor de hoofden: n 3-— samen: „ 3-— 

j- fanunu manu: voor de ere: V 2.— samen: „ 2.— 

k. famatörb: voor het hoofd, vóór het 

verlofvragen (tot het huwelijk): V 6.— samen: „ 6.— 

Totaal: Fl. 237.—. 

Tevens wordt bepaald dat, bij den dood van de schoonouders, de schoonzoon zal 

geven: fangasi. Deze wordt in den bruidsprijs al dadelijk opgenomen, indien die schoon¬ 

ouders zijn overleden. 

§ 769. Hierna heeft plaats het: lafagobi högö, beneden de voorouderbeelden. Beider 

hoofden worden daarbij bedekt met een (zijden) doek (ndruru tanb) en zegenformulieren worden 

over hen uitgesproken [lafahozvu^ö). Men laat hen nu eerst zitten bij de sinata, vervolgens 

wordt de maagd [nibwalu) naar beneden gedragen en bij de golu heeft plaats het: lafatiti 

h'ógb. Het hoofd steekt daarbij eene lans in de golu en smeekt zegen en bescherming af. 

Daarna stort hij water over de voeten van de vrouw. 

§ 770. Vervolgens gaat men naar de woning van den bruidegom. De hoofden der ge¬ 

huwden worden onder één (zijden) doek (ndruru tanb) vereenigd, opdat hunne kinderen mogen 

gedijen. Men gaat de woning binnen, waarbij zoo mogelijk eene zuster van den man, in elk 

geval eene maagd, de handen der vrouw vasthoudt, opdat deze de trap niet aanvatte. In de 

woning moet zij eene mannelijke dakrib in de hand nemen, opdat zij mannelijke nakomelingen 

krijge. De voeten der voorouderbeelden moet zij aanvatten, en dien beelden wordt hare komst 

daarbij gemeld. Vervolgens moet zij beneden die beelden gaan zitten; een knaap wordt haar 

op den schoot gezet, opdat haar eerste kind een jongen zij. 

35 
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§ 771. Terwijl den volgenden dag het: latahö dódö plaats heeft, wordt de kampong te 

eten gegeven. Bij het: mamuli nugha vraagt zij in elk kamponghuis toestemming, om haar 

man te volgen. Eerst na eene maand bij haren man te zijn geweest, keert zij naar hare 

ouders terug en worden den jonggehuwden geschenken gegeven. 

$ 772. Elders weer treft men andere variaties aan: men kan zeggen, dat er geen land- 

schap is, waar geene verschillen in opzet en benaming der handelingen zijn te constateeren. 

Het ligt niet binnen mijn bestek, ter zake volledige gegevens te verstrekken, die een boek¬ 

deel zouden vullen '). 

§ 773- Ten aanzien van eene lans, bij het huwelijk door de echtgenooten aantevatten, 

vgl. Tijdschr. I.T. L. V. 1 2): „Na de receptie wordt de jeugdige echtgenoote door haar man naar 

zijne woning geleid, en hun een lans (toembak) en een garenwinder (labajan) in handen ge¬ 

geven, die zij beiden dienen vast te houden en welke het symbool daarstellen, dat de man de 

kwade geesten, vijanden enz. zal verre houden en de vrouw door hare vlijt de eensgezindheid 

zal teweeg brengen.” Die verklaring komt mij erg onzeker voor. 

§ 774. Dat het huwelijk eenmaal door middel van onderlinge bijdragen werd tot stand 

gebracht, zou misschien mogen worden vermoed op grond van de uitdrukking 3) „«0 alau ba 

zulbzulö manu NN. andre”, wat wil zeggen, dat NN. gereed is met het zulbzulb, het ontvan¬ 

gen, bijeenbrengen der bijdragen middels zulözulö4). 

F. MAN EN VROUW. 

§ 775- Wij stellen het begin van deze levensperiode op na het huwelijk. De maatschap¬ 

pelijke toestanden op Ni as doen het ongehuwde leven, na het begin der puberteitsjaren, 

tamelijk lang voortduren voor de groote massa der bevolking. Het feitelijk sluiten der huwe¬ 

lijken heeft in den regel niet plaats, voordat de man de twintig jaar heeft bereikt. De lang¬ 

zame ontwikkeling, ten gevolge van de veelal onvoldoende voeding, maakt, dat partijen er 

veel jonger uitzien, dan zij feitelijk zijn: nog als „kinderen”5). 

§ 776. Een interessant inzicht in wat den Niasser, zoon van een hoofd, gedurende zijn 

leven beheerscht, geeft het volgende relaas, gegeven door WAUDJU, den jongeren broeder van 

den vroegeren koppensneller BaLüIIALU, en dat dus speciaal voor de centrale streken geldt, 

1) Men raadplege voor andere landstreken: Sundermann, Die Insel Ni as, blz. 41—54; Lagemann, Das Nias- 

sische Madchen; Lett, IV, blz. 42—50; De Rijnsche Zending, 1898, blz. 68; voor de B a t u-eilanden, zie Horner, 

blz. 354 vlg. 

2) 1904, blz. 144. 

3) Lagemann, 310. 

4) Waarvoor vergelijk § 1050, H. 

5) Ki., de Zw. zegt, deel II, blz. 61: „Das frühzeitige Auftreten der Alterserscheinungen macht, dass die Leute 

in der Regel alter aussehen, als sie in Wirklichkeit sind”. Dit moet slaan op den leeftijd na het volwassen zijn, terwijl 

mijne opmerking betreft de periode vóór of tot den vollen wasdom. 
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maar mutatis mutandis toch over het geheele eiland toepassing vindt. Is iemand gehuwd, 

dan ziet hij zich zoo spoedig mogelijk goud en varkens te verwerven, en zoodra hij daarvan 

voldoende bezit, geeft hij: 

I. Het feest, waarop hij zijn vader op de bsasbsa doet ronddragen (isbsa n'ama n'ija), 

waarbij de öri wordt genoodigd en onthaald. Dit is de beantwoording van al hetgeen zijn 

vader voor zijn zoon gedaan heeft. Naamsverwisseling heeft dan niet plaats. 

Weer gaat hij aan het verzamelen van goud en varkens, en na lang, lang verzamelen 

is hij in staat overtegaan tot het volgende : 

II. F eest, ter eere van zijne echtgenoote en van hare verwanten. Dit bedoelt het halen 

van een „adsjulb manu”, dat is de bekende steen '), die van de bergen of uit het rivierdal 

gehaald, naar de kampong wordt vervoerd, en daar ter herinnering aan die vrouw geplaatst. 

Geen ronddragen op de bsa^bsa heeft plaats, maar de vrouw of de vrouwen manariën op dien 

steen: want zijn er twee vrouwen, dan krijgt elk ervan een steen. Het begin der plechtigheid 

wordt ingeleid met het: Ihowhi’1 2). Tevens geeft de man aan zijn schoonvader en aan zijne 

zwagers goud en varkens ten geschenke: het meeste en grootste aan zijn schoonvader. Ofschoon 

geen onderdeel van den bruidsprijs, wordt dit toch bmb (schuld) genoemd. 

Wéér gaat de man aan het werk, en wéér ziet hij goud en zwijnen te verwerven, want, 

heeft hij er voldoende van vergaard, dan kan hij: 

III. Zich met zijne echtgenoote laten ronddragen op de bsa-bsa (lasbsasÖ), beiden samen 

op één zulk een voorwerp, dat niet nieuw behoeft te zijn. Ook nu wordt goud en worden 

varkens gegeven aan zwagers en schoonvader, die het grootste dier varkens levend medeneemt 3). 

Nogmaals gaat de man aan het verzamelen van goud en van varkens (ik geef hier in 

korte termen weder de woorden door mijn zegsman langzaam uitgesproken, aangehouden, in 

een toon die de moeiten deed vermoeden, aan dit werk verbonden), en is er voldoende ver¬ 

gaard, dan heeft plaats: 

IV. Het feest, waarop beantwoord wordt al wat de man tot nu toe van de 'öri heeft 

genoten: de kampongs worden opgeroepen, en elk ervan krijgt een of twee varkens mede; 

soms moeten ook een paar ervan een enkel dier deelen. Men noemt dat: laero banuwa. Het 

feest heet: telawu bwasa. Maar men geeft niet alleen het verschuldigde, maar méér dan dat, 

want daardoor krijgt men aanspraak om later weer het noodige terugtevorderen. 

Wéér begint de inspanning als te voren, en na langen tijd is hij eindelijk tot: 

V. Het feest in staat, waarop hij voor zich zelven een steen laat halen (lahalö behu). 

Ook nu komt de öri, die hem hulp verleent op grond van het meerdere bij het vorige feest 

geschonken (anga iwa), waarbij de verwanten van zijne vrouw en van hem zelven komen. 

De hulp dier eersten behoeft niet meer te worden beantwoord: die berust op wat hij bij de 

vorige feesten voor hen deed; wèl is dat het geval met de hulp van zijne eigen verwanten. 

Op dit feest wordt de man alleen rondgedragen (/a*bsa'ö) 4). 

0 § 304- 

2) § 782. 

3) § 925- 
4) Mijn zegsman sprak van behu, met welken steen — zie § 3°^, II — elders wordt aangegeven de steen, 

dien men opricht voor een overledene. Dit zal wel berusten op dialectisch gebruik van het woord, waarvoor wij gowe 

zie § 3*7 — zouden verwachten. 
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Na het geven van het eerste feest krijgt men reeds den titel van salawa, maar met 

elk volgend feest stijgt het aanzien van den betrokkene. Die wederzijdsche verplichtingen 

worden nog onderscheiden als: óm 5 ba gbwasa, -ba gadsjulö manu, -ba gbsasbsa, etc. 

$ 777. In het noorden (Muzoj) noemde men de volgende feesten: 

I. Het huwelijk (latahÖ dodo). 

II. Men zoekt zich zelven een afzonderlijke kampong uit, om er zijn huis te bouwen 

(ifahoivu'ö hili): hierna wordt de man salawa genoemd. 

III. Men smeedt goud voor zijne vrouw (ita/10 dodo gana^a, b.v. men maakt een balb 

högb). Interessant is, hoe deze feesten steeds in de eerste plaats de vrouw gelden, daarna eerst 

den man zelven. 

IV. Men smeedt zijn eigen goud. 

V. Men stelt zijn öri vast volgens wat deze voor zijn vader is geweest (ifatö n'öri, 

ook wel: ifagobi n'öri n'dma n'ija). 

Dit öri verwarre men niet met de later te noemene, die een landschap omvat. Zulk 

een landschaps-örz' heeft een bepaald persoon tot hoofd, terwijl hier het de bedoeling is aan- 

tegeven, dat de betrokkene voor zich zelven een kring van omwonenden uitkiest (al moge 

hij bij die keuze door de tradities zijn gebonden), die door hem op zijne feesten worden ge- 

noodigd en die, door onderling wederkeerig hulpbetoon op de feesten, zijn verbonden. Aan¬ 

gezien de Niasser zelf door de gelijkluidendheid der woorden wel van de wijs wordt gebracht, 

is deze waarschuwing geenszins overbodig. Bij deze feest-öri komt ook geen fbndrakb te pas 

en heeft ook geene vaststelling van standaardmaten etc. plaats. Voor de hoofden van de 

staatkundige öri’s valt beiderlei gebied natuurlijk samen, omvatten dus het landschap, maar 

voor de overige hoofden is dat niet noodzakelijk. 

§ 778. Voor de Zuid verwijzen wij naar de Staatsinstellingen, aangezien de feesten 

daar in die mate de huishouding der nederzetting beheerschen, dat zij niet zoo zeer meer 

onder de gebruiken tehuis behooren '). 

§ 779. Omtrent den tijd, waarop de feesten voor de levenden worden gegeven, valt het 

volgende optemerken. Feest: g-bzuasa; cf. Lamp. gawi: Fest1 2); J a v. gawe. 

In het algemeen geldt, dat zij na volle maan (N. tuli) niet gegeven worden. Op zich 

zelf is het feit, dat de maan dan afnemende is, voldoende om den ongunstigen invloed daar¬ 

van te doen overgaan op het feest en op den feestgever. Daarnaast komen nog de practische 

bezwaren, dat de nacht dan duister is, zoodat de weg naar huis te bezwaarlijk zou worden. 

Ik woonde het bij, dat een hoofd, juist vóór volle maan, aan een ambtenaar uitstel vroeg 

van eenige werkzaamheden aan den weg voor zulk een feest — en dat dit werd geweigerd: 

eerst het werk af — en dan het feest! Men denke zich de financiëele gevolgen voor den 

stakker, wiens feest daardoor niet meer vóór volle maan kon worden gegeven, zoodat het 

zijne beteekenis geheel verloor. 

§ 780. Na zoo herhaaldelijk over de feesten te hebben gesproken, is het hier de plaats 

iets nauwkeuriger te bekijken, wat wij daaronder eigenlijk hebben te verstaan. In westersche 

landen hecht men er aan eene samenkomst voor het genoegen, om „afleiding” te geven, 

1) § 898. 

2) Wilken, III, 479. 



MAN EN VROUW. 277 

eventueel ter herdenking of ter installatie van het een of ander. Alleen dit laatste komt 

eenigszins in de richting van wat feest is bij volken als het Niassche, die zich nog tot voor 

kort één gevoelden met hunne mythische voorouders. Wij zullen een enkel bewijs kunnen 

leveren, dat zulk een feest slechts eene voorstelling is van mythische „gebeurtenissen” '); er 

zijn aanwijzingen, dat de gebruiken bij het huwelijk b.v. in acht genomen, eveneens samen¬ 

hangen met voorstellingen aan de wereld der góden ontleend 2). 

Dat de gebruiken, met de vooroudervereering samenhangende, ten nauwste verbonden 

zijn met de geestenwereld en wat deze beheerscht, ligt voor de hand. Onder feest kan men 

dan ook meestal verstaan: de eene of andere plechtigheid, die de banden met de voorouders 

onderhoudt of verfrischt, dan wel die een nieuwen steen bijdraagt tot het gebouw, dat die 

voorouders zijn begonnen opterichten. Het voorname verschil tusschen hoofden en anderen 

bestaat in de grootschheid dier daden, dier feesten bij de eenen, in tegenstelling met die der 

anderen. De gedachtengang, die ten grondslag ligt aan het wél krachtig voortbestaan van de 

zielen der hoofden, niet van die der onderdanen, althans niet in die mate, is het, die ook 

deze verschillen beheerscht. Die tegenstelling is eenigszins analoog te noemen aan de opvat¬ 

ting, volgens welke de mensch wél, de wereld der dieren niet een hiernamaals zouden hebben 3). 

§ 781. Op feestdagen vereenigt men zich meestal tegen den middag bij de feestgevers, 

die den morgen en zoo noodig ook reeds de vorige dagen bezig zijn geweest met de toebe¬ 

reiding van wat voor de ontvangst noodig was, in de eerste plaats van rijst. Ter gelegenheid 

van een aantal feesten brengen zij, die daartoe volgens de adat verplicht zijn, hun aandeel 

mede. De opkomst naar de kampong gaat wel met zang gepaard, en het klinkt niet onaardig, 

indien zoo van verschillende kanten de lieden komen aanzetten. Den middag houdt men zich 

bezig met verschillende dansen en zangen, waaromtrent dadelijk iets zal worden medegedeeld. 

Na de verdeeling der geslachte varkens, dan wel nadat de maaltijd heeft plaats gehad, al naar 

den aard van het feest en de plaatselijke gebruiken, trekken de gasten langzamerhand weg, 

hetgeen ook wel onder zang plaats heeft. Bij deze feesten ook komen de menschenoffers tot 

hun recht, waartoe deze oermensch nog steeds meende en meent verplicht te zijn aan de 

schimmen van zijne voorouders of hoogere góden, om hun toorn afteweren en zich hunne 

medewerking te verzekeren voor het voortbloeien van land en volk. 

§ 782. Het is hier niet mogelijk een volledig overzicht te geven van de talrijke varia¬ 

ties, die men aantreft bij de verschillende feesten. Slechts enkele opmerkingen mogen hier 

plaats vinden. Wanneer de mannen verzameld zijn, verschijnen de vrouwen, die zich eerst in 

de binnenvertrekken hebben vereenigd. Deze feestelijke opkomst (N. nibgqilë, ook mbgqulö; 

C. nifagnilè, Z. sbghilè) bestaat in een zich schuivend voortbewegen van de vrouwen, om den 

sirih te komen aanbieden. De armen hangen slap langs het lichaam, met lichte beweging van 

den benedenarm en de hand. De voornaamste der vrouwen wordt soms door eene andere voor¬ 

afgegaan, overigens volgen zij elkander in lange rij, naar ouderdom en maatschappelijke po¬ 

sitie van den man. Zulke opkomst heeft alleen plaats met vrouwen van hoofden en bij hunne 

verwanten. 

0 § 1297- 
2) Het tegen elkaar aanstooten der hoofden: maan en zon, vlak vóór de vermenging bij donkere maan; het 

dragen der vrouw, die de aarde niet mag aanraken, evenals dat niet met de maan het geval was. 

3) Cf. WlLKEN, IV, HOI. 
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Bij het binnenkomen, zooals ik dat in zuidelijke en centrale streken waarnam, van uit 

de particuliere vertrekken, begroeten (N. mangbwqi, Z. sji warawara) de vrouwen, te beginnen 

met de voornaamste onder haar, de verzamelde mannen met den toeroep, telkens door ieder 

der volgende vrouwen herhaald: N. ja ami le, Z. ja ami hb\ door de gezamentlijke aanwe¬ 

zigen telkens in koor beantwoord met een langgerekt: N. e, Z. he („Zijt gijlieden daar; ja”). 

Na aldus te zijn opgekomen, zetten de vrouwen zich ter neder, en de toebereiding van den 

in een taschje (N. bola n'afb, Z. bolabola n'afb, C. bola lab) meegebrachten pinang met sirih¬ 

blad, begint. Met rondbrengen belast zich een der mannelijke (huis)genooten. Den gasten 

wordt de sirih overhandigd in volgorde van hun aanzien of verwantschap. 

Er bestaan nog verschillen bij zulke opkomst, die alleen op groote feesten met veel 

vertoon plaats heeft, anders zeer eenvoudig is. De vrouwen zetten zich op den vloer neer 

met de dijen tegen elkaar, en de onderbeenen naar buiten gekeerd, vlak op den vloer liggend. 

Deze wijze van zitten was vooral vroeger noodzakelijk met het oog op de rokjes '). 

Hieraan moet zonder twijfel in de eerste plaats de eigenaardige stand der beenen der 

vrouwen in centrale en noordelijke streken worden toegeschreven, niet — zooals wel is onder¬ 

steld -— aan het loopen met zware vrachten tegen berghellingen op. Een andere factor is wel, 

dat de paden in die streken in het midden dikwijls een met modder gevulde voor vertoonden, 

zoodat men alleen tegen de kanten aan kon loopen. Voor de onbelaste mannen was dat 

minder een bezwaar, die sprongen gemakkelijk van punt tot punt. Voor de belaste vrouwen 

daarentegen, die slechts langzaam vooruit konden komen en daarbij de voeten ter weerszijden 

van die gleuven schrap moesten zetten om zich staande te houden, moest ook dit op den 

duur invloed uitoefenen op den stand der beenen en op de wijze van gaan. 

Het toebereiden van den sirih behoort door de vrouw des huizes te geschieden, in 

tegenwoordigheid zoo mogelijk van den man. Het is mij wel gebeurd, dat eene vrouw in 

veraf gelegen streken met hare kleine kinderen alleen bij mij verscheen om mij den sirih 

aantebieden, wanneer haar man niet tehuis was, hetgeen in het algemeen schijnt te wijzen 

op het geoorloofde van deze handeling. Ook zag ik menigmaal, dat de vrouw des huizes aan 

goede bekenden sirih kwam aanbieden, zonder dat iemand anders aanwezig was. Het zal 

hiermede gaan als met alle gebruiken die geoorloofd zijn, zoodra men onder elkaar, of in 

vertrouwd gezelschap is. Overigens moet er op worden gewezen, dat: „manga n'afb” ook 

eene verbloemde uitdrukking is voor: in (verboden) gemeenschap met elkaar staan. Bij het 

huwelijk zagen wij het aanbieden van sirih als inleiding op het gesloten huwelijk 1 2). 

§ 783. Keeren wij terug tot het Niassche feest, dan kunnen wij voor de vrouwen nog 

de volgende vermaken of plechtigheden noemen: 

1. Kiekedief-dans (N. manari, CZ. manari) 3). Deze dans heeft plaats in huis of op de 

kampongplaats, bij gelegenheid van feesten. De in haar fraaiste gewaden gekleede, en met al 

haar goud versierde vrouw, bootst hierbij de bewegingen na van een zwevenden vogel, volgens 

algemeen gedane opgave van den N. mojo, Z. mojb; volgens SUNDERMANN 4), van een havik: 

1) § 146. 

2) § 759 en 101. 

3) Cf. Sundermann, Texte, blz. 11—45 en afb. blz. 43. 

4) Texte, blz. 44. 
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„Denn so gefallt mir der Tanz: 

Wie ein Habicht, der sich dem Winde entgegenstemmt, 

Wie Stauholz, langsam fiiessend iin Flusse”. 

Het binnenvlak der handen blijft hierbij, evenals de onderzijde der vlerken van vogels, 

naar beneden gekeerd. Eene vergelijking van dergelijken aard vinden wij bij: Lagemann, 

Heldensang'), waar LUOMEWÖNA, zittende boven op de speer zegt: 

„Ba awqi n' drasq manahu zumbila, „So werde ich schweben wie der Falke, 

Azuqi n'dra'q manahu mojq\ So werde ich schweben wie der Adler”. 

Ten onrechte is hier Adler gegeven, de mqjo is een kiekedief1 2). Verder moge de aan¬ 

dacht gevestigd op: SVEN VON HeüIN, Abenteuer in Tibet3): „zwei von ihnen trugen 

Königsadler, die anderen Jagdfalken . . Diese entzückenden, bewunderenswerten, aber doch 

unheimlichen Raubvögel c^ürfen bei keiner festlichen Gelegenheit fehlen” en4 5 6): „Tanzerinnen . . 

drehten ihren Leib mit ruckweisen wenig graziösen Bewegungen . . lautlos schwebten sie wie 

Elfen langsam, feierlich aber leicht . . Bald glichen sie dunkeln Schatten, bald weissen Ge- 

spenstern mit schwingenden, ausgestreckten Armen”. Zie Tijdschr. I. T. L. V. s): „het meest 

waarschijnlijke komt ons voor, dat men daarmede (met menari) het coquetteeren van een vogel¬ 

paar heeft willen voorstellen”. Bij de Germanen worden herhaaldelijk valk en arend genoemd. 

Zoo heeft FREYA een valkengewaad. Men vergelijke wat SCHMIDT opmerkt0): „Allem An- 

scheine nach liegt aber hier ein Problem von höchstem Interesse vor”. 

2. Kringzang (N. mqina). Deze werd nooit door mij waargenomen. 

3. Slangendans 7). Deze dans komt in C. en N. voor. Hij is in hoofdzaak gelijk aan 

dien der mannen 8), alleen met dit verschil, dat de vrouwen met nog kleiner dribbelpasjes 

loopen dan de mannen. Van de deelneemsters zingt er eene of, bij afwisseling, meerderen 

voor. In een door mij bijgewoonden dans werd voorgedragen het lied, dat weergaf „de ge¬ 

schiedenis van de kip”, omtrent den inhoud waarvan ik echter tot mijn spijt niets naders ben 

te weten gekomen. 
O ■» 

§ 784. Gaan wij over tot wat de man op de feesten praesteert, dan kunnen wij het 

volgende vermelden: 

I. Spiegelgevecht en vredesluiten (N. si fasóndra, C. si fasódra, Z. si farnanu). In de 

afbeeldingen 199, 200 en 201 geven wij eene serie opnamen van zulk eene feestelijkheid. 

Afb. 199 geeft de opkomst weer, waarbij eenige voorvechters, twee aan twee dansende, voorop 

gaan. Op hen volgt het hoofd, kenbaar aan zijn oorgoud, terwijl hij in casu geen lans draagt, 

gelijk alle anderen. De geheele stoet verdeelt zich nu in drie partijen, waarvan er twee vijandig 

tegenover elkander komen te staan (vanwaar de naam, die NC. wil zeggen: wie strijden met 

elkaar, Z. wie als hanen vechten met elkaar), terwijl de derde groep, als aanvoerder waarvan 

het hoofd optreedt, in het midden tusschen de beide andere groepen in, maar op eenigen 

1) Blz. 384. 

2) Vgl. de opmerkingen bij § 49. 

3) Blz. 50—51. 

4) Afb. 27 en tekst blz. 26. 

5) 1904, blz. 135, noot. 

6) In noot 1, blz. 13 van zijne Gmndlinien. 

7) Afb. 197. 

8) § 784, UI. 
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afstand zich plaatst en eene afwachtende houding aanneemt (N. samaböli, C. samaböli, Z. sa- 

mcfotb of sanbtö). Afb. 200 laat zien, hoe de oorlogvoerenden tegenover elkaar eene uitdagende 

houding aannemen, wat met veel geschreeuw gepaard gaat. Heeft dit eenigen tijd geduurd, 

dan komt het hoofd met de zijnen plotseling naar voren en scheidt de vechtenden van elkaar. 

Nu beginnen de vijanden, samen met de volgelingen van het hoofd, om hem als middelpunt, 

rond te loopen, totdat men nauw aaneengesloten is. Van dit laatste geeft afb. 201 eene 

eenigszins mislukte voorstelling, aangezien de groep zich wat naar buiten het veld der kamera 

had verplaatst. 

II. Kringzang (N. niblaja, Z. maluwaja-, de persoon heet: Z. sbluwajd). Een groot 

aantal feestgenooten gaat hand aan hand (N. fagohè tanga, Z. fa^ohë tand) in een kring staan. 

Eén, ook wel meerdere deelnemers, maar dan met verschillende stemmen, en die in dat geval 

elkaar afwisselen, zijn voorzangers. De voorzang heeft plaats op hoogen toon, de anderen 

vallen in door herhaling van een of meer der laatste woorden (N. ladunöditnö b'örö), waarop 

zij steeds laten volgen de woorden: C. hu hë, het laatste woord lang aangehouden. De voeten 

worden op de maat verplaatst, waarbij men met de rechter voet telkens op de maat stampt, 

en het geheel draait langzaam in de rondte. Er bestaat een aanmerkelijk verschil tusschen 

den kringzang van de Zuid en dien van noordelijker streken. Terwijl bij de bewoners van de 

eerste de stemmen klinken kort en afgebroken, is de zang in de laatste week en ineenvloeiend. 

Deze dans heeft zoowel in de woning plaats als daarbuiten, voor de huizen.- 

III. Slangendans (N. mundrb nihizuö, C. sbdrö nihiwö). Een groot aantal mannen vormt, 

door elkaar de hand te geven, waarbij de langste personen aan het hoofd plaats nemen, om 

aftedalen tot de kleinste knapen, eene slangvormige figuur. Met korte passen en vlug loopend, 

gaat men als een slang, slingerend, in alle richtingen de kampong door. Daarbij wordt door 

een voorzanger gezongen, terwijl het recitatief van de anderen is: N. hu he heheha, Z. ai 

hidsa hb (of: -hbhe). Het gebeurt hierbij, dat het aan de spits gaande hoofd een, eventueel 

gouden, pajong in de hand houdt, waarmede hij op de‘maat manoeuvreert. RN. ') zegt, dat: 

„twee personen, de hoofden of voornaamsten uit het huis, buiten de kringen blijven en daar¬ 

voor een pas de deux uitvoeren” 1 2). 

IV. Maeander-dans (Z. si fad'óli hija). Dezen dans zag ik te Bawömataluwö, hij 

werd opgevoerd voor de woning van wijlen SaÖNIGEHO 3). Hierbij liep men met kalme en 

gelijkmatige passen, op de maat van den zang. Er is een voorzanger, alle anderen vallen in 

met hu he. Deze dans werd door de jongeren opgevoerd, terwijl de krijgers in slagorde op¬ 

kwamen 4). Aan het slot kwamen alle deelhebbers de woning binnen, waar nog kort werd 

doorgedanst, na afloop waarvan er een gemeenschappelijk in de lucht springen plaats had. 

De naam werd ook genoemd: si fadólö hija. 

V. Lofprijzing (N. fqóndru, Z. sanötöj). Dit heeft plaats op groote feesten, in het bij¬ 

zonder (CN.) die, waarbij iemand op de NC. bsasbsa wordt rondgedragen. De betrokkene wordt 

dan bezongen, waarbij een goed zanger voorzingt en allen invallen met de herhaling van het 

laatste stuk of laatste woord. Die ronddraging heeft langzaam en statig plaats. 

1) Blz. 59. 

2) Voor een hoofd van N. in danshouding, zie LM. blz. 63 (1108/248). 

3) Afb. 203, 202. 

4) Afb. 204. 



MAN EN VROUW. 28 1 

VI. Schermutselen (NZ. fatcl'e). Uit de menigte der feestgenooten, die van lans en 

schild zijn voorzien, komt er telkens een te voorschijn, die eerst een drietal zoo hoog moge¬ 

lijke sprongen maakt, waarbij hij de beenen optrekt, en tevens met de lans dreigende, steekt 

naar vijanden, die ondersteld worden zich tegenover hem te bevinden. Vervolgens werpt hij 

zijne lans weg trekt zijn zwaard en slaat daarmede in de lucht naar die vijanden. Zulk scher¬ 

mutselen zou ook aan de werkelijke gevechten zijn verbonden. In vroeger tijd kwam men 

paarsgewijs hiervoor op. 

VIL Springen. Dit heeft plaats over den springsteen in de kampong, waarvoor zie § 277. 

Als slot van vele dezer vermaken heeft men het: N. fohumba, CZ. fahuba, dat is: met 

het gezicht naar het middelpunt der menigte zich plaatsende, waar het hoofd of de leider 

zich bevindt, springt een ieder in de lucht, bij eiken sprong lans of zwaard in de lucht stekende. 

§ 785. Hebben de vorige feestelijkheden in hoofdzaak buiten de woning plaats, wij 

moeten thans de muziekinstrumenten vermelden, die worden gebruikt om ver in den omtrek 

te doen blijken van hetgeen er gaande is. Dat zijn de volgende: 

1. De gong (N. g-aramba, CZ. g-arabn). Dit soort instrument is afkomstig van den 

overwal. Vroeger vooral had invoer plaats. Gongs golden als waardemeters; zij vormden een 

der onderdeden van den rijkdom, vooral van de hoofden in het centrum. Er zijn fraai ge¬ 

luid gevende exemplaren onder, maar het aantal daarvan is niet zoo groot. Indien er gasten 

verwacht worden en nadat dezen zijn aangekomen, op groote feesten, wordt er op geslagen, 

waarvoor men ze ophangt met touw of rottan in de groote zaal der woning, zoo hoog, dat 

men ze staande kan bespelen. Terwijl men de gongs bespeelt, raken deze in eene slingerende 

beweging en het is de kunst de slingering zoo te regelen, dat het slaan juist plaats heeft bij 

den teruggang van het instrument en dat alle gongs samen een harmonisch geheel vormen. 

In het landschap Tamiö woonde ik zulk eene bespeling bij, waarbij tevens werd gezongen; 

dit maakte in al zijn eenvoud een uiterst vriendelijken indruk. De gongs met diep geluid 

worden langzaam, de overige sneller bespeeld. De instrumenten worden in gevlochten mandjes 

in de groote zaal opgehangen, dan wel — in zuidelijke streken — onder de zitplaatsen voor 

in het huis opgeborgen. 

2. Dehandgong (N. faritia, Z. faritsjid). Dit is eene kleine gong, die men in de hand 

houdt bij de bespeling. Zij mengt zich in het groote concert en wordt in het noorden bij 

bruiloftsfeesten voor den stoet uitgedragen, die de bruid begeleidt. 

3. De trom (N. tutu, C. tsjutsju, Z, tutu). Tijdens zulk een concert slaat men met regel¬ 

matige tusschenpoozen, ook met versnellingen, hierop, met lange rottanstokken. Aan het slot 

der voorstelling heeft dit met groote snelheid plaats, hetgeen een oorverdoovend geluid maakt. 

Deze trommen zijn van inlandsch fabrikaat, maar toch mogelijk wel van overwalsche origine 

(zij worden ook wel tamburu genoemd) J). 

4. Priester trom (N. fbndrahi, CZ. fodrahi). Terwijl mij van centrum en noorden niet 

bekend is, dat dit instrument bij feestelijke gelegenheden te pas kwam, is mij dat in de Zuid 

gebleken. De vormen daar zijn iets grooter dan die van elders en het zal hieraan wel zijn 

toeteschrijven, dat men ze niet als daar op den schoot neemt 1 2), maar dat men op de trom 

36 

1) Mod. fig. 148; LM. blz. 65 (zie noot 5). 

2) Lett, III, blz. 38. 
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plaats neemt, de beenen links en recht ervan, terwijl het trommelvel zich beneden voor den 

speler bevindt ‘). 

5. Ithyphallische trom (Z. taburand). Slechts te Bawömataluwó en te Bawöfala- 

götanö zag ik een dergelijk voorwerp, omstreeks 3 M. lang, waarvan afb. 148 een beeld 

geeft, dat mij na tal van mislukte opnamen eindelijk, na eene belichting van anderhalve 

minuut met een GÖRTZ-toestel, gelukte machtig te worden. Deze trommen worden vervaardigd 

van het benedenstuk van een palm(klapper)stam, zoodat ze aan de basis dikker zijn dan aan 

het uiteinde. Het breedere gedeelte wordt met het trommelvel overspannen, terwijl het nau¬ 

were, zich aan de andere zijde bevindende gedeelte, gekenmerkt wordt door een daar uitge¬ 

sneden ring. 

§ 786. Ten einde een denkbeeld te geven van een Niasch feest, laat ik hier eene korte 

beschrijving volgen van .wat ik waarnam, toen ik mij van 24 op 25 April 1914 in Bawö- 

mataluwö bevond. Gelijk de data (de dag vóór nieuwe maan en die van nieuwe maan zelf) 

reeds aangeven, was het een doodenfeest. Het werd gegeven voor SAöNIGEIiy, die toen nog 

doodziek ter neer lag, maar die mij niettemin met „ni/ia si mate", „den doode” werd aangeduid. 

De steen, die voor zijn schim was vervaardigd en dien men reeds in de kampong had ge¬ 

bracht 1 2), was het, naar aanleiding waarvan het feest plaats had: men onthaalde al degenen, 

die hadden deelgenomen aan die werkzaamheden. Van daar, dat het geheel een feest was in 

den kring der eigen kampongbewoners. 

Waar men algemeen de in § 266 bedoelde darbdarb heeft aangegeven als voor de 

dooden door hunne nabestaanden geplaatst, mag het interessant heeten, dat de betrokkene 

in dit geval — volgens onze wijze van denken — nog in leven was3). 

§ 787. Den avond vóór het feest werden alle gongs en faritsjia, 15 in getal, benevens 

de fbdrahi voor den dag gehaald. Voor deze gelegenheid werden die laatste niet op de bèw'e 

harêharé gelegd 4), gelijk gewoonte is, omdat ik mij daar met al mijne goederen had neergezet. 

Het concert begon met de gongs, waarbij zich de overige instrumenten achtereenvolgens 

voegden. Vooral het geluid der kódra, waarop met stokken van mono werd geslagen, snerpte 

door de lucht. Omstreeks een half uur werd hierdoor de rust gestoord van den doodzieken 

man voor wien stilte en rust alleen verbetering hadden kunnen brengen. Als ware dit niet 

genoeg, hadden in den loop van dezen en van den volgenden dag herhaaldelijk redevoeringen 

plaats in de binnenvertrekken, die voor de Zuid geheel in den goeden toon waren, maar op 

ons meer den indruk maakten van heftige kijverijen, waarop men elk oogenblik eene uitbar¬ 

sting kon verwachten. Dit was de inleiding: door dit concert was aan geheel Maniamölö 

verkondigd het aanstaande feest. 

§ 788. Den volgenden morgen om 8 uur begon het concert opnieuw. Met regelmatige 

tusschenpoozen begon, gelijkmatig, het bespelen van een drietal gongs; dan viel heftig weer 

de kódra in, weldra gevolgd door alle overige instrumenten. Op een teeken houden de trommen 

plotseling stil, de gongs gaan nog een oogenblik voort. Na korte rust wordt het geheel her- 

1) Zie Mod. fig. 147; LM. blz. 79 en §787. Dit soort trom is zeer veel verspreid. Zie voor de West-en Noordkust 

van Nieuw Guinea: De Clf.rcq & Schmeltz, plaat XXXIII, div. 

2) Zie § 321. 

3) Zie hiervoor nader § 805. 

4) § 363- 
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haald, nu ook begeleid door de ithyphallische trom, die niet een aan hare grootte geëven- 

redigd geluid geeft. Binnen het halve uur waren beide uitvoeringen geëindigd. 

§ 789. Omstreeks half elf begonnen de burgers zich optestellen voor de huizen, ieder 

van zijn eigen siulu; alles was in feestdos '). De afzonderlijke groepen verzamelden zich, en 

onder zang, waarbij het lichaam telkens eenigszins naar voren werd gebogen, werd een dans 

gehouden (labqigo). Na het afschieten van een kanon trok men gezamenlijk af naar het binnen- 

landsch (raja) gelegen deel van de kampong, waar men zich opstelde. Vervolgens kwam de 

geheele menigte -) voorwaarts, langzaam voortschrijdende, in rustige dansmaat (labndrasi, men 

komt op), onder een bepaalden zang (Z. si fahidsja lè). Deze opkomst werd genoemd: lafbqlö. 

Als slot van dit eerste gedeelte volgde een spring-dans, waarbij de wapens in de lucht 

werden gestoken, hetgeen, zooals alles hier in de Zuid, plaats had met orde en regelmaat 

als men elders vergeefs zou zoeken. De troep ontbond zich nu, en na een tijdje zich zoo door 

de kampong te hebben bewogen 1 2 3), gingen de krijgers allen naar huis, om zich van wapens 

en kleederen te ontdoen. 

§ 790. Toen allen weer in de gewone kleeding bijeen waren, vereenigde men zich eerst 

tot lange rijen, hand aan hand. Vooraan stonden de hoofden, die de leiding van het feest 

hadden, dat verder plaats had voor de woning van SaÖNIGEHÖ. Voorzangers werden telkens 

afgewisseld door de groote massa, die inviel. Nu weer kalmer, dan weer in versneld tempo, 

ging men dansende als een Maeander over het kampongplein 4). Na eenigen tijd begaf zich 

deze slinger langs het plankier onder de woning de trap op, de woning van den zieken man 

binnen, totdat het geheele vertrek was opgevuld. Het tempo van den dans versnelde zich, de 

handen raakten los, en ten slotte sprong de kluwen menschen, ieder op zichzelven staande, 

gelijkmatig in de lucht, onder een eindeloos herhaald: Jie hidsja hb he” 

Intusschen was men begonnen de varkens, door den feestgever geschonken aan hen 

die aan het halen van den steen hadden deelgenomen, te slachten (afb. 207); na het dooden 

der dieren had eerst een discours van hoofden plaats, om de burgers aan te manen in alles 

passend zich te gedragen (afb. 20S). 

§ 791. Eene liefhebberij, waarmede men wel eens den tijd kort, maar die toch meer 

den jongeren eigen is, is het laten vechten van hanen (N. lafadöw manu, Z. faliuru manu). 

Eene nationale ondeugd is dit geenszins. Wedden heeft niet plaats dan waar Maleische invloed 

zich doet gelden 5), zooals in het noorden. De hanen mogen niet te dik en niet te mager 

zijn. Kunstsporen zijn niet bekend. 

§ 792. Van de openbare genoegens van de strandbevolking zij in het kort gezegd, dat 

deze grootendeels zijn overgenomen van de overwalsche vreemdelingen. Zoo heeft men onder 

de jonge mannen den pajong-dans, den schotel- en vingerringdans, mënariën met een doek in 

de hand en vele meer. Ronde, platte trommen (Niasch Mal. rebana) worden hierbij bespeeld, 

om de maat voor den dans aantegeven. 

1) Afb. 205. 

2) Afb. 204. 

3) Afb. 206. 

4) Afb. 203, 202. 

5) Zie echter § 467. 
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§ 793. Nog verdienen vermelding vermaken van meer intiem karakter, die plaats hebben 

in den boezem der gezinnen en van de vrienden ervan, ofschoon ook anderen wel hunne be¬ 

langstelling toonen. Vooral jonge mannen in den leeftijd der idialen nemen hieraan deel. 

Noemen wij daarvan: 

1. Z. fhhbhb, dat wij in dit geval zouden willen vertalen met: geleiden beurtzang. 

Deze wordt gezongen door minstens drie, doch nooit meer dan vijf personen, wil het mooi 

zijn. Dat gebeurt des avonds, in den schemer van het maanlicht, op de kampongplaats, dan 

wel in de woningen, bij het haardvuur. De zangers zitten ter neder, omringd door de luiste¬ 

rende kampongjeugd, ook wel door de ouderen van dagen. Eén persoon is de leider {g-ere 

hbhq): hij is het die voordraagt, waarop de anderen telkens samen invallen. De ere draagt 

oude stukken voor, maar geeft ook wel uit eigen fautasie beschouwingen omtrent belangrijke 

gebeurtenissen. Van tijd tot tijd gaat de ere over tot eene nieuwe afdeeling, gekenmerkt 

daardoor, dat hij op hoogen toon lang uithaalt in andere maat dan voor den gewonen tekst 

gebruikelijk. De inleiding begint op luid gezongen, haast geschreeuwden toon. De begeleiders 

van den zang van den ere herhalen öf het laatste deel van den voorgedragen regel dan wel 

bepalen zich tot eene zeer harmonische, maar weinig zinrijke herhaling van bepaalde termen 

en woorden. Ook wel hoorde ik met verschillende stemmen eenzelfde lied reciteeren, waarbij 

evenwel de woorden van de verschillende zangers hier samenvielen (dus zoo iets als bij ons: 

„de bezem”). De zangers sloten met over het hoofd geslagen handen de ooren, om niet te 

worden afgeleid, zij bukten zich voorover. 

Alle Niassche wijsheid uit het grijze verleden wordt voorgedragen op: hohb, waarvan 

de hier bedoelde vorm er slechts één is. Er zijn bepaalde personen, wien die zangen bekend 

zijn. Het verzamelen van die gegevens is voor de werkelijke kennis van het Niassche volk 

niet alleen, maar ook voor de vergelijkende volkenkunde in het algemeen, van onschatbare 

waarde. Tot deze soort zangen behoort ook, hetgeen SüNDERMANN ') zegt: „Das ist diese 

merkwürdige Erzahlung von der Erschafifung des Menschen, wie ich ihr zu meinem Erstaunen 

in jenem Totengesange zum erstenmale begegnete”. 

2. Wisselbeurtzang (NCZ. larija). Hierbij wisselen twee of drie personen elkaar af, met 

verschillende stem. Het zingen heeft ook wel liggende plaats. In noordelijker streken zou 

deze zang tot door tien personen worden gezongen. Hij dient b.v. tot verheerlijking van 

den gastheer 1 2). 

§ 794. Van anderen aard is de treurzang (N. mangènungènu, CZ. manenunenü). Hierbij 

zingt een persoon voor zich zelf, b.v. iemand die een doode betreurt. De stem is hierbij niet 

zoo sterk, zoodat het lied wel in neuriën overgaat 3). 

§ 795. Gaan wij over tot de meer ernstige bezigheden (in onze oogen) van man en 

vrouw, althans tot de meer prozaïsche, dan vallen uit den aard der zaak daaronder alle zoo¬ 

danige, die verband houden met het onderhoud van de betrokkenen zelven, eventueel met 

hun gezin. Voor de mannen betreft dit hun aandeel in den landbouw, de dierenteelt, de jacht, 

1) Blz. 67. 

2) Cf. Das AuslancB 1S91, Blz. 641: Iqilö. 

3) § 827. 
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en aan de kusten kunnen wij vooral ook noemen: de vischvangst. Voor wie speciale bedrijven 

uitoefenen betreft dit de uitoefening daarvan. 

§ 796. Het is de moeite waard, het dagelijksche leven der Niassers een oogenblik wat 

nader te beschouwen. Vatten wij daarbij al dadelijk in het oog, dat nagenoeg het geheele 

volk landbouw drijft. Men staat al vroeg op, menigmaal kon ik opmerken dat de Niasser 

reeds tusschen 4 en 5 uur was uitgeslapen, en dat men op dien tijd met een praatje begon. 

Met het oog op het vroege naar bed gaan, is dit geen wonder. In de Zuid, waar het kam- 

pongleven dikwijls tot tien uur en later duurt, vooral bij heldere maan, is men niet zoo 

matineus, ofschoon een ieder toch wel steeds om zes uur bij de hand is. De eerste uren 

worden in de kampong doorgebracht, tenzij men op de velden slaapt, in verband met de 

bebouwing of bewaking daarvan. In het noorden gaan de palmwijndrinkers in de vroegte er 

op uit, om het sap van de boomen te halen, dat gedurende den nacht in de bambu-kokers 

is verzameld. Dat dit geene algemeene gewoonte is, merkten wij vroeger reeds op. 

Het veevoeder, dat den vorigen avond werd binnengebracht en dat is toebereid, wordt 

voor een deel in den vroegen morgen aan de luid naar hun voedsel schreeuwende dieren 

gebracht. Ik vind het dan ook niet geheel billijk, den Niasser te verwijten dat hij niet vroeg 

genoeg bij zijne velden is '). Behalve landbouwer is de Niasser veefokker, en deze belangen 

leggen hem dus ook verplichtingen op. Bovendien heeft het werken in de vroegte op Ni as 

dit bezwaar, dat alles dan nog druipnat is van den dauw, die welhaast nergens in onzen 

archipel zoo overvloedig is als op dit eiland. Omstreeks acht a negen uur is men toch wel 

op het veld, waar de bezigheden wisselen met het jaargetijde. Dat de rijstvelden in bepaalde 

gedeelten van het jaar het middelpunt van het leven zijn, spreekt van zelf. 

Na afloop van de werkzaamheden op de velden gaat men huiswaarts; de vrouwen 

nemen dan het voedsel van mensch en dier mede, het eerste slechts in den tijd waarin ubi 

wordt gegeten. In de Zuid is het daarna een vaste gang naar de badplaats, om zich te 

reinigen en te verfrisschen. Tehuis gekomen bereidt men het voedsel, dat omstreeks acht uur 

wel overal gebruikt is. Men praat nog wat, en vooral in de Zuid heeft de jeugd tal van 

afleidingen, om in den maneschijn nog eenige genoegelijke oogenblikken doortebrengen. Tegen 

tien uur is ook in deze landstreken wel een ieder ter ruste, uitgezonderd mogelijk een groepje 

zangers, dat den avond nog wat rekt. 

§ 797. De tijd na afloop van den rijstoogst is de genoeglijkste periode van het bestaan. 

De jacht komt dan meer op den voorgrond. De gewonnen rijst maakt het mogelijk een 

rustiger leven te voeren, ook omdat de ubi-velden niet zulk eene zorg vereischen als het rijst¬ 

veld. Dit is de tijd der feesten; oud en jong verheugt zich, indien de oogst gunstig is geweest. 

De tijd is er ook voor spelen en lichaamsoefeningen. Des avonds zit men ook meer bij elkaar, 

in den schemer en ook in den verderen avond, vooral bij maneschijn; praat over het gebeurde 

van den dag, of luistert naar goede vertellers of zangers, wier lied alleen de stilte van den 

nacht verbreekt. 

Een van de genoeglijkste oogenblikken van den dag in de Zuid, is na den arbeid, 

wanneer tegen den ondergang der zon vele kamponggenooten zich verzamelen voor de wonin¬ 

gen der hoofden. De aangenaamste uren door mij op Ni as doorgebracht, waren in den tijd 

i) SüNDERMANN, blz. 22. 
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vóór het militair optreden, indien ik mij ophield onder de bewoners van dit gebied, en toen 

ik mij feitelijk bevond in eene omgeving, die aan de oertijden der mens.chheid herinnerde en 

waarvan wij elders thans nog alleen de zwijgende getuigen vinden in dolmen, menhirs en 

dergelijke. Men verzamelde zich om mij heen op de groote steenen voor die huizen, de hoofden 

plaatsten zich bij mij en men had dan zoo volop de gelegenheid zich mensch te gevoelen onder 

die eenvoudige en in zoovele opzichten zoo sympathieke bevolking. 

Welk eene tegenstelling: in de westersche maatschappijen het rusteloos woelen van 

elkander verdringende menschen, die elkaar het voortbestaan bemoeilijken in harteloozen en 

eindeloozen naijver. Daar de nacht, om de laagheden en hartstochten te bedekken der „be¬ 

schaafden”, waar de vrouw zich veil biedt voor den eersten den besten — hier het leven een 

zich in vriendschap aan elkaar voegen, terwijl de eerbaarheid der vrouw wordt hoog gehouden. 

Inderdaad was ook hier niet alles poëzie; naijver bestond ook hier tusschen de hoofden, ver¬ 

deeldheden verwijderden ook hier de menschen, en bij strijd tusschen de verschillende neder¬ 

zettingen was het leed soms uitermate groot. Als regel mogen evenwel zulke toestanden niet 

worden aangenomen, daartegen pleiten te zeer onderlinge huwelijken. En zelfs de ernstigste 

verdeeldheden kunnen niet anders worden genoemd dan een storm in een glas wrater, wanneer 

wij daarbij vergelijken wat onze „beschaving” daaromtrent telkens en telkens weer doet zien. 

§ 798. De groote schaduw, die over het leven wordt geworpen, komt van het heiden¬ 

dom. Ook dan, wanneer men zich stelt op een strikt onzijdig standpunt, gelijk dat m. i. past 

voor den ambtenaar, die er is voor allen, en die door het aannemen van eene bepaalde 

houding, daarmede van zelf velen tegen zich inneemt die hij juist moet winnen, moet eene 

ernstige beschouwing, berustende op kennis van feiten en toestanden, leiden tot deze slotsom. 

§ 799. In centrum en noorden deden zich bovendien een aantal andere factoren voor, 

die het den menschen soms erg moeilijk maakten. Hier had men de talrijke onbeduidende hoofden, 

tevens goudschieters, die, zoodra het veld daartoe gelegenheid gaf, er op uittrokken om de uit¬ 

staande schulden te innen ten einde de feesten te kunnen geven, die hun naam moesten doen 

weerklinken onder de bewoners. Nauwelijks ontkomen aan de moeiten van den arbeid onder de 

tropische zon, werd dan menigeen gekweld door zijne schuldeischers, die zonder erbarmen het 

geleende terugvorderden met verdubbeling en rente. Iedere kleine kampong eischte in de 

centrale streken voor zijn hoofd, bij gewichtige gebeurtenissen, het leven van zijne mede- 

menschen. Zelfs is het gebeurd, dat voor een rijstblok van grootere constructie dan gewoonlijk, 

een menschenoffer werd gebracht. Wantrouwen heerschte overal, vrouw noch kind was, alleen 

zijnde, zeker van zijn leven buiten de kampong; met lans en schild naast zich werkte men op 

de velden. Een geval is mij bekend geworden, waarin de eene „vriend” den ander voor een 

bod van tien gulden lokte naar eene eenzame plek, waar snellers gereed stonden om dien 

aftemaken. Ter eere van den betrokkene zij gezegd, dat hij zichzelven hierna in de gevangenis 

van het leven beroofde. Ware het familieleven in deze landstreken nog eene vergoeding ge¬ 

weest, het zou de keerzijde van deze treurige toestanden hebben kunnen vormen. In vele 

gevallen was echter ook daarvan geen sprake, omdat de vrouw den jongeling door den wil 

van zijn vader was toegevoegd, zonder dat hij zijne vrouw in vele gevallen voor zijn huwelijk 

zelfs maar had gezien. Zij was zijne huishoudster, de dienares van zijne lusten, de bewerkster 

van zijne velden, degene wier taak het was onder groot gevaar voor haar eigen leven telgen 

te produceeren, die zich met de verzorging der schimmen der overledenen zouden kunnen 
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belasten: niet de steun in het leven. Uitzonderingen — en zeer gelukkige — heb ik er vele 

leeren kennen; dikwijls ook leefden man en vrouw in schappelijke verhouding naast elkaar. 

Is het echter in onze maatschappij zoo veel anders, waar de vrije keuze heet de menschen 

te verbinden? 

Ook in dit opzicht kon de Zuid op gelukkiger omstandigheden wijzen: daar kenden 

partijen in den regel reeds jaren van te voren elkaar, zij groeiden dikwijls samen op, en 

menig huwelijk werd gesloten overeenkomstig den wensch van jongen man en meisje. De 

vrouwen der hoofden vooral werden gespaard en ontzien, zij waren in vele gevallen een steun 

voor haren man. 

§ 800. Eigenaardig, trouwens niet alleen voor de Niassche samenleving, is, dat de kin¬ 

deren aan alle aangelegenheden van het leven deelnemen. Bij besprekingen zijn zij steeds 

tegenwoordig, en het komt voor dat zij hunne „opinie” ten beste geven. In de Zuid waren 

zij meer onder tucht dan elders, zij kenden daar maar al te goed de plaats die hun toekwam. 

Anders was dit wel in de nederzettingen van de overige landstreken. 

G. ZIEKTEN. 

§ 801. Zie §§ 689; 1267—1880. 

H. OUDERDOM. 

§ 802. Met de vooroudervereering hangt samen, dat de man tot hoogen leeftijd met 

eerbied wordt behandeld, indien hij nl. kinderen heeft om voor hem te zorgen. Zoo heb ik 

meer of minder kindsche hoofden gekend, die toch nog steeds geraadpleegd werden, en wier 

invloed zich nog steeds deed gelden. Met de vrouw is dit m. m. op gelijke wijze gesteld. 

De eerbied der kinderen voor de ouders, als zij eenmaal den kinderschoenen zijn ontwassen, 

is een zeker interessante en sympathieke eigenschap der Niassers. Kinderloozen en vooral 

ongehuwden hebben daarentegen veeltijds een troosteloozen ouden dag, daar zij door niemand 

geëerd of met toewijding verzorgd worden. 

§ 803. Zie § 689. 

I. OVERLIJDEN. 

J. BEGRAFENIS. 

§ 804. Voor begraven heeft men: N. laktfb, CZ. latsjibb*ö, althans voor den gewonen 

man. Dit laatste woord is, wat men in het N. noemt: latibb^o, wegwerpen. Hiernaast worde 
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geplaatst: F i. biuta: to throw avvay, abandon, leave off, reject; J a v. birat, wegdoen, ver¬ 

wijderen, verbannen; Duauru (NC.) pite verlassen. De beteekenis zou dus in haren oorsprong 

niet bepaald „wegwerpen” behoeven te beteekenen. Dit is echter de wijze waarop men wel 

eens slaven „begroef”, die inderdaad ergens in de wildernis werden gedeponeerd, waar de 

wilde zwijnen wel zorgden voor de opruiming. Ook bij andere volken treft men deze methode aan. 

In het centrum, te Sifa^oro-asi, onderscheidde men tusschen begraven van de hoofden, 

die: „nihare jaiva", dat is: op stellages gezet werden, en van den gewonen man, die: „oho 

banuwa lakb'b töw": in de aarde werd begraven. Dit verschillend gebruik voor hoofden en 

anderen zou onder gunstige omstandigheden ertoe kunnen leiden, dat het eerste werd een 

Krama Inggil, het laatste een Ngoko-woord. Het mag dan interessant heeten, dat Jav. KI. 

voor iemand begraven is: sarek (njarèkhaké); zie nog Komering-Ulu: sahara, iets, zooals 

borden, op eene hooge plaats zetten. Vgl. § 187 voor wisseling van s en h; voor wisseling 

van k met h, zie b.v. N. katawaèna naast Z. hatawaèna; akelakela naast ahelahela. Een 

parallelvorm zou kunnen zijn: Mal. pe-rantjah, stellage, en Jav. rantjak-kan. De oude wijze 

van begraven voor hoofden in het vóór-Hindoesche Java zou dan ook zijn geweest op stel¬ 

lages, gelijk nog op Nias, in Borneo, etc. 

Een woord voor begraafplaats is: g-atela, waarmede vgl. F i. vakatakila, to expose. 

A n e i t y u m: atelmoi, to inter, to bury. De beteekenis van niharé en vakatakila: op eene 

stellage zetten en to expose komen zeer overeen. De mogelijkheid, dat beide stammen slechts 

parallellen zijn uit één wortel, is niet uitgesloten, waar hare staat naast takila, gelijk ham 

(roerspaan) naast Jav. lotek (spaan), gelijk hörö (oog) naast Mal. tiliq (aandachtig gadeslaan) 

en Jav. télëng (zien). 

De kist, waarin de dooden eventueel worden gelegd1) heet: NCZ. hasi, in poëzie: 

bwb, prauw. 

§ 805. Ten einde de minst mogelijke verwarring in de veelheid van afwijkende ge¬ 

bruiken te krijgen, zullen wij enkele landstreken in het bijzonder behandelen, en omtrent de 

verschillen afzonderlijk melding maken. 

Luzamanu (N.). Bij lichte ziekte maakt men adu2 3). Herstelt de zieke daardoor niet, 

dan gaat men na, of er nog hoop op herstel is, wat b.v. kan geconstateerd worden met eene 

lans. Men neemt nl. een exemplaar dat bij meting precies één vadem lengte heeft. Hierna 

meet men de lans over, en nu kan de merkwaardige omstandigheid zich voordoen, dat die 

lans blijkt: óf korter te zijn geworden — of even lang gebleven—, óf langer te zijn geworden. 

Is het eerste het geval, dan besluit men daaruit, dat de zieke moet sterven, in het laatste 

geval is er echter hoop op leven en maakt men weder adu, maar nu boven op het dak, waar 

eene stellage wordt gebouwd. Op die plek neemt de priester plaats en verricht het noodige, 

om de „samatige’ x) van LatüRE terugtekrijgen. Dit heet: lahbfi. 

§ 806. Is daarentegen geen hoop meer op herstel, dan worden de naaste verwanten en 

aangehuwden tot een laatste maal samengeroepen (labiotne^ö). Indien de kist al niet reeds te 

voren, door den betrokkene zelf, is gereed gemaakt, dan maakt men deze nu, ofschoon men 

1) Afb. 210. 

2) § 1274. 

3) § 1269 B. 
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daarmede ook wel wacht tot na den dood. Is het uiteinde te verwachten, dan plaatst zich 

de oudste bij den zieke; soms is hij alleen bij het overlijden aanwezig en bevinden de andere 

personen zich buiten het vertrek. De bedoeling is, dat die oudste zoon de g-eheha van zijn 

vader, als die nl. hoofd is, want alleen hoofden bezitten er een, zal opvangen. Die g-eheha 

is niets anders dan de laatste ademtocht, waaraan de Niasser van het noorden echter eene 

zeer bijzondere beteekenis hecht '). 

Met g-eheha, vgl. Nic. hoihe, Geist. Malaga, aheahe, athmen; Bouro, hiona, Geist. 

Bij dat opvangen van de g-eheha is het kenmerkende dat daarvoor goud wordt gebruikt, dat 

men voor den mond van den zieke legt, terwijl de Iquru bij het hoofd van den patiënt wordt 

geplaatst, met de tbkbsa 1 2) met toebehooren: goud, gewichten en weegschaal. Het opvangen 

zelf heeft plaats, zooals dat ook met de lumolumb gebeurt3) in een doek, dan wel men ge¬ 

bruikt daarvoor een gouden hoed, die daartoe op den mond wordt gelegd. De zoon brengt 

zijn mond naar dien van zijn vader, en vangt dan tevens op deze wijze de g-eheha met dien 

doek op; bergt die in de lauru, die vervolgens met den doek wordt bedekt, om het ont¬ 

wijken ervan te voorkomen. Hand in hand met zijn zoon overlijdt de vader. 

§ 807. Is de dood ingetreden, dan wordt de overledene gewasschen. Men gebruikt 

daarbij dima-bladeren, opdat men aan den geur de schim van den overledene herkenne, 

indien die de woning binnenkomt. Ook maakt men zijne tanden zwart, opdat die een zicht¬ 

baar teeken achterlaten in het ei, dat men hem den vierden dag voorzet bij de ontvangst, 

die dan in huis plaats heeft. Hem worden, indien een hoofd, zijne feestkleederen aangelegd, 

evenzoo zijne gouden sieraden en zijn zwaard. Mond en oogen worden gesloten, de neus 

wordt met kapok toegemaakt, hetgeen alles door de verwanten verricht wordt. Eerst na de 

voltooiing hiervan wordt de ararnba geslagen en heeft het huilen, als openbare uiting van 

rouw, plaats. 

PALMER kent van elders de volgende gebruiken: „onmidaellijk nadat de dood is inge¬ 

treden, wordt op trommels en gongs geslagen en neemt de doodenklacht een aanvang. Den 

avond daarop bezoeken de bewoners der naburige dorpen het sterfhuis; gedurende den ge¬ 

ileden nacht wordt gedanst, de overledene bezongen en bij tusschenpoozen met houten stampers 

op den vloer geslagen. Tegen den morgen worden eenige varkens geslacht en den gasten 

voorgezet. (RN. 4) laat het huilen reeds beginnen vóór den dood, ook zonder opgave van 

landstreek. Volgens hem zou de ere daarbij „voortdurend” op de gong slaan, om de booze 

geesten van het lijk aftehouden 5). 

De kist wordt bedekt met een zijden doek en geplaatst binnen een klambu (N. böka, 

Z. ghdbgadb): onder een hemel beneden de voorouderbeelden {sangbhowu). Om de woning 

worden geplaatst: wohawoha (ook: wöhaiv'öha, gespaltener Bambu, womit man einen Weg 

absperrt), een varken wordt geslacht. Men bewaakt het dorpsplein, met lans en schild gewa¬ 

pend, met getrokken zwaard. Niemand van andere kampongs of stammen mag langs die 

wohawoha loopen; wie dat toch doet, wordt gedood. Dit alles is — wij behoevens het nauwelijks 

1) Zie §§ 806, 888, 1146 en 1260. 

2) § 252, f. 

3) § 1269. 
4) Blz. 41. 

5) Vgl. WlI.KEN, III, blz. 410—413. 
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te vermelden — de oude adat, zooals die door oude hoofden werd medegedeeld en betreft niet 

meer het heden. 

De vrouwen houden lijkzangen [mangèsèst). Hiermede eindigt de eerste van de vier aan 

den doode speciaal gewijde dagen, gedurende welke hij als nog onder de levenden vertoevende 

wordt beschouwd en behandeld. 

§ 808. Den tweeden dag komt de óri samen, met vlaggen (wandrkuandri '), ook man- 

drera genoemd) van klein model, die aan het hoofdeinde van de doodkist worden geplaatst 

[pa tète liasi). Op het dorpsplein wordt gehuild op twaalf verschillende wijzen. Men wordt 

ontvangen, gelijk beschreven in § 782. 

Sirih en tabak worden rondgedeeld en men bespreekt den overledene. In den nacht, die 

nu volgt, heeft plaats het mblaja (,lablajagb), waarbij de doode in het midden van het vertrek 

wordt geplaatst en door de aanwezigen wordt omdanst en omzongen. 

§ 809. Den derden dag, vroeg in den morgen, worden 2 varkens voor de óri en 2 voor 

de kampong geslacht. De hoofden en de broeders van den overledene ontvangen de koppen 

ervan. Op dezen dag neemt het meer intieme in huis plaats voor openlijke vereering daar 

buiten. In groote menigte komt men op met lans en schild gewapend; men trekt het zwaard, 

geweren worden afgeschoten. 

Hierna heeft plaats het sarnè olola-, medegedeeld wordt n.1. aan het hoofd van de óri, 

dat men niets te eten heeft. De hoofden stellen nu vast, overeenkomstig den stand van den 

overledene, hoeveel varkens voor het doodenfeest als fhngasi moeten worden geslacht. Voor 

een orf-hoofd is dit 12 (6 voor de óri, 6 voor de kampong). Hierop moet betrekking hebben 

RN.1 2): „tachtig groote en veertig kleine varkens was het vereischte getal”. 

Vervolgens doet men den doode de kleederen aan, waarin hij zal begraven worden; 

hij wordt op den rug liggende gekist. Daarin wordt hem medegegeven wat hij noodig heeft; 

zoo wordt hier of daar aan hTet lichaam een stuk ijzer gebonden 3). 

Aan de voorouderbeelden v/ordt nu kennis gegeven dat men zal gaan begraven, wat 

heet: laamandragö. De lijkkist wordt naar buiten gebracht, waarbij de vrouwen trachten het 

vertrek te verhinderen 4). Op het deksel worden gelegd de Iquru, waarin de tbkbsa met toe- 

behooren, zoomede goud zich bevindt, en wel aan het hoofdeneinde. De laiira is bedekt met 

een cfbmbawh 5 6), den doek, waarmee de eheha is opgevangen. De oudste zoon gaat op de kist 

zitten; hij moet zijn gezicht in de Iquru verbergen. Wanneer de kist op de kampongplaats 

zich bevindt, wordt onder het hoofdeneinde een kookpot (<howoh), onder het voeteneinde een 

haan gelegd, zoodanig, dat beide er het bestaan bij laten. 

In dien pot bevinden zich plaatseltjk een kuiken en wat rijst, cf. WlLKEN0): „eene 

gedaante, die de ziel bij het verlaten van het lichaam bij voorkeur aanneemt, is die van een 

vogel”. Men laat op Ni as dien haan en dat kuiken niet los, maar ze worden gedood. Zie 

1) Dit woord kan samenhangen met Men. Mal. kandai (wimpel, vlag, hangend versiersel), van Tamil kandai, 

waarvan de grondbeteekenis is: een afhangend voorwerp. Zie Van Ronkf.l, Tamil woorden in Maleisch gewaad, in 

Tijdschr. I. T. L. V. deel XLVI, afl. 6, blz. 553. 

2) Blz. 42. 

3) Kruyt, blz. 160. 

4) Zie nader § 827. 

5) § 1153- 
6) III, blz. 23. 
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daarvoor op. cit. ') voor Bali „op de vleugels van een paar jonge kiekens, iberiber, die mede 

verbrand worden, verlaat de ziel deze wereld en vaart op ten hemel”. WlLKEN 1 2) noemt bij 

de Zee-Daj aks een pot met water. Het breken van dien pot zal vermoedelijk samenhangen 

met de beteekenis van potscherven 3) die in het geestenland goud moeten voorstellen. Van de 

Olo-Ngadju lezen wij toch ook dat zij een sanggaran, een hoogen mast, oprichten, op den 

top waarvan een houten vogel geplaatst wordt, en waar beneden een aarden pot wordt neer¬ 

gelegd, waar de bodem is uitgeslagen. Men gelooft, dat de zielen van die voorwerpen in het 

geestenland komen en daar in kostbaarheden veranderen4). Hier zij in dit verband mede¬ 

gedeeld, dat bij overlijden van hoofden in noordelijke streken door mij werd opgemerkt een haan, 

van rood doek gemaakt, die buiten het huis, onder den voorgevel, werd opgehangen. Bij het 

overlijden van volwassenen spreekt men van: mof and, hij is gegaan, maar bij kleine kinderen 

is het: muhbmbb: het is weggevlogen 5 6). 

De kist wordt vervolgens de kampong uitgedragen, terwijl de oudste zoon erop blijft 

zitten °). Zij wordt nu begraven, terwijl aan het hoofdeneinde, boven den mond, volgens an¬ 

deren boven het hart, een /z/gvz/zz-stengel wordt geplant. Het boveneinde daarvan komt naar 

buiten en langs de door dezen stengel opengehouden ruimte zal de dadelijk te noemen m'ókÖ- 

irióko later opstijgen. Alleen bij hen, die mannelijke nakomelingen hebben nagelaten, heeft dit 

plaats, samenhangende met de vooroudervereering. Op het graf wordt een klambu gemaakt, 

waarop alle aanwezigen zich verwijderen, met uitzondering van den oudsten zoon, die bij het 

graf achterblijft binnen de klambu. Eerst tegen den avond gaat ook hij naar de kampong 

terug. Degenen, die op de begrafenis zijn gekomen worden onthaald (g-0 zb-gb^b), wat men 

noemde: fangchqb, het kleine doodenfeest. Men bleef soms dagen bij elkaar, terwijl het feest 

ook wel in de volgende dagen plaats had. 

§ 810. Den vierden dag eindelijk werd boven het graf een afdakje gebouwd, zooals men 

dat in eindelooze variatie over den geheelen archipel aantreft, zelfs nog daar, waar nu niet 

meer zulke uiterst primitieve toestanden heerschen. Elders had dat tot 12 dagen na de be¬ 

grafenis plaats. Van dit gebouwtje, bsê, heeft de nok nibböhb-stijl 7). Op dit graf worden ge¬ 

legd of gehangen: een pinang-zakje met ingrediënten, een slaapmat, de dagelijksche kleeren, 

een mesje ter grootte van een vinger, om de pinang mede te snijden; voor mannen ook wel 

een flesch tuwb, kortom al wat de overledene ondersteld wordt, evenzeer als tijdens zijn 

zichtbaar aardsch bestaan, noodig te hebben. Tevens wordt de steen opgericht, die voor 

iederen overledene geplaatst wordt. 

De adu, die tijdens de ziekte van den doode werden gemaakt, en die zich derhalve 

als nutteloos hebben bewezen, worden weggeworpen. 

1) Blz. 62. 

2) III, blz. 424. 

3) §§ 1315, 1429- 
4) WlLKEN, III, blz. IIO. 

5) Zie nog ter zake; Wilken, I, blz. 567. Osiris, blz. 110: „the heart-sone of the dead . .. often took the farm 

of a bird and appeared on earth”. 

6) Cf. SNOUCK Hurgronje, Het Gajöland, blz. 95: „Is men het vóór de begrafenis van den gestorven rödjö 

eens kunnen worden, dan pleegt men den opvolger op dezelfde baar (përarakan) met het lijk al naar mate van de 

familiebetrekking aan het hoofd- of aan het voeteinde naar de begraafplaats en straks van daar evenzoo weer huiswaarts 

te dragen. 

7) §§ 45, 306. 
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Op den vierden dag ook wordt de adu voor den overledene gemaakt, die bestemd is 

om in het pantheon in huis te worden bijgezet. De priester (volgens anderen de zoon) gaat 

daarvoor zitten bij de deur van het huis en roept den beghu van den overledene op, om te 

verschijnen. Is dit geschied, dan eerst wordt cïie adu onder de voorouderbeelden geplaatst. 

Deze ceremonie is dus iets anders dan de straks te vermeldene omtrent de m'ókömökö. 

Op den avond van den vierden dag heeft ook plaats het: laghöj danö, d. w. z. om de 

woning wordt eene streep getrokken door den priester, en den beghu wordt te kennen ge¬ 

geven, dat hij die als grens heeft te beschouwen voor zijne omzwervingen, en dus het huis 

niet binnen mag komen, om de bewoners te verontrusten. Op de aldus getrokken lijn plaatst 

men ^«^/«-stengels '). Deze vier dagen zijn een verbodstijd om naar de velden te gaan 1 2). 

§ 811. Na de begrafenis nemen de deelnemers een bad. In het centrum van het oosten 

wasschen zij zich de handen met warm water en sb/nsb/u-gras, anders zullen zij later geen 

zegen hebben op alles, wat zij met hunne handen doen. Bedoeld water moet gewarmd zijn 

in potscherven, waarvan de beteekenis in de menschenwereld kan zijn, dat het koud water is 

in gouden vaten 3). 

Wanneer in Midden-Nias eenige dagen na een sterfgeval de kippen kakelen, zegt 

men dat de ziel van den overledene is gekomen, en dan strooit men met asch, zeggende: 

„kom niet terug” 4). Het komt mij waarschijnlijk voor, dat wij dit gebruik analoog mogen 

noemen aan het kalk-strooien op Nieuw-Guinea (waar maakt men daar die groote hoeveel¬ 

heden kalk — is het wel zeker, dat hier kalk gebruikt is; kan het niet asch zijn geweest?). 

Elders geschiedt dit met meel 5 6). 

§ 812. Na eenigen, naar plaats en omstandigheden zeer verschillenden, tijd (men noemde 

van enkele maanden tot 2, 3 en zelfs tot 10 jaar) heeft plaats het manqb, ook fanqb (van 

N. sab, hervorholen, heranholen), nl. van de vïökom'ókb (uiterste noorden: k'ömbk'ómo), die men 

bij het graf van den overledene gaat halen. 

In de Zuid noemt men geregeld zoo, uit eerbied of vrees, het voorouderbeeld, de adu 

dra'qma ba lagölagö. 

Het is een diertje, dat men b.v. in een kubus van klapperbladeren opbergt, om het 

dan te appliceeren aan de adu die voor den overledene is gemaakt, terwijl de kubus aan 

den nek van het beeldje wordt gehangen. Op wat dat diertje wel is, komen wij terug in 

§ 1298. Hier moge worden volstaan met eene eenigszins bekorte beschrijving van de cere¬ 

monie, ontleend aan SUNDERMANN °). Terwijl deze aangelegenheid alleen bekend is in het 

noordelijke Ni as, betreft de hier gegeven voorstelling de meer zuidelijke gedeelten van dat 

gebied. 

„Eine höchst eigentümliche Ceremonie ist noch das fanqb (das Holen, Heraufholen) des 

mokbmbkb. Dieses letztere ist eine kleine Spinne, die man auf dem Grabe sucht, und die man 

für das Überbleibsel des Herzens (alölöa dodo) und somit des ganzen Körpers halt, wie von 

1) Kruyt, blz. 326. Chatelin, blz. 35. 

2) Zie overigens Kruyt, blz. 271. 

3) Kruyt, blz. 261. 

4) Kruyt, blz. 257. 

5) Vgl. Tijdschr. I.T. L.V. XLVII (1904), blz. 11: Kampongs urapuvap. Cf. Mal. tëpung tawar, meel, waar¬ 

mede men personen of zaken bewerpt tot afwering van onheil. 

6) Blz. 57 vlg. 
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einer ausgepreszten Ölfrucht ein Ölkuchen übrig bleibt '). Oft wird das fanqb erst nach Jahren 

vorgenommen, vielleicht wird man erst durch viele in der Familie auftretende Krankheiten 

daran gemahnt, die der Verstorbene verursacht, weil man sein mdkbmdkb noch nicht geholt 

hat. Ich habe die Sache hier einmal folgenderweise mitangesehen. 

Man hatte das Grab der v^rstorbenen Hauptlingsfrau, der es galt, gereinigt und aui 

dasselbe etwas Reis gestreut und daneben legte man Kleider und Schmucksachen” (nl. van 

en voor de overledene). 

Het rijststrooien — overbodig dit optemerken — dient om de schim van de overledene 

te lokken, gelijk men een kip of vogel lokken zou, nauw aansluitende aan het vermelde in § 809. 

„Hierauf setzte man sich im Kreise um dasselbe herum, streek te die Hande aus und 

lud das inökbm'ökb ein zu kommen, etwa mit folgenden Worten: „Komm doch, saume nicht, 

scheue dich nicht; es ist alles hier, deine Kinder, deine Enkel (man nannte mehrere Namen) 

alle sind hier”. 

Ten aanzien van de door mij gespatieerde woorden merk ik op, dat dit niets anders 

is dan het wuiven, wenken (laföj, inatnoj: den Geist rufen, bei Opfern und Zaubereien), het¬ 

geen tot viermaal toe geschiedt, terwijl men in de handen h'e{n)drifb-bladeren houdt. Bij 

ceremoniën is het herhaaldelijk gebruik, dat alle deelhebbers uitdrukkelijk worden genoemd. 

„Endlieh hob man ein Kleidungstück auf und siehe da! ein Spinnchen. Anstatt es aber 

gleich zu fangen, suchte man es auf die Hand zu locken; aber o Wehe! jetzt hatte es zu 

viele Beine, da es doch nur 4 haben durfte 1 2). Aber man wuszte sich zu helfen, indem man 

erklarte, eigentlich habe es wirklich nur 4 Beine und das übrige seien Haare. Schlieszlich 

wurde aber — irre ich nicht — doch gesagt, dies sei nicht das wahre mdkbmökb, man müsse 

noch ein anderes suchen. Ich ging nun heim zum Mittagessen und unterdessen hatte man das 

richtige gefunden, in ein Bambusröhrchen gesteckt und nach der dela, einem Platze in der 

Nahe des Dorfes gebracht. Diese dela, wohin jedes mdkÖnïókÖ gebracht wird, und wo man für 

jeden Verstorbenen einen Stein einpflanzt, vor den Man einen Teller und eine Flasche, resp. 

die Scherben davon niederlegt, ist der Versammlungsort der Toten, im Gebüsche, die banna 

(Dorf), wogegen die einzelnen Graber nur halama (einzelnstehende Hauser im Felde) sind. 

Ist der Stein für den betreffenden eingepflanzt, so opfert man demselben ein Ei” 3). 

Mij noemde men de dêla: de bsali. Elders (b.v. Madsinö) kende men zoo eene ver¬ 

gaderplaats niet, daar woonden de schimmen ba gatela, welk woord met dèla kan samenhangen. 

„Audi nach dieser dela begab ich mich am Nachmittage. Man hatte das Tierchen 

hier wieder laufen lassen, schlachtete ein Schwein und asz und tanzte eine Zeit lang auf dem 

ebenfalls gereinigten Platze umher. Endlich fing man die Spinne wieder ein, oder auch eine 

andere und begab sich nach Hause. Dort wird dann das mökömókö in der Nahe des Ahnen- 

bildes losgelassen und es geht nun in dasselbe hinein, wie man behauptët. Es wird nun auch 

vor den Ahnenbildern noch getanzt, jeder Anwesende opfert ein Ei, es werden die Geschlechter 

hergezahlt vor den Ahnenbildern und man erbittet von denselben Kindersegen, Segen für die 

1) Zie de rectificatie in § 1132. 

2) Te Lahewa had de kömokömö vier gahé en was geel (sahtsö) als goud! Men sprak van lumolumö dodo. 

Elders (Timorlaut) geldt.. „Aan de omstandigheid, dat er eene vlieg zich op het eene dan wel op het andere offer 

neerzet... herkent men (o. a.), waar de ziel zich bevindt (Wilken, IV, blz. 44). 

3) Chatelin, blz. 39—48. 
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Schweinezucht, den Feldbau u. s. w. Bekommt das hölzerne Bild nachtraglich einen Risz, so 

sagt man, das m'ókömbkö sei gesprungen und ein neues Bild wird hergestellt und die Ceremonie 

wird wiederholt”. 

Hier wordt dus het woord mökomoko gebruikt, zooals boven vermeld van de Zuid. 
0 

§ 813. Ten aanzien van de Zuid vermelden wij het volgende, dat in hoofdzaak op de 

kampongs Bawömataluwó en Hilisimaètanö betrekking heeft. Na het overlijden van 

een hoofd worden onmiddellijk boden gezonden naar de overige (16) kampongs van Mania- 

mölö. Den volgenden dag komen allen naar de begrafenis (latsjibtfb). 

Na het overlijden maakt men afzonderlijke kleeren voor den doode. Zijn deze af, dan 

wordt hij daarin gestoken en op een zetel geplaatst, die hier bscfbsa heet en speciaal voor 

overleden siulu wordt vervaardigd. Daarop wordt hij op den dag der begrafenis in vol 

ornaat rondgedragen. Te B M. had dat éénmaal stroomopwaarts en éénmaal stroomafwaarts 

plaats; elders, in kleine kampongs, vier maal in elke richting. Mogelijk houdt dit verband met 

den duur van den zang, die hierbij wordt voorgedragen, maar toch zij opgemerkt, dat wij 

het getal vier herhaaldelijk aantreften bij plechtigheden met dooden samenhangende. Te 

Lahewa merkte men op: wordt padi geplant, dan is die na 4 dagen quri („levend”); 

wordt een doode begraven, dan is die óók na vier dagen vquri’. De aanwezigen vergezellen 

hem op dien tocht, met de wapens manoeuvreerende [fbalo] en geweren afschietende, terwijl 

fahbhq. plaats heeft. Gezongen wordt: „Lö banuiua si lö mate" (geen land, dat geene dooden 

heeft), waarbij de maat met den voet wordt aangegeven, en de menigte invalt met: „Hiihhi\ 

Ter bescherming van den doode tegen de zon dient een baldakijn (of pajong) van verschil¬ 

lend gekleurd doek '). Allen die bij de begrafenis tegenwoordig zijn, hebben zich in hunne 

fraaiste kleeren gestoken. 

Terwijl de doode nog in huis is, verwijderen de vrouwen zich niet van hem. Volgens 

KRUYT 1 2) wordt het voedsel aan de weduwe gebracht, die naast het lijk is gezeten. Een der 

kinderen of een slaaf (dan toch eene slavin ?) stopt het haar in den mond 3). 

Zal de doode worden weggedragen, dan verzetten zij zich daartegen. In de woning 

wordt de doode op planken [fafa) gelegd, op de dorpsstraat is hij geplaatst op die bsa'bsa, 

en na genoemden laatsten tocht wordt hij bij de dorpspoort (bawa g'óli) gelegd in de dood¬ 

kist [hasi). Dit wordt verricht door gewone kamponglieden, zooals ook het dragen naar de 

begraafplaats [g-atela), waar alles van tevoren in gereedheid is gebracht. Bij de kisting wordt 

de doode op den rug gelegd. Een stukje goud en ijzer (balo döfao) wordt op den navel ge¬ 

plaatst — volgens anderen daarentegen is goud amonita (verboden) voor hem. 

In Madsinö (ook te Tètègewo) werd een stukje goud in den lendengordel (sa*bbö) 

gebonden en gezegd: „b'öli gbu thzvua, na örugi”: „dit dient om er betel voor te koopen als 

je aankomt” — in het schimmenland nl. —. In het noorden wordt wel een stukje goud in 

den mond gedaan 4). 

1) Lett, I, blz. 67. 

2) Blz. 283. 

3) Dit gebruik bestaat ook op de F i d j i-eilanden voor de voornaamste weduwe, gedurende drie maanden (Kruvt, 

blz. 2S2). 

4) Cf. Wilken, III, blz. 73, noot 177: „The Greeks put an obolus in the mouth of the corpse, and looked 

upon it as the ferriage for Charon”. 
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De ere wijst den doode nog op al zijne bezittingen, zijn goud, zijne varkens, en zegt 

hem ervan te halen wat hij wil, maar de voorwerpen zelve te laten, zooals en waar zij zijn. 

Het zooeven genoemde stuk ijzer wordt vervolgens weer teruggenomen en gebruikt 

om naderhand eene grens te trekken, waarbinnen het de schim verboden zal zijn te komen: 

Inghdj dam idija ba gelea (hem wordt als grens van zijn land de dorpsgoot aangewezen), men 

zegt hem verder, dat zijn land niet (meer) hier is, maar bij de dooden; hij mag met de 

levenden zich niet meer bemoeien {löna tand 11'ija ga: tanb n'ija tam beghu). 

Arme lieden blijven eenvoudig op de plank liggen, waarop men hen leide. Zij worden 

daarop in matten gewikkeld, en zoo op stellages gelegd, en zelfs werden zij wel op den 

grond gedeponeerd. Ook hing men zulke planken wel aan boomtakken op. Een beeld van 

zulk eene eenvoudige begrafenis geeft afb. 209. De voeten werden naar het oosten, het hoofd 

naar het westen gekeerd [}lógb ba gaeghula, ahé ba gbmbalata). Gedurende acht dagen werd 

bij de graven der hoofden wacht gehouden. Voor de deelnemers aan de plechtigheid zijn 

zwarte kleederen verboden (amonita), men gebruikte roode, gele of witte materialen. 

§ 814. Den doode wordt medegegeven „wat hij noodig heeft”. SCHILLER zegt: 

. . . Bringet her die letzten Gaben, 

Stimmt die Totenklag! 

Alles sei mit ihm begraben, 

Was ihn freuen mag! . . . 

en men plaatst dat alles bij zijn graf, voorzoover het niet reeds in de kist en aan zijn lichaam 

plaats vond. Zoo noemde men: (HS.) zijne dsjblödslöjö, zijn nufb (dial. voor N. tufb, Z. ufo, 

ligmat), nuglia, arnbala, tadraja, bdröra — of voor de vrouw: lafakabb, zij werd voorzien van 

den waaier, die bij het zuiveren van de rijst gebruikt wordt. Te BM. noemde men: nug/ia 

en één figa, dat werd stuk geslagen [labbtd); te Hilisatarö: baru, tbzva, sözv, figa, kbrbkorb, 

sölu, tabóla, asosa, bowoa, kurikuri, karn-, en ook een klein stukje vleesch van het varken, 

dat heet „bazvi fa7iëhab,\ In een pinang-zakje (bolabola) wordt een mesje van p.m. een vinger 

lang gedaan, voor het schillen der vruchten. In het N. krijgt, wie gewoon is palmwijn te 

drinken, mede een: bbtbbbtb duwb. Men maakt daar ook adu bihara. Zie nog KrüYT ') (om¬ 

hakken van enkele kokospalmen van den overledene „om de ratten en vliegende honden te 

bevredigen”, blijkbaar als incarnaties bedoeld)1 2). Het geven van een klein deel aan den doode 

moet wel verband houden met de omgekeerde verhoudingen in het doodenland, waar weinig 

veel beteekent 3). De algemeene naam voor deze voorwerpen is (Z.) gamagama liasi. 

§ 815. Nadat de begrafenis is afgeloopen 4), heeft maluwaja (N. mblaja) plaats, dans der 

mannen; varkens worden geslacht, b.v. van een tot zes voor de geheele Zuid [banuzva satb), 

die is opgekomen. Bij het heengaan werd de dag van het kleine doodenfeest voor den doode 

medegedeeld (labturagb boni)-, dit had in den regel 8 tot 12 dagen later plaats. 

§ 816. Den dag vóór het feest werden nogmaals boden gezonden (manona), om aan den 

dag te herinneren. Dan komen de verwanten en aangehuwden (babatö, ono n'aghi), varkens 

medebrengende, overeenkomstig hunne adats-verplichtingen. Op den afgesproken dag werden 

1) Blz. 307, 312, 316. 

2) Blz. 317 en 318. 

3) Cf. Wilken, III, blz. 115 vlg. 

4) De doode blijft in Maniamölo één dag in huis, in Onolalu en M ad sin o tot 12 dagen en meer. 
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alle gasten onthaald, varkensvleesch met rijst werd gekookt voor die helpers (raaifö). Men 

onderscheidt daarbij: 

1. famadaja ba ezvali. 

2. fbnbrb batu (de darbdarb nl.). Medegedeeld werd, dat de darbdarb plaatselijk vier 

dagen na den dood werd aangebracht. In het geval van wijlen SaÖNIGEHO zagen wij, dat de 

steen zich vóór zijn dood reeds in de kampong bevond: maar hij was toen nog niet op de 

plaats die ervoor bestemd was. Ook de steenen, die buiten de kampong voor den doode 

worden geplaatst, zouden in dezen tijd worden aangebracht '). 

3. fanéhqb, hetgeen bestaat in het slachten van twee groote varkens, wat in huis ge¬ 

beurt en waarvan mannen en vrouwen eten. Vgk fanéhqb 1 2) met Daj. tiwah 3), doodenfeest4). 

§ 817. In den volgenden nacht zou, volgens dé gedane mededeeling, beneden aan de 

trap voor den beghü van den overledene en diens „gasten”, een feest worden gegeven. Men 

plaatst borden en al wat er verder bij behoort voor dat doel daar beneden, en alles, wat bij 

deze gelegenheid wordt gebruikt, wordt vervolgens stuk gemaakt5 6) en „ergens”: maar niet 

bij het graf weggeworpen. Het wil mij voorkomen, dat deze mededeeling nog eens verdiende 

aan waargenomen feiten te worden getoetst. 

§ 818. Ten aanzien van het groote doodenfeest kreeg ik in Hilisimaètanö nog eenige 

interessante en alleszins betrouwbare mededeelingen. Men mag deze gegevens m. i. gerust op 

de geheele Zuid toepassen. 

Bij zijn dood stelde een siulu vast, hoeveel koppen hij wenschte te hebben, hoeveel 
V 

enoni (dienaren, slaven) voor het zielenland. Ook noemde hij de vijandige kampongs uit Aramö, 

die te dien einde moesten worden beoorloogd: degene, waarmede hij zijne rekening tijdens 

zijn leven nog niet had afgesloten. Wij vinden hier een weerklank van: 

Je viens enfin t’apprendre, 

Quel sang tu dois verser, 

Pour apaiser mes cendres. 

Want de vijandschap met die kampongs berustte op door hen bedreven euveldaden, speciaal 

het snellen van koppen °). 

Hier slechts de mededeeling, dat alle weerbare manschap op een afgesproken dag te 

velde toog. De gesnelde koppen voerde men in zakken mede naar huis. Buiten de kampong 

werd de troep, waarvan de terugkomst werd gemeld, ontvangen met fahbhqj. De mededee¬ 

lingen, hoe met de koppen werd gehandeld, komen niet geheel overeen. Volgens sommigen 

werden zij dadelijk geappliceerd, daarna ergens in de wildernis gedeponeerd, totdat alle vleesch 

door de athmospherilia ervan was verwijderd, en eerst dan had het groote doodenfeest plaats. 

Volgens anderen had het gebruik alleen bij dat laatste plaats. Hoe het zij, bij dat feest 

1) Zie overigens § 268. 

2) Van téh'a'o of tèhaw. 

3) Wilken, III, blz. 59. 

4) § I258 vlg. 

5) Heierli, Urgeschichte der Schweiz, blz. 367: „Die Meinung, dass man beim Totenmahle die Geschirre 

absichtlieh zerschlagen habe, um deren Gebrauch fortan profanen Zwecken zu entziehen, scheint weniger haltbar, als die, 

dass sie als zerbrochene Ware hergebracht und dem Ritus der Bestattung zufolge in den wachsenden Iltigel geworfen 

worden seien”. 

6) Zie overigens § 1104. 
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werden de koppen tegen de kist van den doode gestooten (lablbbigb), en de doode werd aan¬ 

gespoord, om nu optestaan'). Vandaar dat men sprak van: fambsb dólk, het doen opstaan 

van het gebeente 1 2). Volgens eene mededeeling zou deze gewoonte tijdens mijn verblijf in de 

Zuid alleen nog te Hilifalawu hebben voortbestaan, wat ik echter zeer in twijfel trek. 

De koppen werden na dit gebruik in de balë geplaatst. Met dit groote doodenfeest is de 

laatste ceremonie voor den specialen doode afgesloten. Hij wordt nu beschouwd, als onder de 

andere voorouders te zijn opgenomen, hij deelt dus in de voor die voorouders in het algemeen 

gegeven offers. Het komt mij echter waarschijnlijk voor dat de laatst overledenen toch werden 

geacht in nauwere relatie met de levenden te blijven 3). 

§ 818 A. In het centrale Nias teekende ik te Tètègewo (Susuwa) nog het volgende 

aan. Ter gelegenheid van het groote doodenfeest (.manêhqb) werd een feest-adu gemaakt (adsju 

gbwhsd). Het aantal te slachten varkens bedroeg ongeveer van 30 tot 50. Maar aan dit feest 

was verbonden, dat de zoon van den overledene zich daardoor tevens tot sblawa verhief. 

De erfelijkheid dier waardigheid blijkt uit de woorden: sölaiva goj ono n'ija morifuri (zijn 

zoon is naderhand ook sölaü’d). Ten aanzien van den binu werd verteld, dat deze slechts het 

hoofd van den overledene en wel in de naastbijzijnde rivier ging wasschen. De overige been¬ 

deren liet men onaangeroerd. Men was zelf van afschuw, vrees vervuld (bgbrb) dit te doen. 

De kop van den binu werd den doode eerst aangeboden na het overlijden van dien persoon. 

Het gebruik wilde, dat dezen alleen een oor werd afgesneden. De schedel van den doode 

werd bijgezet onder de daarvoor bestemde steenen 4 5 6) vóór de woning. Een klapper werd 

daarbij nooit gelegd 3). Een hoofd deelde zelf voor zijn dood mede, hoeveel koppen er moesten 

worden gehaald; de aldus gedooden waren de „enonï", bedienden, slaven van diens beghu. 

De dasbdasb (elders darbdard) °), waarvan de betiteling (döj sebuwa: groote naam) is: harèfa, 

werd gemaakt (geplaatst) op sabuwa qèghu bazva, welke wijze van datumaanwijzing men ver¬ 

geefs zal zoeken in §§ 498 en 490. Deze lapsus is mij niet tijdig genoeg opgevallen, zoodat 

ik niets anders kan mededeelen. 

§ 819. Na de bespreking van deze gebruiken uit het uiterste noorden en zuiden en van 

het centrum, valt er nog het een en ander optemerken, vooreerst meer de centrale streken 

betreffende, maar ook van algemeener verspreiding, dat wij hier zullen laten volgen. Voor¬ 

eerst dan behandelen wij nader het halen van koppen en den N. binu, CZ. binu of bénu, die 

daarbij vereischt was. Ofschoon het centrum het is, waar dit laatste op zijn zuiverst en merk¬ 

waardigst is blijven voortleven, mogen wij het hier te beschrijven gebruik als eenmaal alge¬ 

meen Niasch aannemen. 

1) Heierli, Urgeschictite der Schweiz, blz. 156: „der Glaube an die Auferstehung, schon in grauer Vorzeit 

in den Herzen der Menschen lebendig war”. 

2) § 1262. 

3) Lett, I, blz. 72, vermeldt van Hilisimaètano het bouwen bij deze gelegenheid van een met palmbladen 

omkranste offerhut, waarin een ere zijn werk deed, omhangen met 37 schedels, die derhalve van een tocht als hier be¬ 

doeld afkomstig waren. 

4) § 3o8. 

5) Afb. 214. 

6) § 266 vlg. 

38 
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Die binu dan was een persoon, slaaf uit de eigen kampong, maar ook wel van 

elders gekocht, wiens werk het was: de beenderen van den doode te wasschen. 

Dit geschiedde volgens den een bij het graf, volgens den ander in de naastbij zijnde rivier 

of beek. 

Vgl. KrUYT1): „De Toradja’s zeggen, dat de ziel niet in de doodenstad kan aan¬ 

komen, zoolang het lijk nog ruikt, zoolang de zachte deelen niet zijn vergaan” 2). Bij het doen 

herleven van personen treft men herhaaldelijk aan, dat eene wassching (of besproeiing) voor¬ 

afgaat. Zoo in het verhaal van de Grand’mère van Takaro, waar deze door Muerag-buto 

gedood en gekookt is 3). Zij brengt hem in dien toestand naar de rivier, baadt hem om hem 

te verfrisschen, waarna zij de deelen van zijn lichaam wederom op hun plaats stelt, en Takaro 

herleeft (Nieuwe Hebriden). Bij WlLKEN 4) lezen wij: „Wat de karahang betreft, die in 

het lijk bewusteloos is achtergebleven, ook deze wordt . . door de sangiangs — nadat zij haar 

hebben doen herleven, door op het lijk of op de overblijfselen daarvan een weinig danum- 

haharingan, dat is: levenswater, te gieten — in het zielenland gevoerd, waar zij zich met de 

liau vereenigt”. 

Een merkwaardige parallel vinden wij in de sprookjes van Grimm, bijv. Broertje lustig: 

„daarop sneed hij alle ledematen der doode af en wierp ze in het water, maakte vuur onder 

den ketel aan en liet ze koken. En, toen al het vleesch van de beenen was afgekookt, nam 

hij het blanke, witte gebeente er uit, legde dit op een tafel en reeg en plaatste dit volgens 

zijn natuurlijke volgorde bij elkaar. Toen dit gebeurd was, sprak hij driemaal: „Hocus, Pocus, 

Pilatus, doode sta op”, en na de derde maal richtte zich de koningsdochter weder levend, 

gezond en schoon overeind”. 

Een ander sprookje, waarbij het gebeente tot zekere herleving wordt gebracht, is: 

„Van den Amandelboom”: „Doch MARLEENTJE nam haar zijden zakdoek, zamelde alle (schoon- 

gekloven) beentjes (van haar broertje) bij elkaar, bond ze daarin en legde ze onder een 

amandelboom. Daar begon de boom te bewegen . . een nevel steeg uit den boom, in het 

midden daarvan brandde het als vuur, en uit dat vuur vloog een vogel omhoog . . MARLEENTJE 

gevoelde zich alsof haar broertje nog leefde” 5). 

Zulke begietingen en wasschingen kunnen ontleend zijn aan het beeld van den be¬ 

vruchtenden regen, die het leven op aarde, na eene periode van laethargie — dus als bij de 

schim van een doode — wederom opwekt. 

Die bimi werd wel aan een paal gebonden. Bij het graf werd hem het hoofd afgeslagen. 

Zijn schedel werd wel bij het voeteneinde van het graf begraven, van daar de naam, waarmede 

hij den doode werd aangeboden: tandraja gahc: voetkussen. 

Eene verzachting van dit gebruik is wel de binu quri of binu squri, aan wien „alleen 

maar” het linker oor werd afgesneden. 

In Tamiö deelde men mede: reeds p.m. twee maanden na den dood kon het dooden- 

feest worden gegeven, waarbij een binu squri dan wel een te dooden binu werd gebruikt. 

1) Blz. 328. 

2) Cf. Wn.KEN, III, blz. 433 vlg. 

3) Anthropos, 1912, blz. 44. 

4) III, blz. 60. 

5) Voor dergelijke parallellen, zie Adriani in Ind. Gids, 1911, I, blz. 253. 
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Het gebeurde, dat er meerdere koppen werden gebruikt, waarvan dan elk eene afzonderlijke 

bestemming en benaming kreeg. Zoo noemde men ze, behalve gelijk zooeven gemeld: tadraja 

h'ógö (hoofdkussen), tadraja dana, of -ahé (steun voor den arm, den voet) een ander weer: 

sisb, wat zóó uitgesproken, wandelstok zou moeten beteekenen. Men noemde dit alles: eer¬ 

bewijs voor den doode. 

Onder binu wordt ook verstaan een gesnelde kop, zooals wij dien zien afgebeeld bij Mod. '), 

Kl. DE Zw. 1 2). Bij Mod. is de kop opgehangen aan drie koorden (Z. ma tumawi) en van een 

baard (Z. bu dsibi) voorzien. De onderkaak is hier aanwezig. 

Dit onderwerp is hiermede geenszins uitgeput. Ruimschoots zullen wij bij Staatsinstel¬ 

lingen 3) en bij Godsdienst 4) gelegenheid hebben, erop terugtekomen en wij zullen dan nog 

eenige aanvullingen van dit belangrijke punt geven. 

§ 820. Vooral in noordelijke streken kent men het gebruik, de lijkkist maanden lang in 

de woning te bewaren, aan de benedenzijde voorzien van een gat, waarin een bambu was 

aangebracht om de ontbindingsstofifen aftevoeren. Dit zou het gevolg zijn van de onmogelijk¬ 

heid voor de nabestaanden, om de voor de begrafenis benoodigde varkens te produceeren, 

zoodat gewacht moest worden, totdat deze er waren. 

§ 821. In de centrale gedeelten treft men op vele plaatsen eene doodkist in huis in de 

groote zaal, maar niet gebruikt als hier vermeld, maar slechts door den bewoner vervaardigd, 

met het oog op zijn hoogen leeftijd, en bestemd om eenmaal zijn stoffelijk omhulsel te be¬ 

vatten. Afb. 210 geeft een beeld van zulk eene kist. Te Saiwahili zag ik een veel 

kleinere, die te nauwernood een volwassene en zeker niet in gestrekte houding kon bevatten, 

die beneden aan de eene zijde iets was ingebogen, en van pooten voorzien. Deze kisten ver- 

toonen eene sneb (rechts in de afbeelding), voorzien van een uitwas, gelijk wij dat van den 

neushoornvogel kennen (en zooals dat in de Bataklanden voorkomt5 6); die kop zou een 

beschermenden invloed tegen kwade geesten kunnen bedoelen) c). 

Elders weer trof ik eene kist zonder eenige versiering, maar die een naar het lichaam 

ook uitwendig gevormden boomstam uitmaakte, zooals men die voor mummies in Egypte 

kent, van binnen uitgehold. Deze kist (Idanö Do, Westkust, onder La hu sa) was tegen 

een paal van het huis aangebonden. Voor hout neemt men liefst gemakkelijk te bewerken 

soorten. In de Zuid gebruikt men voor de hoofden betere soorten (b.v. fqebu), voor den 

burger b.v. döiv. Een bepaald passend deksel wordt niet overal gebruikt. De afsluiting be¬ 

staat dikwijls uit niets anders dan eene losse plank, met rottan wel vastgebonden, maar dik¬ 

wijls heeft men zelfs dit nagelaten, zoodat het deksel wel verschuift en van de kist afvalt, 

den inhoud aan wie voorbijgaan latende zien. 

§ 822. De plaatsing van de kist op de begraafplaats is geenszins eene onverschillige 

zaak: de voeten moeten stroomopwaarts, het hoofd stroomafwaarts zich bevinden [raja ahé, 

jöw liögo, N.). Elders, in de Zuid, werd opgegeven: de voeten moeten naar het oosten, het 

1) Fig. 28. 

2) Tegenover blz. 34. 

3) § 1104- 

4) § 1267. 
5) Pleyte, Revue d’Ethnographie, 1885, blz. 317; 1886, blz. 464. 

6) Vgl. § 404, I en 772. 
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hoofd naar het westen zijn gericht 1). Waar mij tevens werd medegedeeld dat die plaatsing 

het de schim mogelijk zou maken, den stroom aftevaren, welke hij zou volgen op zijn reis 

naar het zielenland, stuiten wij op de moeilijkheid dat de doode, in zijn prauw (doodkist heet 

immers in het gedicht: bzüb) geplaatst, gelijk dat het geval is, en pagaaiende, gelijk dat bij 

kleine prauwtjes het geval is, juist in de verkeerde richting zou varen. Het komt mij voor, 

dat de oplossing hiervan eenvoudig gelegen is in de voorstelling, dat voor den doode alles 

omgekeerd is als voor den levende, zoodat hij dan inderdaad goed zou varen. 

Intusschen was te Lawalawaluwó de verhouding juist omgekeerd: rtnijöw adjudju, 

iniraja lelie”, en — waar wij hier eene opgave uit een weinig of niet beïnvloed gebied voor 

ons hebben, is dit mogelijk de oorspronkelijk wijze van begraven uit den „pagaai-tijd”, terwijl 

die tegenovergestelde opgave eene aanpassing zou kunnen zijn aan het thans op Ni as zoo 

algemeen verspreide roeien op onze wijze 2). 

Voor het feitelijk plaatsen in een prauw van de dooden (de Milanau, de Land- en 

Zee-Dajaks), zie WlLKEN 3) en LlNG RüTH 4). 

$ 823. Terwijl in de noordelijke streken het inblaja om den doode plaats heeft nadat 

hij gekist is, vindt men in centrale en zuidelijke streken de gewoonte, hem op een speciaal 

soort zetel te plaatsen, waarvan afb. 9 eene voorstelling geeft, dan wel op een zich reeds 

in de woning bevindenden zetel, de usali, zooals wij dien in § 391, en de harefh, gelijk wij 

dien in § 390 leerden kennen. De doode wordt op dien sarabija gebonden (N. sarambia), 

waar hij eerst een dag op blijft (Tètègewö, Sus.). Vervolgens wordt hij daarop buitenshuis, 

op het dorpsplein, rondgedragen, tweemaal stroomopwaarts, tweemaal stroomafwaarts [lafanóro 

ba banuwa, méndruwa möj raja, mêndruwa möj jöw). 

Deze uitdrukkingen: möj raja en möj jöw zijn interessante vormen voor het N. miraja 

en mijöw, waarin mi- dus ontstaan moet zijn uit: möj, gaan, gaande. 

Dat alles heeft onder zang [höhg) der aanwezigen plaats. Eerst hierna heeft de kisting 

plaats. 

§ 824. Eene afzonderlijke plek om den doode doorheen naar buiten te dragen, werd 

nergens door mij aangetroffen, algemeen geschiedde dit door de gebruikelijke deur. KrüYT 5 6) 

vermeldt, dat alleen het lijk van eene in het kraambed overleden vrouw door den wand van 

het huis naar beneden werd gedragen (teneinde de schim den weg bijster te maken; het 

werd mij steeds ontkend en een geval van dien aard, dus op de gewone wijze, maakte ik 

mede in de Zuid). IvRUYT °) vermeldt nog: „wordt op Oost-Nias een lijk in den oogsttijd 

begraven, dan plant men op den weg een gespleten tugala-stengel, waaronder men doorloopt, 

opdat de ziel van den overledene de lijkbezorgers niet zal volgen en de rijst verderven. Aan 

1) Cf. Heieri.i, Urgeschichte der Schweiz, blz. 152, 153 (neolithische oder jüngere Steinzeit): „Alle Graber 

waren in Ost-West Richtung angelegt.. . immer (lag) der Kopf im Osten”; „Die Richtung des Grabes war Ost-\Vest. 

Im Westen lagen zwei grosze Köpfe, im Osten ein kleiner Schadel”; op. cit. blz. 247 (Bronzeperiode) „Die meisten 

Leichen batten West-Ost-Richtung, nur wenige schauten gegen Süden”. 

Dit zou tot de consequentie leiden, dat — mogen beide vormen met elkaar worden in verband gebracht — het 

oosten als de bovenstroom, het westen als de benedenstroom wordt opgevat. 

2) Zie nog § 269. 

3) III, blz. II5. 

4) I, blz. 144. 

5) Blz. 264. 

6) Blz. 266 
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de Westkust hakt men een nieuw pad naar de begraafplaats bij iedere gelegenheid, dat er 

een doode wordt begraven, opdat de ziel des overledenen den weg naar het dorp niet terug 

zal kunnen vinden '). 

§ 825. Het begraven van onderdeden van een lijk op eene andere plaats dan het 

overige lichaam, in den zin dat daartoe een deel van den pas gestorvene werd afgezonderd, 

constateerde ik nergens. 

Van dien aard was het gebruik, om de ingewanden uit het lichaam van een doode te 

verwijderen en die in de wildernis of in zee wegtewerpen, gelijk van het oude Saleyer 

vermeld 1 2). Het is het vermelden waard, dat LauwödröMA 3), alvorens de reis naar de 

maan te ondernemen, werd gezegd evenzeer zich van die lastige luxe te hebben ontdaan — 

eene herinnering aan dergelijke gebruiken? 

Dat na de ontbinding van het lichaam het gebeente wel wordt gescheiden, is reeds 

gebleken. In het bijzonder den schedel wordt een afzonderlijk verblijf ingeruimd; plaatselijk 

maakt men ook bergplaatsen voor het overige gebeente. Het zal echter het eenvoudigst zijn, 

dit punt onder begraafplaatsen in bijzonderheden te bespreken 4). 

§ 826. De tot hiertoe beschreven begrafenisgebruiken gelden in hoofdzaak voor de 

hoofden en hunne verwanten, m. m. ook voor de onderdanen. De gebruiken voor de laatsten 

zijn eenvoudiger en minder kostbaar. Koppen worden voor hen niet gevorderd. DatTlIOMAS5 6) 

van een slaaf vermeldt dat hij, met een touw aan zijn voet gebonden, na zijn dood uit de 

kampong werd gesleurd, mag niet tot generalisatie leiden. Juist in het zuiden, waar dit feit 

heeft plaats gehad, was het slavenleven volstrekt niet zoo treurig. 

§ 827. De algemeene verhouding tegenover de dooden is die van vrees voor hun schim. 

Vooreerst verschilt het „wezen” dier dooden zoo zeer van den mensch, en al wat zoo weinig 

begrepen wordt, heeft kans sympathie te moeten derven. Verder heeft men nu eenmaal het 

dogma: alle of althans zeer veel kwaad is het gevolg van de inwerking der onbevredigde 

schimmen der overledenen0). Het kan echter duidelijk zijn, dat deze „vrees” speciaal geldt 

diegenen onder de dooden, die verwacht worden invloed op den gang van zaken uitteoefenen, 

dus in het bijzonder de overleden hoofden. Rationeel is het dat de liefde, die men gedu¬ 

rende het leven van iemand voor dezen koesterde, niet met den dood plotseling in vrees 

verandert, wanneer wij het algemeen bespreken. De moeder, die haar kind verliest, blijft het 

beweenen met even diepen weemoed als dat in onze maatschappij het geval is. Roerend is 

dikwijls het leed van de overlevenden over het verlies der hunnen, vooral indien het kin¬ 

deren betreft. Eene moeder heb ik gekend, die wegkwijnde onder het verdriet over een over¬ 

leden zoon; een vader hoorde ik nacht aan nacht weemoedige zangen aanhefifen over het 

overlijden van zijn kind. 

In dezen zin komt het mij voor, dat men de aanteekeningen van M. J. VAN Baarda 

in Tijdschr. I. T. L. V. 7), ook voor het door hem behandelde gebied zal moeten opvatten. 

1) Lett, I. blz. 67. 

2) In Not. Bat. Gen. Dec. 1912, Ic. 

3) § 1188. 
4) § 838 vlg. 

5) Blz. 8. 

6) WtLKF.N, III. blz. 401. 

7) 1913, blz. 54. 
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Zijne opmerkingen laten zich dus zeer wel in overeenstemming brengen met de wel eenigs- 

zins eenzijdige opvattingen, tot nu toe gehuldigd. Dit is eenvoudig daardoor te verklaren, 

dat alle schrijvers zekere neiging hebben om zich bij hunne mededeelingen te bepalen tot de 

behandeling van de meest indruk makende verschijnselen, en dat zijn zeker wel die, welke 

om de hoofden eener natie zich afspelen. 

De uitingen van leed zijn ook hier in het begin het heftigst. Na enkele maanden, werd 

mij medegedeeld, begon het te slijten. Zoo is het stellig niet alleen vorm dat de vrouwen, 

wanneer de doode het huis zal worden uitgedragen, zich daartegen trachten te verzetten, 

maar werkelijke droefheid mengt zich wel degelijk daaronder, dan wel is geheel aanleiding 

daartoe, indien de overledene bemind was. Vandaar, dat hetgeen wij vinden bij KRAMER: 

„Die nachsten Angehörigen rnüssen bei Begrabnissen oft festgehalten werden, weil sie 

sich ganz unsinnig gebarden, sich unter groszem Geschrei niederwerfen und mit begraben sein 

wollen”, 

voor mij niet alleen mag verklaard worden door wat er volgt: 

„Zuweilen gehen freilich die Zurückgebliebenen auch einer schrecklichen Zukunft ent- 

gegen. Nicht selten komt es vor, dasz man die Witwe des begrabenen Mannes noch am selben 

Tage mit Gewalt einem anderen verheiratet und ihr damit auch alle ihre Kinder entreiszt”. 

Minder nog kan ik mij vereenigen met de consequentie: 

„Es zeigt sich hier so recht wieder die ganze Trostlosigkeit des Heidentums und die 

ganze Unbarmherzigkeit desselben”. 

De reden van dit mijn afwijkend gevoelen is, dat ik de Niassers als dikwijls uiterst 

fijngevoelig heb leeren kennen, ondanks hun heidendom. En verder is mij gedurende de ruim 

vijf jaar verblijf op het eiland geen enkel geval van zulke gewelddadigheden bekend geworden. 

Het hier beschrevene ten aanzien van de scheiding van moeder en kinderen, is haast alleen 

mogelijk met slaven en dan nog alleen in die streken, waar jaren lang anarchie had geheerscht, 

die al evenzeer de edele gevoelens had gedood, als dat b.v. in Europa het geval was in de 

jaren lange oorlogen, die daar in de middeleeuwen en later werden gevoerd. Naar zulke ab¬ 

normale omstandigheden mag men een volk niet beoordeelen. Ook het uithuwen eener weduwe 

had in den regel niet plaats dan nadat het grootste leed was vergeten. Het heidendom is 

teugelloos ten aanzien van zijne uitingen, voor zoover de adat geene grenzen heeft gesteld. 

Men heeft nog minder geleerd te huichelen of zijne gevoelens te onderdrukken '). 

§ 828. Bij de voorafgaande beschouwingen heb ik niet uit het oog verloren het aandeel 

traditie, dat in die rouwuitingen kan schuilen, en waardoor zij dus in zekeren zin de betee- 

kenis van formaliteiten krijgen, waaraan de inhoud ontbreekt. Het spreekt dat dit slechts daar 

het geval is, waar sympathie voor den overledene heeft ontbroken, zoodat men dan als ge¬ 

bruik vervult, wat bij andere gelegenheden tevens uit het hart voortkomt. Zoo mogen wij 

ook niet uit het oog verliezen dat die gebruiken gelden voor allen, zoodat het mogelijk ge¬ 

waagd is, uit de gedragingen der vrouwen ten aanzien van een overleden hoofd of echtgenoot 

te concludeeren tot vroegere offers dier personen. 

Voorbeelden van zulke offers vinden wij b.v. op Fidji: „bij het overlijden van een 

aanzienlijke worden niet alleen zijne slaven, doch ook zijne vrouwen door wurging om het 

1) In dergelijken geest schrijft M. J. van Baarda, Tijdschr. I. T. L. V., 1913, blz. 58. 
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leven gebracht1). Van het oude Bantam wordt daar gezegd2): „Wanneer een man sterft 

gaen allen de vrinden met aent grafif ende daer gaen eenige vooraen, die huylen, ende met 

dat den man wort int graf geset, wil de vrou mede daer in springen ende wort dan van de 

vrinden teruggetrocken”. 

Te meer voorzichtigheid past hier, wanneer wij uit andere gebruiken willen besluiten 

tot matriarchale instellingen, waarmede offers als hier bedoeld weinig in overeenstemming zijn 

te brengen. 

§ 829. Voor wat betreft den tijd, gedurende welken men nog van de dooden spreekt, 

uit het oprichten van steenen door de hoofden, gelijk wij dat 3) bespraken, blijkt, hoe het 

streven bestaat om zich een onvergankelijken naam te verwerven. Verder dient de voorouder- 

vereering om door het plechtig vermelden der namen van de stamvaderen, die herinnering 

levendig te houden 4). 

K. GRAVEN EN BEGRAAFPLAATSEN. 

§ 830. In de onmiddellijke nabijheid van elke kampong is eene plek, waar het gebruik 

is de dooden te verzamelen. Het zijn steeds met boomen en andere gewassen wild begroeide 

ruimten, geen hoven als bij ons. In de groote kampongs van de Zuid zijn dat uitgestrekte 

plekken langs de verbindingswegen met andere nederzettingen. Het was zeer merkbaar, wan¬ 

neer niet zoo lang geleden iemand begraven was, zoodat men niet voor zijn genoegen langs 

die wegen behoefde te gaan wandelen. Zal een doode worden begraven, dan gaan er enkele 

personen op uit, om eene vrije plek uittezoeken, waarvan men de omgeving openkapte. Ten 

aanzien van de hoofden en den gewonen man bestaat dit onderscheid, dat in N. en C. de 

eersten plaatselijk ook in de kampong werden begraven, de laatste steeds er buiten. In de 

Zuid was de begraafplaats: ba bazua gbli5). In Töhènè-asi trof ik ook graven aan achter 

de woningen. Voor de hoofden was langs de wegen het graf: ba iglm lala, bij een kruispunt 

dus van wegen ; voor de satq was dat verder binnenwaarts en verder op. 

§ 831. Niet begraven werden zij, die een gewelddadigen dood gestorven waren. Men 

liet hen liggen waar zij waren, ook werden zij wel op stellages gelegd. Dit betrof niet de in 

den strijd gesneuvelden, die men zoo mogelijk medevoerde en begroef als de overigen, maai¬ 

de gesnelden of op andere wijze dan door den strijd gevallenen. Verdronkenen werden ook 

wel begraven, maar daaromtrent bestonden verschillen. Arme lieden werden eenvoudig op 

een plank gebonden en dan op den grond of in de boomen geëxponeerd. Zonder graf, enkel 

op den bodem gelegd, was dikwijls het laatste bestaan van slaven. Overigens vond een ieder 

een van meer of minder toewijding getuigende laatste rustplaats. 

1) WlI.KEN, III,. blz. IOO. 

2) Op. cit. blz. 98. 

3) In § 267. 

4) § I303- 

5) § 2S4. 
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Wij houden ons in het hier volgende enkel bezig met de graven van hoofden, waarvan 

de andere graven als eenvoudiger vormen zich gemakkelijk laten afleiden. 

§ 832. Het voornaamste verschil in begrafeniswijze is wel dat, waarbij definitieve en 

dat waarbij voorloopige bijzetting plaats heeft. De eerste treffen wij aan in de Zuid en in 

het noordelijke Ni as, streken, waar de meest beschaafde gebruiken heerschen. In het tusschen- 

liggend gebied was de tijdelijke begrafenis nog wel overal de hoofdvorm. Deze vervalt weer 

in twee groepen: die waarbij, nadat de weeke deelen van het lichaam waren verdwenen, het 

geheele gebeente eene definitieve rustplaats kreeg en die, waarbij dat alleen met den schedel 

het geval was. Het laatste was het meest voorkomend gebruik. Een ander belangrijk onder¬ 

scheid in begrafeniswijze was dat tusschen begraven boven den grond, dus zuiver exponeeren, 

en begraven op of beneden den bodem. De noordelijke grens van het eerste gebied liep in 

grove trekken van het S j i wal a wa-dal over Sifa4oro-asi naar Sógae-adju. Aan al deze 

typen was gemeenschappelijk, dat boven het graf een afdakje werd opgericht dat tot be¬ 

schutting van den doode moest dienen. Overigens bestaat er zooveel verscheidenheid, dat 

alleen eene gedetailleerde en plaatselijke bespreking voldoende toelichting kan geven. Daarbij 

kunnen wij ons onderwerp in de volgende onderdeden splitsen: 

A. Graven, definitief of tijdelijk. 

a. Op stellages boven den grond. 

b. Op den grond, al dan niet op een steenen onderlaag. 

c. In den grond. 

B. Beender-bewaarplaatsen. 

a. Van den schedel. 

b. Van het overige gebeente. 

55 833. De graven op stellages boven den grond komen voor in het gebied in de vorige 

paragraaf gemeld. Het definitieve begraven kenmerkt de Zuid, het tijdelijk begraven het 

overige gedeelte van die landstreken. De stellages bestaan uit een paar stel palen, tusschen 

elk waarvan in de breedte een dwarsbalk is aangebracht, waarop de kist komt te rusten. 

Daarboven wordt een afdakje gemaakt, waarbij de atap-stukken, inste'de van met de blad¬ 

slippen naar beneden, met deze naar boven worden gelegd, hetgeen de bedoeling kan hebben, 

het opwaaien te voorkomen, maar ook verband kan houden met de voorstelling, dat voor de 

dooden alle verhoudingen de omgekeerde zijn van die bij ons. Die afdakjes worden ook wel 

met bambu nader bevestigd '). 

Short Notice 1 2) zegt: „Flowering shrubs, and creepers are generally planted beneath, 

which soon climb up and cover the coffin with foliage”. Van zulk planten heb ik nooit iets 

bespeurd. 

Zulke afdakjes dienen niet steeds voor het overdekken van de doodkisten, maar ook 

wel ter bescherming van de gamagama ha si3). Bij de graven plaatst men nog wimpels of 

vlaggen (bhdrèdra), vogelvormen (manumanu): Z. 4). 

1) Lett, TV, blz. 36. 

2) Blz. 8. 

3) § 814. 

4) Cf. Sven VON Hedin, Abenteuer in Tibet, blz. 145: „Grab .. das mit flatternden Wimpeln an langen 

Stangen geschmiickt war”. 
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§ 834. Graven op den grond, al dan niet op een steenen onderlaag, vinden wij voor¬ 

namelijk in de zuidelijke centrale landstreken '). Beide geven een denkbeeld van de graven, 

die op een onderlaag van steenen zijn geplaatst. Dat men hierbij ook niet met eene eenvor¬ 

mige behandeling te doen heeft, blijkt uit die verschillende figuren. Afb. 211 laat een beschot 

zien dat om de kist heen is aangebracht, die daar vrij binnen staat. De dakpalen staan buiten 

dat beschot, hetwelk aan weerszijden naar boven gerichte hoornvormige uitloopers vertoont. In 

afb. 212 steekt de kist een stuk uit het graf. Deze vorm vertoont punten van aanraking met 

den grafvorm op stellages. De kist toch is op een paar dwarsverbindingen der lengtebalken 

van het afdakje geplaatst. Vervangt men den stapel steenen door palen, dan heeft men den 

meer zuidelijken vorm. Er is een begin van beschot, doordat een aantal smalle, opstaande 

plankjes zijn aangebracht, maar dit werk is niet voltooid. Dit zal wel daaraan moeten geweten 

worden, dat dit graf dagteekent uit de pokkenepidemie van 1909, die van de ongeveer 250 

inwoners er slechts een vijftiental overliet. 

§ 835. Graven in den grond zijn er vooral in de noordelijke gedeelten van het C. en 

in het verdere noorden. Over het algemeen zij verwezen naar § 810. Er bevinden zich echter 

in de landstreken om het Lahömi- en het Moro^ö-dal een bijzonder soort graven van dezen 

aard, simalqb genoemd, waarvan het alleszins der moeite waard is, ze nader te beschouwen. Een 

vervallen graf van dien aard zien.wij in afb. 140. Een niet lang vóór mijn bezoek aan die 

plaats opgericht graf van dezen aard trof ik aan te Balöhili (Moro;ö), waarvoor zie afb. 213 

en 215. Boven het dak staken lansvormige voorwerpen uit. Beneden het dak bevond zich een 

beschot, dat fraai blauw, rood en wit was gekleurd. Op den rand van dat beschot bevonden 

zich een aantal figuren, in hout uitgesneden, die deels geesten voorstelden, met geweer, lans 

en schild toegerust, en zwart met wit gekleurd, blijkbaar bestemd om als beschermers of ver¬ 

weerders te dienen, daar zij het geweer hielden, als wilden zij het afschieten; deels eene 

voorstelling bevatte „naar het leven”. De bedoeling was, eene korte schets te^ geven van de 

voor den mensch, volgens Niassche begrippen, meest gewichtige gebeurtenissen. In het midden 

van afb. 215 ziet men den overledene met zijne vrouw, vóór zij kinderen verkregen. Zij ver¬ 

toont nog geene borsten, terwijl hij voor de omarming gereed is, waarbij de vrouw de be¬ 

hulpzame hand biedt, deels door met de linkerhand den weg te openen, deels door met de 

rechterhand den weg te wijzen. Rechts in die afbeelding is de vrouw in het bezit van een 

kind gekomen, hare borsten zijn gezwollen, terwijl de man zich wederom bereid toont om 

den akker van het menschengeslacht te bewerken. Op het beschot verheffen zich een aantal, 

met een menschenhoofd versierde, armlooze palen, die bijdragen om het dak te steunen. 

Feitelijk wordt dit gedragen door zich binnen het beschot bevindende pilaren. Deze graf¬ 

ruimte was nog door in den grond geplaatste paaltjes afgesloten. 

§ 836. Het dak van dergelijke graven in het noorden wordt nog wel voorzien van 

combinatiefiguren, gelijk wij elders 1 2) reeds noemden. Vermoedelijk is zulk een graf bedoeld 

in Tijdschr. Ned. Indië3), waar gesproken wordt van beelden uit het dierenrijk van een 

gedrochtelijk voorkomen. 

1) Afb. 212 en 211. 

2) §§ 335, 391- 

3) 1848, blz. 180. 

39 
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§ 837. Dat aanzienlijke hoofden in N. onder het „raadhuis”, de bsali, zouden worden 

begraven, wordt door PALMER VAN DEN BROEK regel genoemd. Ook RAPPARD ') vermeldt 

dit; ik heb het evenwel alleen in de kampong Dahana aangetrofifen. Zoo algemeen als die 

schrijvers het voorstellen is stellig dit gebruik niet. Die bsali verkrijgt daardoor meer de 

beteekenis van de kramat’s, zooals wij die elders zooveel aantrefifen; noemen wij slechts de 

bovenlanden van Palem bang. 

In strijd met de beteekenis is dat gebruik niet, aangezien wij immers reeds zagen 1 2), 

dat deze gebouwtjes voor de kamponggoden bestemd zijn, en het ligt geheel in de lijn van 

de Niassche godsdienstige voorstellingen, dat wij daaronder in de eerste plaats overleden 

kamponghoofden moeten verstaan. 
t 

§ 838. Gaan wij thans over tot de beenderbewaarplaatsen 3). Reeds zagen wij, dat 

meestal alleen de schedel een nieuwe rustplaats krijgt, terwijl het overige gebeente blijft, 

waar het eenmaal werd neergelegd. Er zijn echter ook landstreken, waar men voor het ge¬ 

beente, anders dan den schedel, een verblijf maakt waarop KRUYT 4) doelt. Het is de vraag, 

of zijne verklaring, dat men te Lölözirugi (Boven-Moro;ö) de beenderen wel in een 

houten beeld opborg, dat voor aan het huis werd geplaatst, wel juist is, waar hij er aan toe¬ 

voegt, dat dit de beschermgeest van het dorp werd. Te meer, waar hij den naam van zulk 

een beeld tuhb noemt: naar de houtsoort van den adu5 6). Ook aan de boven-Oj o vond ik dit 

gebruik, maar daar werd het beeld dat het gebeente bevatte, in huis bewaard °). 

§ 839. De bewaarplaatsen der schedels zijn van verschillenden aard. De beste naam 

ervoor komt mij voor te zijn: schedeltombe, voor zoover het bewaren vóór, beneden de woning 

plaats heeft. Daarnaast toch bestaat nog het gebruik om zulk een schedel in de woning, in 

de nabijheid der voorouderbeelden bijtezetten in een houten kist. Dit vinden wij vermeld bij 

KRUYT 7). Jaren lang informeerde ik er naar in verschillende deelen van het eiland, maar 

steeds werd ztilk een gebruik, als iets „barbaarsch”, door de menschen ontkend, totdat ik het 

eindelijk constateerde te Hilibuasi, in het landschap der Ira Ono Lasé, waar het mij 

ten slotte bleek meer voortekomen. Hiervan maakte ik de afb. 218, waarin men den versierden 

korf duidelijk kan zien. Alvorens zulk een schedel werd bijgezet, had mblaja plaats. De 

Niassche naam is bari. Men deelde ook mede dat zulk een bergplaats zich wel bevond bij 

den paal voor aan het huis (ba gehomo f'óna). Van de schedeltombes bestaan wederom ver¬ 

schillende vormen, die alle genoemd worden in deze centrale streken: tsjuhbs). Gaan wij die 

vormen achtereenvolgens na : 

1. De meest eenvoudige en zeker wel zeer oorspronkelijke vorm9) bestaat daarin, 

dat men onder de darbdarb, die als zetel voor de schim van den overledene zal dienen, 

1) Blz. 573. 

2) § 281 vlg. 

3) Vgl. 2 Sanruel, 21, vers 12—14. 

4) Blz. 332 en 426. 

5) § 839- 

6) Zie § 1153. 

7) Blz. 332. 

8) Zie tuhb in S 838. 

9) Afb. 138. 
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den schedel van dezen bijzet. Door de aanwezigheid van stutten onder dat voorwerp is daar 

beneden eene ruimte uitgespaard, die zich uitnemend daartoe leent. 

Het is met volkomen zekerheid vastgesteld, dat deze schedels niet zijn die van ge¬ 

snelde personen. Zoo heb ik o. a. eene zaak te behandelen gehad in het gebied van de O'o'u, 

waar, na de splitsing in tweeën van een kampong die was verbrand, de afstammelingen in 

den eenen tak, ten „nadeele” van die in den anderen, zich hadden meester gemaakt van den 

schedel van een of meer voorouders. 

2. Bij een anderen vorm *) is de schedeltombe een in steen uitgewerkte kist, die met 

een steenen deksel gesloten wordt. Dat ik deze opname kon maken, was het gevolg daarvan, 

dat ik vijandig in deze kampong werd ontvangen, of liever, op het laatste oogenblik maakten 

zich alle vijanden uit de voeten. De beide Chineesche borden lagen boven den schedel en 

den klapper, die men erin kan zien. Zij werden voor de opname even ter zijde gelegd, om 

daarna wederom op de oude plaats te worden aangebracht. Ten gevolge hiervan is het mij 

niet mogen gelukken, volledige gegevens over de beteekenis van het een en ander te ver¬ 

krijgen. In Sógaè-adju verklaarde men, dat zulk een klapper wel werd in de plaats gesteld 

voor een schedel uit ouden tijd, indien die reeds geheel was vergaan (,no bböw) 1 2). 

3. Bij weer andere vormen 3) bestaan de tombes uit pyramidaal opgebouwde stapels 

steenen, die van een tot twee M. hoog worden opgericht. In het midden hiervan wordt eene 

ruimte opengespaard, waarin de schedel plaats vindt. Als sluitsteen dient een platte steen, 

maar daarboven wordt nog menigmaal een eigenaardig gevormde steen geplaatst, omtrent de 

beteekenis waarvan ik niets kon te weten komen 4). 

De hier om hun vorm afzonderlijk behandelde methoden van bijzetting van den schedel, 

komen in het centrale Ni as naast elkaar voor5 6). 

§ 840. Doodkisten uit één stuk steen vervaardigd, zouden volgens gedane mededeeling, 

in de Zuid voorkomen. Zij waren opgesteld op steenen neuten en van een steenen deksel 

voorzien. Zelf waargenomen heb ik ze niet. Zij zouden o. a. zijn te Hilinawalö en te 

Hilimódregeraja. De naam is: ha si batu. 

Moderniseeringen, uit kalk of zelfs cement gemaakte kisten, behooren in deze beschrij¬ 

ving van zuiver Niassche zaken niet thuis. 

§ 841. Grafroof had wel plaats, hetgeen kon betreffen voorwerpen, den doode mede¬ 

gegeven, dan wel den schedel van den betrokkene. Dit laatste vooral was een ernstig geval, 

niet alleen eene diepe beleediging, maar ook eene zaak, die de betrokkenen in groote ver¬ 

legenheid bracht, met het oog op de vooroudervereering. Zulke gevallen van grafroof waren 

wei aanleiding tot oorlog0). Behalve uit vijandige bedoeling had zulk een roof wel bij wijze 

van wraakneming plaats. Toen het snellen te gevaarlijk werd, kwam het ook voor, dat men 

1) Afb. 214. 

2) Vgl. Wilken, III, blz. 63, waar van Letti wordt vermeld dat gesnelde lijken worden begraven, maar dat 

op eiken romp ter vervanging van het hoofd een kokosnoot wordt geplaatst. 

3) Zie afb. 211, 216 en 217. 

4) Cf. Wilken, IV, bl. 47, waar van de Olo-Lowangan wordt vermeld: „De beenderen worden dan schoon¬ 

gemaakt. In het bijzonder geschiedt dit met den schedel, die dan in een pyramidevormig, met roode en witte arabesken 

beschilderd, toestel gelegd en in de woning tipgeborgen wordt”. 

5) Afb. 138. 

6) § 1085. 
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zich — en dit geheel in strijd met de beteekenis van het gebruik — meester maakte van 

zulk een schedel, die dan als surrogaat voor een „echten” kop moest dienst doen. Zaken van 

dezen aard werden bij mij voorgebracht. Het ging dus hiermede als ook elders het geval 

is geweest, waar men een klapper of een buffelkop in de plaats stelde van den oorspronke- 

lijken menschenkop. 

§ 842. Ten overvloede zij nogmaals aangeteekend, dat de hier geschetste gebruiken die 

zijn voor de hoofden der bevolking. Gewone lieden werden begraven en verder werd met hun 

gebeente niets bijzonders meer gedaan. 
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A. INLEIDING. 

§ 843. Het is in deze Inleiding mijne bedoeling, zooveel mogelijk in het licht te stellen 

wat bekend moet zijn om onbevooroordeeld kennis te maken met de vroegere staatkundige 

verhoudingen. Daarbij komen van zelf ter sprake de factoren, die — grootendeels ontbindend — 

op de vroegere maatschappij hebben ingewerkt. Bij de vermelding van de toestanden, zooals 

ik die heb aangetroften, had het mogelijk interessant en leerzaam kunnen zijn, uitvoerig te 

beschrijven, welke weg door mij is moeten worden afgelegd, strijdende tegen wantrouwen en 

baatzuchtig scheeve voorstellingen, tegen vooroordeel en bestaande misvattingen, de eerste bij 

de Niassers, de laatste bij de Europeanen die zich met de zaken van het volk hadden inge¬ 

laten; — van meer belang komt het mij voor de resultaten te vermelden, de wordingsgeschie¬ 

denis dier kennis in hoofdzaak achterwege latende. Het historisch onderzoek, dat ik eerst kon 

instellen, nadat ik in 1909 het eiland Ni as had verlaten, leverde menige bijdrage ter be¬ 

vestiging van de juistheid der door mij gemaakte gevolgtrekkingen. Dit houde men in het 

vervolg in het oog, waar die historische gegevens in dit geschrift om goede redenen voorop 

worden gesteld. 

§ 844. De oudste documenten, waarin wij staatkundige gegevens aantreffen, en die het 

mij gelukt is optesporen, bevinden zich in het Rijks-Archief in Den Haag en in het oud- 

Archief te Batavia. Contracten met Niassche hoofden werden gesloten in: , 

1669, blijkens: a. Den aanhef van het Contract van 23 Maart 1693; b. dat van 26 April 

d. a. v. (beide Rijks-Archief); c. Contractenboek 1743—1782, blz. 130, 

renovatie van dat van 31 Juli 1669 (oud-Archief te Batavia). De 

stukken zelve is het mij niet gelukt terugtevinden. Zie atb. 219 en 220. 

1693, „ Diverse Tractaten, Contracten, Accoorden, ende andere acten, door of 

van wegens de generale Nederlandse Comp. met verschyde Coningen, 

Princen, en Vorsten, in India gemaakt, aangegaan ende besloten, 

zedert den^jaare 1684 tot Anno 1701, folio 4, blz. 328 — 383. 

1755, „ Bataviase Inkomende Brieven overgekomen 1757, n° 19, Van Sumats. 

West Cust, 3de Deel, f°. 23. 

Alleen de Contracten van 1693 bevatten waardevolle gegevens, waarvan hier een 

overzicht volgt, voor zoover op dit onderwerp betrekking hebbende. Het is daardoor ook 

mogelijk, terugtegaan tot 1669, dank zij den aanhef van het op 23 Maart 1693 gesloten 
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Contract (loc. cit. blz. 328 en 329) J). De belangrijkste punten worden hier vereenigd in 

chronologische volgorde: 1 2) 

Datum. 

Plaats, waar het 

contract werd 

gesloten. 

Personen. Gebied. 
Contr.- 

boek f°. 

A. a. 2-6-1669, en ( Sasauwa. Ra rag 0. 328—329. 

31-7-1669 ( SlMON DAU SlAUWA. Bodê en daer onder 

/ Laky, gemachtigde gehoorende 33 dorp en. 1 

b. 24-8-1669. van de Marosse Ina- I n a k o-eilanden 3). 

1 kosse regeeringe. 

B. 23-3-ÏÖ93- S i 11 i d a r e. Radja SlLLIBO. R a r a er 0 . O 7 328—338. 

SlLIBO, LANGIE. 

Selobo. 

Tabeloelo. 

Sebarehulie. 

SlSOEA. 

Mangha Radja. 

Saamoinja. 

Tebailaloko. 

SlKDA. 

Selaimba. 

Tontaragha. 

SlDAIJEO. 

Bode, 

Goenong Sitoulje, 

G a ffia, 

Tello Beloeko, 

Lobliu, 

S i 1 i d a r e, mitsga¬ 

ders de daer onder 

sorteerende 65 Ne- 

goryen 4). 

c. 3-4-1693. N a i j. Senolassa. 

Madonboda. 

SOEGA MOJA. 

Kobasseloeo. 

Tsinnamatta. 

Saholedane. 

SlLHADAUWA. 

Naij en 

Lambara mitsga¬ 

ders den onder ge- 

hoorende 36 nego- 

ryen. 

344—352. 

D. 15-4-1693. M a 11 e k e r e. Zamboedelagoe. 

Lawajaheuna. 

Tebailaloko. 

Siotoe Camanassa. 

Dohannissie. 

M a 11 a k e r e, 

T e 11 o d a 1 a m , als 

ook de daer onder 

sorteerende 19 

plaatsen. 

352—360. 

1) Zie afb. 219. 

2) De hier vermelde namen zijn niet in de inhoudsopgave opgenomen. 

3) Contractenboek oud-Archief Batavia 1674—1724, blz. 843. 

4) Op den verderen inhoud van dit belangrijke contract komen wij dadelijk terug. 
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Datum. 

Plaats, waar het 

contract werd 

gesloten. 

Personen. 

1 

Gebied. 
Contr.- 

boek f°. 

E. 26-4-1693. 

• 

Maros Inako. SlLATOERE. 

SlNATOELIJ. 

SoUWAIJ. 

SlTORRATOE. 

SlLASSELABON. 

Oenoloea. 

SOMBOETALAGOE. 

Eijlanden : Maros, 

Inako, 

S i n a n a n g, 

B 0 n g k i e, 

Tello, 

Sinoroeang, 

Amthalanglang, 

Hoeroeang Ang, 

N a s s 0 e. 

361—364. 

F. 2-5-1693. Lahamie. Sebelloekoe. 

SlLLIBO. 

SlLLIBO KEA AMA 

JOHËUNA. 

Hanasie. 

Sa-au vva. 

Lahamie, 

Laoesa, en de daer 

onder gehoorende 

dartig dorpen. 

365—372. 

G.- 3-5-1693. L aha m ie. Samboede, lagoe. 

, Caboa Batü. 

’t landschap Go- 

nong J a r r 0 e. 

372—375- 

H. 3-5-1693. Lahamie. 

1 

j Seballoekoe. 

Keeboa. 

T OEH ALOBALANGIE. 

Seheuna. 

Manalagoe. 

Lobalangie. 

’t landschap Gom- 

boe, neffens alle 

de daer onder sor- 

teerende negoryen. 

375—383- 

I. 26-5-1755, volgens het oud-Archief te Batavia, vernieuwing van dat van 31-7-1669, 

derhalve met omissie van de bovenstaande van 1693. 

§ 845. Omtrent de betiteling in deze Contracten valt optemerken, dat deze voor een 

deel bestaat in Maleische termen: zuiver Niassche woorden treft men niet aan. Ook van die 

namen is een overzicht gewenscht (al levert dat niet veel zeker resultaat), hetwelk hier volgt. 

I. II. III. IV. 

A. Regenten. 
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I. II. III. IV. 

B. Landsheer. 

Opperlandheer. 

Hooft, en mindere re¬ 

genten. 

Heeren en grooten. Orang kaija. 

Hooft pounglous. 

Radja. 

C. Hoofd. 

Heeren-grooten. 

Orang Kaija. 

Hooft pongul. 

D. Hoofd-Regenten. Heeren, en grooten. Ponglous. 

’t principale d'dos (van 

M a 11 a k e r e). 

E. . Hooft (sc. pongloe). 

Regenten. 

Orang caijen. 

Minder Pongloes. 

F. Hooft Regenten van 

't landschap. 

Heeren en grooten. Orang kaija. 

G. Hooft Regenten. Orang kaija. 

Mindere Ponglous. 

H. Hoofd, en mindere Re- 

genten. 

Heeren en grooten. 

Alleen in B treffen wij dus den term: landsheer of opperlandheer aan, dien wij echter niet 

mogen gelijkstellen met het: hooft regent in de andere Contracten, zooals vooreerst blijkt uit het 

meervoud van dat laatste woord, en verder uit den aanhef van B: „Contract en Articulen, waer op 

den landsheer Radja SlLLlBO als ook desselfs hooft, en mindere regenten . De reden, waarom 

ook niet elders zulk een landsheer wordt vermeldt, kan wel niets anders zijn geweest, dan de 

moeilijkheid om, waar deze contracten geen adats-handelingen betreffen, in deze maatschappij, 

waar de persoon dikwijls zoo veel meer beteekent dan de positie, die landschapshoofden uittevinden. 

Wij zullen trouwens ook zien, dat de eerste (vijf) landschapshoofden samen meer op 

den voorgrond komen en dit feit laat zich zeer duidelijk lezen uit de benaming „hoofdregenten”, 

die wij welhaast in alle contracten aantreffen. 

§ 846. Een punt, dat verder van belang is, is de vermelding van de grenzen van de 

landschappen, die het mogelijk zal maken deze te vergelijken met die, welke ik ruim twee 

eeuwen later op het eiland aantrof. Ook hiervan is een overzicht gewenscht: 

B. Hier treffen wij alleen aan de opsomming van plaatsen in § 844 vermeld, en de 

specificeering in § 847. 

C. streckende van Si 11e da ra tot Goninglimbo. 

D. streckende van (Tello dalam) tot de riviere Idanne Hoa, leggende een 

halve dagreijsens van, en bewesten deze plaats. 
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E. Hier is de opsomming der eilanden voldoende grensomschrijving. 

F. streckende van (L aha mie) tot beoosten de rivier I dan na Hoa. 

G. ’t landschap Gonong Jarroe tot geheel aen de reviere Lahoego, leggende 

een vveijnig benoord westen d’Revier van Jobhoe. 

H. streckende van Lahamie tot Evenbenoorden Goenong Jarroe. 

§ 847. Voorloopig moeten wij deze gegevens laten rusten, aangezien eerst na de vol¬ 

ledige behandeling van dit onderwerp het mogelijk zal zijn, onze conclusies te trekken. Daar¬ 

mede kunnen wij evenwel nog niet van de Contracten van 1693 afstappen, voor gewezen te 

hebben op het belangrijke artikel 8 van dat sub B, waarvan wij noodzakelijk den volledigen 

tekst moeten geven. Deze dan luidt1): 

Ten achtsten, ofte ten laetsten, beloven geciteerde regenten met namen SlLOBOLANGlE, 

SlLOBO, Tabeleloelo, Sebarehielie Hooft Pounglous van Rarago, en Bodo, beneffens 

de daer onder sorteerende 33 negorijen, item SlSOEA, en MANGHA Radja, dos van Goenong 

Set o ul ij, ende vier daer onder behoorende plaetsen, item SaamüINJA, en Tebailaloho, dos 

van Gaffia, en de drie daer onder begrepen dorpen, ook SlKADA, en SlLAlMBA, dos van 

Tello Belloeko, en Sobhoe, neftens de daeronder gehoorende tien Negorijen, als mede 

TONSARAIJKA en Sidageo, dos van Sillidare en de 7 daer, mitsgaders, de nog omtrent 

’t gebied van klein Gido gelegene 8 stks dorpen etca. gesamentlyk, en een ider in ’t be¬ 

sonder, voortaen ALS VAN OUDS hunnen OPPERLANDHEER Radja Zillibo behoorlijk 

trouwe, onderdanige, en schuldige gehoorsaemheyt te sullen bewysen, en nimmermeer van 

hem tragten afif te wyken, ten waere selver ’t een off ander, tot prejuditie der opgestelde, 

en reeds beswoorne articulen quamen te ondernemen, in welken gevalle vermogens sullen 

wesen, gedagte landheer met woorden, soo niet andere middelen tot -et Houden van ’t op- 

geregte verbond te constringeeren, item by soo verre ook eenige der gementioneerde poung¬ 

lous sig van ’t g’insereerde naer dato, ofift eeniger tyt mochten komen te retireeren, sullen 

alle de andere welmeenende dos hunne machten op 'teerste ontbod, van gedagte landvoogt 

verpligt syn te conjungeren, ende quaade parthy in der min is ’tmogelyk, tot desselfs ver- 

schuldiging soecken te obligeeren, off anders geheel, en al te ruineren gelyk dat behoord. 

Ook hiervan blijve overigens de behandeling voor later voorbehouden 2). 

§ 848. Vervolgen wij ons onderzoek in de bronnen van jonger datum, dan treffen wij 

nog de volgende gegevens aan: 

RADERMACHER (Verh. Bat. Gen., 1781) 3) zegt: „N ias . . waarop meer dan vyftig negoryen 

geteld worden, welker Regenten geduurig overhoop liggende . .” Negorij moet hier de betee- 

kenis hebben van den „Nëgari” der Menangkabausche .Maleiers, in zoover als bestaande uit 

een aantal kota’s, complexen van kampongs derhalve 4). 

Marsden (1811)5): „The island is divided into about fifty small districts, under chiefs.. 

who are independent of and at perpetual variance with, each other”. 

§ 849. Afzonderlijke bespreking vereischt hetgeen RAFFLES in eene missive van 15 Juni 

1) Zie afb. 221—223. 

2) § 875, I. 
3) Blz. 74. 

4) Cf. WlLKEN, I, blz. 313. 

5) Blz. 477. 

0 

40 
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1821, gericht aan den Secretary to Govt. vermeldt, welk stuk te vinden is in het Rijks¬ 

Archief (dossier ROOSEGAARDE BISSCHOP). Uit die nota nemen wij de volgende punten over: 

2. Question of sovereignity. The whole country has been immcmorially divided between 

a number of distinct tribes, governed by distinct and independent chiefs, with whom it there- 

fore became necessary to form separate agreements. 

4. Terms of agreement. We invited the chiefs, connected with each, to a conference 

and acquainted them with the purpose of our mission. The chiefs whose signatures appear to 

these agreement are those of Kopea, Larago, Gunong Geah, Gunong Lembo, 

Semembawa, Te 11 o Dallum and Raheeli... under their influence and authority is 

comprised the whole Southern, Eastern and Northern coast of the Island (wat onjuist is). 

Te 11 o Dallum is possessed by three Rajahs of equal rank, who are, besides intima- 

tely connected with the Rajah of Roheeli, one of the most powerful Chiefs in this quarter, 

and whose friendship we soon found tliat it was of consequence to the prosperity of our 

station to secure. 

The Neas chiefs are generally guided by their Malay friends in all their intercourse 

with foreigners. 

The country is divided into a number of tribes and districts whose chiefs maintain a 

perfect independance of each other, and between many of whom ancient feuds and perpetual 

enmity subsist. In his own district the Rajah possesses considerable power and is considered 

Lord of the soil, though he derived no direct revenue therefrom. In the exercise of his 

judicial authority he is assisted by the Pamuncha which office is always held by one of his 

relations and their decisions are guided by the traditional usages or customs of the country. 

Al deze gegevens werden vastgelegd door de commissie, door RAFFLES naar Ni as 

gezonden, en bestaande uit John Prince en WlLLIAM JACK '). 

Nog treffen wij in dit dossier eene opgave aan van landschappen, welke het hier nood¬ 

zakelijk is volledig te vermelden. 

Districten. Havens. Huizen. Bevolking. Cf. tegenwoordig: 

1. M e j i n go. — 3.500. 21.000. M a d s i n ö. 

2. R 0 h e e 1 i. — 800. 7.000. 0 r a h i 1 i. 

3. L u ag u n d i. — i .000. 7.000. Luwaha Gundri. 

Te 110 Dalum. 900. 5.000. Teloq Dalam. 

4. Gunong Las sa. — 2.000. 16.000. Ira Ono Lasè. 

5. Si falago. — 1.300. 8.000. S i fa 1 agö. 

Jemambaw a. i .040. 6.000. Sömabawa. 

6. Gunong Dohu. 3.200. 20.000. Ono Dohu. 

7. Indeelawa. 800. 4.000. I d a n ö L a w a. 

8. 0 n 0 j i ga. — 900. 5.000. Ono Z e g a. 

9. Lulujai. 70. 500. ? 

Gunong Lembo. 60. 3-300. Ono L i m b u. 

10. Gunong Geati. 640. 3.800. ? 

Boa en Balei. 20. F oa en Balé. 

1) Zie Van der Kemp, blz. 590; rapport van 31 December 1820. 
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Districten. Havens. Huizen. Bevolking. Cf. tegenwoordig: 

Larago. Larago. i .000. 6.000. Laraga. 

Gunong L e 101 i s. 710. 3.800. Ono (Gunung) Sitoli 

Golora, Baoosa. 70. 200. Golora, B ó u s ö. 

Interior districts, subordinate to Larago: 

as far as Koopea. 1.200. 7.500. A f i a. 

Koopea. TelloBeluk. 500. 3.000. Bal u ku. 

Laboo. Laboo. 700. 4.000. L ó w u ? 

De vermelding van het aantal huizen en inwoners is geenszins overbodig, aangezien 

deze relatief, dus geenszins absoluut, een beeld geven van de genoemde streken. 

§ 850. Na Radfles beschikken wij nog over de volgende gegevens: 

DoMlS (De Oosterling, 1836) '): „Het eiland is in ongeveer 50 districten verdeeld, die 

alle onder van elkander onafhankelijke radja’s of hoofden verdeeld zijn”. De beteekenis is 

natuurlijk, dat elk district een radja had, onafhankelijk van de hoofden der andere landschappen. 

RN.1 2): „De hoofdstammen der Niassers schijnen vroeger bijzondere gedeelten van het 

land tot hun verblijf te hebben verkozen, of deze te zijn toegewezen (sic), waaraan zij hunnen 

naam hebben gegeven, of die zij hebben genoemd naar de voornaamste rivier, welke er door¬ 

stroomde of den aanzienlijksten berg of heuvel, daarin gelegen. Deze landschappen HEBBEN 

BEPAALDE GRENZEN, die het echter onmogelijk is geweest met juistheid na te gaan 3). 

Sommige zijn nog door de oorspronkelijke bezitters- bewoond; andere door vreemde indringers 

bevolkt; nog andere zijn het gemeenschappelijk verblijf van later opgekomen stammen”. 

§ 851. Van al deze belangrijke gegevens was bij mijn optreden op Ni as in 1904, althans 

bij het bestuur, niets bekend. Hoe destijds de ware toestand op den achtergrond was geraakt, 

kan blijken uit de vergelijking van de4) vastgestelde eenheid van het Landschap Laraga 

(daar Rarago genoemd), met hetgeen in eene nota van 28 Maart 1893, van den zoo ver¬ 

dienstelijken Controleur Ch. L. J. Palmer VAN DEN BROEK, vermeld staat: „Op Noord- 

Nias zijn de dorpen, die eene gemeenschappelijke afstamming hebben, veelal door een lossen 

band aan elkander verbonden en vormen zij een 'óri, die geheeten wordt naar de voor¬ 

naamste kampong, vaak de moederkampong of ook naar den stam, door welken zij gevormd 

wordt. Een negental ori's in de omstreken van Gunung Sitoli, en bewoond door de stam¬ 

men Ira Ono Lase, Ono Nam'ólö en Dèlambanua, vormen met het gebied der beide radja’s 

van Gunung Sitoli, de Pasar en de kampong Mego (t. r. Mi ga) het zoogenaamde 

rapatgebied.” 

Toch was men de hoofdlijnen van den vroegeren toestand nog niet zoo lang vergeten. 

1) Blz. 113. 

2) Blz. 21. 

3) Van een grenssteen aangetroffen op den Hilialawaitö ontving ik van den i'-,en luitenant F. A. Raveli.i 

eene mededeeling, door zijn tolk in het Maleisch geschreven, waaruit blijkt dat het plaatsen daarvan geschiedde, om de 

grens aan te geven van de uit oost, west en zuid daar samentreffende landschappen. Daarbij waren zes varkens geslacht, 

twee voor elk der deelen en men had er een „selamatan” gehouden. Als straf op de grensoverschrijding stond het be¬ 

drag der geslachte varkens. Ook werd een haan in stukken gesneden, en hem, die de boete niet betaalde, zou het vergaan 

als dien haan. De Heer Ravelli schatte naar den ouderdom van zijnen berichtgever (wiens vader aan deze plechtigheid 

had medegedaan), dat die steen er voor p. m. 70 jaar was geplaatst. Hem betuig ik hierbij mijn dank voor zijn onderzoek. 

4) In § 847- 
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Van dit Laraga toch, lezen wij in: Twee Togten ’): „Goenoeng Sitoli is de hoofdplaats 

van het district van dienzelfden naam, hetwelk noordwaarts ongeveer 20 mijlen ver zich uit¬ 

strekt, en dat niet minder dan 16 Maleische kampongs omvat, waarvan Goenoeng Sitoli 

de voornaamste is. In 1693 is er door de voormalige N. O. I. Kompagnie een verbond met 

de Niassche hoofden aangegaan, voor nog eenige Maleijer zich aldaar had gevestigd. Het 

verbond sloot meer dan 100 Niassche kampongs in zich”. 

De juiste gegevens kunnen wij thans hiermede vergelijken; men vindt ze in § 844 sub B. 

Het juiste aantal kampongs was dus ruim 70 (ik ben in twijfel of Rarago als kampong 

mag worden opgevat, evenals dat stellig wèl met Bode: Ture-Wödö van tegenwoordig, 

mag worden gedaan). Ook is het noodzakelijk te wijzen op het misbruik, dat van den naam 

Gunung Sitoli is gemaakt. Men treft nl. in Laraga twee kampongs Onositoli aan 

(waarvan de Maleiers Gunung Sitoli maakten), waarvan het aan de rivier van Laraga 

of de Idanöj gelegene, de werkelijke oude hoofdplaats is. Het tweede plaatsje van dien naam 

ligt vlak achter de Gouvernementsnederzetting Gunung Sitoli, die derhalve daarnaar is 

genoemd. Onbekendheid met den feitelijken toestand moet de aanleiding zijn geworden, in 

dit laatste de rechtmatige hoofdplaats te zien, en zoo wordt dit misbruik wederom materiaal 

voor de reconstructie van wat vroeger was. 

Lezen wij in het bovenstaande: „het district., hetwelk noordwaarts ongeveer 20 mijlen 

ver zich uitstrekt”, dan mag die afstand niet van de hoofdplaats af worden uitgemeten, zooals 

blijkt uit Tijdschr. N. I., 1848 1 2), waaruit wij zien, dat die afstand gerekend moet worden 

van af3) (het landschap) Ono Limbu tot „Tello Bel oe koe”. Ofschoon deze gegevens 

veel meer aanpassen aan de werkelijke oude Niassche toestanden, zijn zij toch niet geheel 

zuiver, en moet men ze meer opvatten als het resultaat van eene eerste poging om op 

Niassche leest een bestuur te grondvesten naar westersche inzichten. In laatstgenoemde bron 

wordt dat district dan ook genoemd het „Anglomaleische”, hetgeen — behalve uit § 849 — 

toelichting vindt in RN., blz. 125: „op 24 November 1820 zijn overeenkomsten gewisseld 

tusschen JOHN Prince en WlLLIAM Jack en het hoofd van Larago, waarbij deze zich 

MET ZIJN GEBIED onderwierp”. Volgens RN. omvatte „Larago” (ten rechte Laraga: 

uit de vermaleischte schrijfwijze blijkt helder, dat Maleische invloeden hier werkzaam zijn 

geweest) o. a. de kampongs: „Dehanna” (t. r. Dahana), „ H i 1 i Beroedjoe” (Hiliba- 

ruzö), „Demoeri” (Tumöri), „Lasaro” (Lasara), „Lalai” en „Orahili”. Feitelijk 

vormen dus al die zgn. örïs een ONDERDEEL van het oude Landschap Laraga4). 

§ 852. In de vorige paragraaf noemde ik het zoogenaamde rapatgebied, dat niets anders 

is dan eene sanctionneering van Gouvernementswege van deze geheel averechtsche voor¬ 

stellingen, in Staatsblad 1875 n°. 96a, en waartoe men is overgegaan, teneinde een afgerond 

ressort te verkrijgen, waarbinnen volgens westersche begrippen recht zou worden gesproken. 

§ 853. Toen ik, na een ongeveer anderhalfjarig verblijf op het eiland, de taal voldoende 

begon te spreken om door persoonlijke ondervragingen mij op de hoogte te stellen, kwam 

1) Blz. 12. 

2) Blz. 186. 

3) Woordelijk staat er (blz. 186): „Goenoeng Limboe de zuidelijke kampong van het Anglo-Maleische of 

Goenoeng Sitoli distrikt. Dit strekt zich noordwaarts omstreeks 20 mijlen uit zoo ver als Tello Beloekoe”. 

4) De Hollander, blz. 59°i is mede volkomen onjuist. 
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ik, geheel onbekend met al het tot nu toe vermelde en derhalve geheel onbevooroordeeld en 

onafhankelijk daarvan, tot de ontdekking, dat er eene oude landschapsverdeeling bestond, die 

bij de Niassers nog geenszins vergeten was. Nader onderzoek, dat bij mijn vertrek in Januari 

1909 nog niet was afgesloten, heeft geleid tot het terugvinden van ruim 45 dier ongeveer 50 

landschappen, waarvan twee derden voorloopig waren georganiseerd. Dit succes was hoofd¬ 

zakelijk ook daaraan te danken, dat ik in die eerste anderhalf jaar van mijn verblijf te 

Lölöwahi was geplaatst, in nog niet te zeer door overwalsche invloeden gedesorganiseerd 

gebied. Dat in het westen van het eiland het bewustzijn van die oude eenheid nog levendig 

was, kan ook blijken b.v. uit: „Zendeling K.RUMM en de Ira On o Hoena”1), waar het 

hoofd van het landschap Sjiwalawa zich aan dien zendeling komt voorstellen met: „Ik 

ben het hoofd der Ira O n o Hoen a”. 

Dat dit hoofd zich aldus betitelde moet daaraan worden toegeschreven, dat zijn gebied 

dat landschap der Ira Ono Huna2) omvatte, hetgeen onmiddellijk grensde aan de woonplaats 

van zendeling KRUMM. Daarnevens zij er echter op gewezen, dat het mij niet onwaarschijnlijk 

voorkomt, dat het algemeenere gebruik van dien naam door de noordelijker bewoners, zooals 

dat in de aangehaalde paragraaf wordt vermeld, al evenzeer onjuist is als het gebruik van 
\ 

„Aramö” door de Zuid-Niassers voor het geheele noorden van het eiland, terwijl dit laatste 

woord toch in den grond sleehts één landschap omvatte. Is dit juist, dan zou de Ira Ono 

Huna oorspronkelijk enkel omvat hebben het landschap Sjiwalawa. 

Verder vermeldt Lett 3): den „Sitz des Oberhauptlings von ganz Lahömi” en zie 

slot van § 854. 

§ 854. Het vergelijkend onderzoek, dat door mij in talrijke landstreken van Ni as is 

gehouden, heeft de volgende twee punten aan het licht gebracht, die wij tot goed verstand 

van zaken moeten laten voorafgaan aan beschouwingen over de .wordingsgeschiedenis der 

landschappen: ' 4 

I. het noorden en het zuiden van het eiland zijn bevolkt van uit het centrum, waarbij 

voornamelijk genoemd werden als uitgangspunten: 

A. de landstreken om het Susuwa-dal en de boven-Ojo. 

B. Madsinö, en de onmiddellijk daaraan grenzende rivieren. 

In dat centrum treft men aan de oudste takken der over het verdere eiland verspreide 

bewoners4). Drie hoofdstroomen heb ik kunnen vaststellen: a. van uit A langs het westen 

naar het noorden; b. van uit B langs het oosten naar het noorden; c. van uit A naar het 

zuiden. In het bovendal van de Susuwa werd mij het volgende verhaal gedaan over de 

afkomst der Zuid-Niassers, hetwelk de moeite waard is, eenigszins volledig hier in te voegen. 

De vrouw van MÖLÖ had overspel gepleegd; het hart van den stamvader HlA was daar 

achter gekomen en verweet haar dit misdrijf. (Uit: Das redende Herz, bij SüNDERMANN, 

Niassische Erzahlungen, zien wij, dat in een dergelijk verhaal uit het noorden, dat hart zich 

in eene flesch — dit kan niet het oorspronkelijke Niassche woord zijn geweest — bevond). 

Uit vrees voor de gevolgen wierp nu die vrouw het hart van Hia in den bandjirenden stroom 

1) Blz. 7. 

2) Ygl. § 256. 

3) I, blz. 50. 

4) Zie hiervoor ook § 301. 
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van de Gómö. Water en wind dreven het naar zee, waar het terecht kwam bij de stam¬ 

moeder SilAihÖRÖ. Deze vond de flesch (guri) met Hia’s hart, en vroeg het wat de reden 

was, dat het weg was gegaan uit zijn vroeger verblijf. Het hart deelde toen mede, dat het 

door de vrouw van MÖLÖ in den stroom was geworpen, omdat zij overspel had gepleegd. 

Deze mededeeling wekte den toorn op van HULU, van Sadawa, van LA'IJA tegenover MöLÖ, 

die daarom vluchtte naar Hösi, en vervolgens naar Nainamölö1). Hierbij werd nog het 

volgende merkwaardige punt vermeld: 

lasöw Gómö, ladoro si föw ba nai men schepte water uit de Gómö (zijtak van 

NamöLÖ (d. i. Nainamölö) lafat'örb de Susuwa), men bracht dat naar beneden in 

döj, labe Gómö. Nainamölö, men gaf een naam (te weten aan 

de rivier, die men daar aantrof) en noemde die 

(sc. öök) Gómö. 

Nai beteekent: zijde, kant, zoodat volgens deze verklaring van het centrum, Mania- 

mölö oorspronkelijk slechts zou hebben beteekend: de kant, waar NamöLÖ woont. SlLAIHÖRÖ 

wordt hier ook genoemd: SlLAIHÖRÖNDRAWA, en eenmaal zelfs SADAWA, evenals de stam¬ 

vader zooeven genoemd. Op zulke „kleinigheden” let een Niasser niet zoo nauw. 

II. Nagenoeg alle landschappen, zooals die door mij werden teruggevonden, dragen 

denzelfden naam als de rivier, die er door stroomt, zoodat er verband tusschen beide moet 

bestaan. Das Ausland 2) spreekt in een Niasch gedicht van: „Wenn man zusammen kam aus 

fünf Flussgebieten”. 

§ 855. Deze beide punten, in verband gebracht met al hetgeen omtrent de Niassche 

verhoudingen mij bekend werd, doen besluiten tot het volgende beeld van de wordingsge¬ 

schiedenis der landschappen, als het meest waarschijnlijke. 

Bij de verhuizing uit het centrum werd door dengeen, die een nieuw riviergebied vcor 

het eerst van alle Niassers betrad, en die het daarmede opende, door die daad als het ware 

beslag gelegd op het stroomgebied, daartoe behoorende. Zulk een gebied vormt eene natuur¬ 

lijke eenheid, die de menschen welhaast tot aaneensluiting uitnoodigt. Eene dergelijke vallei 
I 

laat zich in de meeste gevallen van hooge punten (en daarop werden de nederzettingen ge¬ 

bouwd) uit overzien. Seinen bij onraad planten zich gemakkelijk er door voort, anders dus 

dan bij plaatsen, waartusschen bergruggen zich bevinden, die zulk een gebied van nature 

begrenzen ’’). Bij het zoeken van punten van nieuwe vestigingen was men dus op de eigen 

vallei aangewezen. 

S 856. Naarmate zich anderen van denzelfden stam, dan wel lieden van andere stammen 

zich nederzetten in dat land, namen die personen eene plaats in NEVENS den oudsten ont¬ 

ginnen Zulke nederzettingen moeten zijn bevorderd door de exogame huwelijken, waardoor 

banden werden gelegd met lieden van andere stammen. Wij komen dus op tegen de voor¬ 

stelling in de Encyclopaedie van N. I. sub „stam”, waar wij lezen: „Op Nias, waar ieder 

van de p.m. 25 4) districten één stam herbergt, en waar de naam der districten met het woord 

x) Zie § 256: ManiamöIS. 

2) 1891, blz. 644. 

3) Heierli. Urgeschichte der Schweiz, blz. 358: „.«.Wallis, das, von seinen Nachbarn durch hohe Gebirge 

getrennt, eine Art Eidgenossenschaft fiir sich bildete”. 

4) Dit zoo, van de te voren gemelde gegevens, afwijkende getal is vermoedelijk ontleend aan: Die Insel Nias, 

von Dr. A. Schreiber, pag. 48, waar gesproken wordt van 15—25 Distrikte, resp... eben so viele Stamme ; vgl. §§ 848, 850. 
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„ono ’ begint, d. w. z. „kinderen of volk””; en wij moeten het rangschikken onder een be¬ 

ginsel, als in de daar beneden beschreven instellingen der Ba taks, waar gezegd wordt: 

„Hunne kuria’s bevatten de dorpen., van één stam (marga), maar deze herbergen bovendien 

leden van een andere marga, en wel van die, welke de eerste het jus connubii heeft, daar de 

Ba taks slechts buiten hun eigen stam kunnen huwen”: mits wij dit beginsel algemeener 

maken en uitstrekken over alle andere stammen, die het recht van medebewoning hebben 

verkregen in het landschap. De mogelijkheid, dat dit recht oorspronkelijk beperkt was als bij 

de Ba taks, zou misschien kunnen worden bepleit uit den naam voor het tweede landschaps- 

hoofd in een aantal streken: tambalina, welk woord wij elders J) leerden kennen in de betee- 

kenis van echtgenoote 1 2). 

§ 857. De hier geschetste gang van zaken is die, waarbij alles zich vreedzaam afspeelde, 

want in het andere geval kon de nieuwe bewoner zich wel tot opperheer van het gebied 

opwerpen, den oudst rechthebbende als zoodanig niet erkennende, en dan kon alleen strijd 

beslissen over den voorrang, dan wel over het (voorloopig) onverdeeld bezit. In het algemeen 

kan men van zulke natuurlijke eenheden zeggen, dat wat zich niet wist aantesluiten, zich op 

den duur niet kon staande houden, moest te gronde gaan of verhuizen. Uit WlLKEN 3) blijkt 

eene voorstelling, die in hoofdzaak met de hier geschetste overeenkomt. Hetzij derhalve de 

oudste dan wel de machtigste der stammen den voorrang had, eene organisatie bestond in 

gelijken geest als wij die op zoovele plaatsen elders aantreffen: patriarchaal. Het blijkt tevens, 

dat de Niassers reeds het stadium van „tribal constitution” ontwassen waren, zonder dat 

evenwel het stamverband was verloren gegaan 4 5 6). 

§ 858. Alvorens deze organisatie nader te beschouwen, is het noodig ons rekenschap 

te geven van de omstandigheden, die zooveel van dat alles hebben weggewischt. Dat wij hier 

niet met een op zich zelf staand geval te doen hebben, blijkt b.v. uit wat MEINICKE 3) op¬ 

merkt in zijne „Insein des Stillen Oceans”: „alle polynesischen Staaten erscheinen namlich 

augenscheinlich gleichmassig im Verfall, der übrigens schon lange vor dem Erscheinen der 

Europaer auf diesen Insein begonnen haben muss und sich auf verschiedener Weise ent- 

wickelte”. Het feit dezer ontbinding legden wij reeds vast in § 847, met gegevens uit het jaar 

1693. Wat hier onze aandacht vraagt zijn de factoren, die ons bekend zijn geworden en die 

tot zulk een toestand hebben geleid. Zoo lezen wij in „Twee togten”0): „Er zijn op Ni as., 

verscheiden van elkander onafhankelijke landschappen, die ieder door een hoofd bestuurd 

worden, maar niet weinig negeriën, die door sterkte en talrijkheid van bevolking uitmunten, 

hebben zich aan het bestuur van het hoofd van het landschap, waartoe zij behoorden, ont¬ 

trokken en vormen zoo veel onafhankelijke staten of dorpen”. 

Dit nëgëri heeft den zin van kampong, in tegenstelling met dat in § 848. Evenwel, de 

hier gemaakte opmerking geldt al evenzeer voor kleine complexen van kampongs, tot één 

stam behoorende, die feitelijk niets anders dan onderdeden van de oude landschappen 

1) § 1321. 

2) Zie § 875, I. Dezelfde opmerking geldt: Wilken, I, blz. 301, vgl., 321. 

3) I, blz. 295 vlg. 

4) Wilken, I, blz. 292. 

5) h klz. 53. 

6) Blz. 9. 
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vormen. Van dien aard zijn de zgn. 'örïs in het rapatgebied, waarover wij spraken in § 851. 

„Twee natiën zijn er, die voornamelijk dezen rampzaligen toestand tot hun eigen voor¬ 

deel exploiteeren ') en zooveel mogelijk onderlinge veten en oorlogen aanhitsen, ’t Zijn de 

Maleijers en Atjinezen, die zich hier hebben nedergezet. Uit alle mogelijke oorden van 

Sumatra vindt men de eersten hier verzameld, waaronder veel fortuinzoekers en uitgeweken 

boosdoeners”. 

Een door mij ingesteld onderzoek had tot resultaat, dat de volgende plaatsen van her¬ 

komst werden vastgesteld: Mukomuko, Priaman, Priangan (bij Pa d a n g-P a n d j a n g), 

Surabaja, Tarusan, Tëlok Sëmawe, terwijl de meeste personen van vreemde origine 

slechts wisten, dat zij van Atjehsche, Bugineesche, Maleische dan wel van Arabische afkomst waren. 

In geheel gelijken geest spreekt Tijdschr. van N. I.1 2): „Deze havens” (in het noorden 

nl.) „strekken tot wijkplaats aan zulke personen van andere streken, die ’s-Gouverncments 

bevelen pogen te ontduiken”. 

Onze bron vervolgt: „Zij behandelen de Niassers met trotschheid, knevelen hen in den 

handel, en zoeken op alle mogelijke wijzen, ten koste van hen, zich te bevoordeelen. Sommigen 

hebben zich aan het hoofd van kampongs en kleine staten weten te plaatsen en in een soort 

van sterkte te verschansen . . . Het Nederlandsche Gouvernement., schijnt te zwak of te onver¬ 

schillig, om de bevolking krachtdadig tegen den overmoed van die vreemdelingen te beschermen”. 

Typeerend voor de verhoudingen tusschen de Niassers en de vreemdelingen in het 

noorden, is het woord harakana, dat in de Zuid „slaaf” beteekent, en dat in het noorden door 

de overwallers voor „Niasser” werd gebruikt. Nu bestond er een gebruik, dat — wilde een 

Niasscher zich een pied a terre aan de kust verzekeren, hij naar zulk een vreemdeling toe¬ 

ging en hem een haan ten geschenke gaf. Van dat oogenblik heette hij dan niet meer hara¬ 

kana, maar talifuso (broeder). 

§ 859. De belangrijkste bijdrage tot het verval is geleverd door den slavenhandel. Het 

is dan ook daar, waar de slavenhalers en hunne handlangers van overwalsche origine zich 

het meest hebben doen gelden: in het noorden, dat het proces van verwording het verst is 

gevorderd. 

DOMIS 3) zegt: „Een gevolg van het verblijf der Atjehers aan den noordkant is, dat 

daar meer onlusten en oneenigheden bestaan, vermits die lieden de eerste opkoopers van 

slaven zijn en geene middelen ontzien om dit oogmerk te bereiken. 

Omgekeerd merkt RN.4) op omtrent de Zuid, waar wij de Niassers op hun krachtigst 

hebben leeren kennen: „sedert onheugelijke tijden hebben de Zuid-Niassers gezworen, nimmer 

slaven te zullen uitvoeren”. Het verzet dier Zuid-Niassers tegen het wegloopen (in den regel 

door middel van prauwen, die zoogenaamd voor den handel kwamen en met behulp van de 

opvarenden: vandaar dan later weer „prauwroof” bij wijze van wraakneming, waartegen wij 

dan gewapenderhand optraden om te „tuchtigen”) der slaven, moeten wij bij eene onpartij¬ 

dige booroeeling dan ook als ten volle redelijk erkennen. De Niasser had evenveel recht als 

elk ander volk, om voor zijn zelfbehoud optetreden. Intusschen wist men zich wel aan dien 

1) Cf. Marsden, blz. 477. 

2) 1848, blz. 189. 

3) Blz. 120. 

4) Blz. 124. 
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eed te onttrekken, door de slaven naar Sömahawa te verkoopen '). Vooral met de toename 

van de verspreiding van het geweer deed zich die invloed van lieden van buiten in grootere 

mate gelden. Terwijl het tevoren een vreemdeling wel uit de gedachte zal zijn gebleven, 

vijandig het binnenland integaan, werd dit naderhand geheel anders. Een betrekkelijk klein 

aantal personen was voldoende om den grootsten schrik te verspreiden. 

De middelen, waarnaar zulke slavenhandelaren hadden omtezien, waren de familie¬ 

relaties van handlangers aan de kust, van lieden van het eene landschap met personen uit 

het andere, ten einde invallen te kunnen doen, waar zij meenden, dat het terrein gunstig was. 

Te dien einde werden öf die personen omgekocht, öf men gebruikte de bezwaren, die bij den 

een of ander bestonden tegen het leidende hoofd, dan wel tegen een van de onderhoofden, 

om door zulke ontevredenen geëscorteerd, zijn slag te slaan. Toen dit spel van de kust uit met 

succes werd gevoerd, zijn in de diepere binnenlanden weldra personen opgestaan, die daar op 

analoge wijze te werk gaande, de verwoesting en ontvolking van vele streken, vooral uit het 

noordelijke centrum, hebben bewerkt. Het maken van slaven stond daarbij niet meer op den 

voorgrond, roof en het snellen van koppen waren hier de drijfveeren. 

§ 860. Het allermerkwaardigste is echter dat onze eigen directe bemoeienis in geheel 

dezelfde richting heeft gewerkt. De bestuursambtenaren toch waren bij hun werk aangewezen 

op de bemiddeling van Maleisch sprekende personen, en hiervan hebben de hoofden der 

Maleische, in mindere mate ook van de Atjehsche nederzetting te Gunung Sitoli, de zoo¬ 

genaamde radjah’s, feifelijk kamponghoofden, volop geprofiteerd. Met de eindbedoeling van 

zich optewerpen als radjah van de Niassche kust, speelden zij hunne intrigues. Zij maakten 

hierbij gebruik van de onbekendheid bij de ambtenaren met de Niassche taal; met katachtige 

vriendelijkheid zich aan de ambtenaren opdringende, wisten zij door hun kennis van personen 

en zaken zich onmisbaar te maken; onze gezagvoerders zagen Ni as door den bril, dien zij 

hun wisten optezetten. Niet alleen als tolken, ook als zendelingen van het Gouvernement, 

werden zij gebruikt. De knoeierijen, waaraan zij zich schuldig maakten, kregen daardoor een 

officieel cachet. In de rapats, samengesteld om den Niasser betere begrippen bijtebrengen 

omtrent recht, om hem eerbied inteboezemen voor onze onvertogen uitspraken, werden als 

leden geroepen de handlangers dier tolken. En als men weet, dat de Niasser het in het liegen 

een heel stuk verder heeft gebracht dan eenig ander mij bekend volk (een instructeur der 

politiedienaren, die jaren op het eiland was, merkte eens op: andere menschen liegen wel als 

hun belang dat medebrengt, een Niasser liegt ook enkel om te liegen), dat de Europeesche 

leiders der rapats als regel geen woord van de taal verstonden, de tolken derhalve vertelden 

wat zij kwijt wilden zijn, om hun zaak te krijgen waar hun voordeel dat medebracht, dan 

heeft men zich een juist beeld gevormd van die vroegere toestanden. Wanneer dan een enkele 

maal een Christen-zendeling bij zulke verhandelingen aanwezig was, werd wel eens geconsta¬ 

teerd, dat lijnrecht het tegenovergestelde van wat gezegd was, werd overgebracht. 

Zie ook Lett1 2): „Dabei zieken die Niasser den mohammedanischen Malaien gegenüber 

gewöhnlich den Kürzeren, weil ihre Anliegen meist nur durch den ebenfalls mohammedani¬ 

schen Dolmetscher an den Beamten gelangen”. 

1) Cf. § 581 en RN. blz. 93. 

2) I, blz. 80. 

41 
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Verwondert men er zich dan ook over, dat de Niasser, die dit alles gedurende tien¬ 

tallen van jaren kon opmerken, zonder te weten, hoe het Gouvernement feitelijk bedrogen 

werd, van het Hollandsche gezag niet veel wilde weten ? 

§ 861. Internationale aangelegenheden kwamen de verwarring nog vergrooten. Men 

vreesde nl., dat eenige mogendheid zich op Nias wilde vestigen. Het was ongeveer in den- 

zelfden tijd, dat dergelijke geruchten over Atjeh liepen '). Langs de kust nu van het oosten, 

het noorden en op enkele plaatsen van het westen hadden zich een aantal overwallers neer¬ 

gezet, over wie in § 858 vlg. reeds het een en ander werd in het midden gebracht. Dezen, 

in het gevoel van hunne godsdienstige meerderheid, vertrouwend ook wel op de hulp van 

elders (Atjeh) of op hunne vuurwapens, hadden zich opgeworpen als rechthebbenden op de 

kust, die volgens de oude adat tot de Niassche landschappen behoorde, evenzeer als het 

binnenland. Zij matigden zich, afstammelingen van koelies en slecht volk van elders, titels aan, 

waarbij zij, sedert onze meerdere bemoeienis met die streken, zeker oppergezag erkenden van 

de „radja’s” te Gunung Sitoli, tegen wie, gesteund door den regeeringsambtenaar, zij niet 

opkonden. Bedoelde politieke omstandigheden deden er toe besluiten, aan al deze grootheden 

erkenningsacten uittereiken, hunne aanstelling in de hand te nemen, al welke stukken bedoeld 

waren eene barricade te vormen, waardoor geene vreemde mogendheid het zou wagen in de 

binnenlanden van Nias doortedringen. Voor de zuidelijke helft van het eiland was zulk een 

maatregel niet zoo zeer noodig, want daarvoor konden wij ons beroepen op de in § 844 ver¬ 

melde Contracten. Hierdoor werd de fictie in het leven geroepen, dat die Maleische hoofden 

inderdaad eenig recht op de kust zouden kunnen doen gelden. Dit betreft natuurlijk alleen 

de nederzettingen waar vreemdelingen hoofd waren, aangezien daar, waar Mohammedaansche 

hoofden van Niassche origine aanwezig waren, die verhoudingen meer normaal waren. 

§ 862. Vermelden wij ten slotte nog als ontbindenden factor, dat de Mohammedaansche 

overwallers op godsdienstige gronden hunne bekeerlingen onttrokken aan het gezag der wet¬ 

tige heidensche Niassche hoofden, daarmede feitelijk geheel eene zelfde gedragslijn volgende 

als de Christen-zendelingen dat elders deden. 

§ 863. Toen ik eenmaal zekerheid had gekregen omtrent die vroegere georganiseerde 

toestanden, en wist dat deze wel is waar zeer hadden geleden, maar toch nog niet volkomen 

waren vergeten, was het de vraag: welke weg diende te worden gevolgd, om te komen tot 

meer geregelde toestanden, tot eene nieuwe organisatie. Het is mij voorgekomen dat de 

meeste waarborgen zouden worden geleverd, door een herstel der oude landschappen, zoover 

dat mogelijk zou zijn die terugtevinden, waardoor dan tevens zou zijn gebleken, dat zij niet 

waren vergeten. Mochten zich dan ook al in het begin moeilijkheden voordoen, omdat men 

niet meer aan een geregeld gezag gewend was, de wetenschap, dat de opperhoofden afstam¬ 

melingen waren van de oude rechthebbenden, zou OP DEN DUUR de bezwaren doen over¬ 

winnen, EERDER dan wanneer willekeurige personen werden gekozen. 

§ 864. De middelen, aangewend, om tot dit doel te geraken, waren in de noordelijke 

streken de volgende: 

I. Opwekking van het nationaal bewustzijn der Niassers, waardoor zij den nationalen 

band wederom allerwege zouden willen erkennen BOVEN wat, onder invloed van vreemde- 

1) De Waal, Onze Indische Financiën, VI, blz. 238 vlg. 
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lingen, daarvoor eventueel was in de plaats gesteld. Dit zou dan tevens kunnen leiden tot een 

elkaar meer waardeeren en zou de oplossing van vele geschillen vergemakkelijken. Het ligt in 

de rede, dat ik met deze woorden niet bedoel eene verbroedering van zuid en noord -— met 

dergelijke utopieën zou men niet ver komen — maar alleen een zich „Niasser” gevoelen tegen¬ 

over de Maleiers. Een der belangrijkste punten in dit opzicht was de erkenning dat Niassers, 

indien zij overgingen tot den Islam, toch Niassers bleven, niet derhalve Maleiers werden, 

gelijk die lieden den kinderen van het land hadden wijs gemaakt, teneinde zich door eene 

opgave van een groot aantal zoogenaamde Maleische zielen eenig schijn van recht voor hun 

gezag te verzekeren. Hierdoor werd het licht werk, met algemeene instemming de erkenning 

te verkrijgen van de oude landschapshoofden, óók door de kustbevolking. De enkele neder¬ 

zettingen, waar behalve het hoofd ook de meerderheid der bevolking van vreemde origine 

was, werden daardoor te gemakkelijker verplicht tot de erkenning dier opperhoogheid. 

II. Aansporing, in het algemeen gedaan, om mij te komen mededeelen hoe de vroegere 

organisatie was geweest, en om reeds te voren in onderling overleg eene regeling voortebe- 

reiden, door de vernieuwing van den ouden band. 

Over het algemeen waren deze factoren voldoende om de oude landschapshoofden het 

initiatief te doen nemen tot eene hereeniging, waarvan men mij door gemeenschappelijke 

opkomst, van soms bij de honderd hoofden, mededeeling kwam doen. 

§ 865. Als uitgangspunt werd genomen eene eenvoudige aanteekening van de kampongs 

die tot het landschap behoorden, van de namen der hoofden en van de stammen, waartoe 

een ieder behoorde. Na deze aanteekening werden de gezamenlijke hoofden in rapat verga¬ 

derd en hun werd één voor één afgevraagd: 

a. Of zij behoorden tot het landschap. 

b. Of inderdaad het mij opgegeven hoofd volgens de oude adat het rechthebbende 

hoofd was. 

c. Of zij bereid waren, zulks onder eede te bevestigen. 

Na de algemeene bevestiging, eventueel eerst na oplossing van bestaande moeilijkheden, 

werd overgegaan tot de beëediging, persoon voor persoon, op de afgelegde verklaringen. 

Alleen in bijzondere gevallen, waarvan de behandeling hier niet op haar plaats is, werd van 

deze werkwijze afgeweken. Dit was meestal het gevolg van eene door mij van den toen- 

maligen Resident van Tapanuli, C. L. WELSINK, ontvangen opdracht (met het oog op de 

moeilijkheden, door hem in de Bataklanden ondervonden), om zooveel mogelijk landschap¬ 

pen met twee a drie duizend inwoners te vormen: feitelijk eene uiterst lastige opdracht, 

welhaast onvereenigbaar met de beginselen, waarvan ik bij mijn werk was uitgegaan. De aldus 

gevormde landschappen werden aan de goedkeuring van het Hoofd van Gewest onderworpen. 

Hierbij werd geenszins getreden in de, den Landvoogd bij art. 70 van het Regeeringsregle- 

ment voorbehouden, bevoegdheid in zake het vormen van districten. Districtsbestuur beteekent 

dat aan de autonomie der inlandsche hoofden een einde is gemaakt; in casu was het er juist 

om te doen, éérst de oude vormen terugtevinden, die dan op den duur naar onze bestuurs- 

beginselen zouden kunnen worden geregeld *). 

§ 866. Wat tot nu toe werd vermeldt, geldt in hoofdzaak de nederzettingen in het 

1) Waarbij aan die oude eenheden de plaats van onderdistrict zou kunnen worden aangewezen. 
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noorden en in het centrum van Ni as. Voor de Zuid geldt echter de desorganisatie eveneens. 

RN. ') noemt daar de landschappen : M a d j i n ga (M a d s i n ö) en Ononamalo (M ainamöl ö). 

In dit laatste hebben tegenover elkaar gestaan het oude Orahili en Fadöró, nu Bawö- 

mataluwö en Hilisimaètanö. De vriendschap van het laatste voor het Gouvernement 

beteekende slechts dit, dat het zich door middel van het Nederlandschc gezag wilde ont¬ 

trekken aan de opperhoogheid van het eerste. De vijandschap van Orahili lag voor een 

groot deel in de wetenschap, dat het door onze vestiging in de Zuid eene macht tegenover 

zich kreeg, naar hunne voorstelling minstens naast, mogelijk ook boven die van hen, de oude 

rechthebbenden. Nu tientallen van jaren zijn verloopen, waarin Orahili werd gefnuikt, Hili¬ 

simaètanö zich onafhankelijk wist te maken, wordt een verbond ontkend, beweert men de 

volkomen zelfstandigheid van alle kampongs. Alleen te Bawömataluwö werd in groot ver¬ 

trouwen wel anders verteld. In strijd trouwens met die beweerde zelfstandigheid is de ge¬ 

meenschappelijke naam; daarmede kloppen niet tal van adatsregelingen. Niet nadenkende 

over de consequenties van hunne eigen mededeelingen, wist men te Hilisimaètanö te ver¬ 

tellen, dat er onder TÖhüNAFINAITU, den mythischen stichter van het landschap, eene grens¬ 

regeling met de andere landschappen en eene organisatie van het eigen gebied had plaats 

gevonden. Met hem werd genoemd XUHA DSAUWA, terwijl zekere HUWA toen priester was. 

In het Contract D, vermeld in § 845, is sprake van een „copia authentijck dat de ponglous 

van Telia da lam, soo wel als ’t principale d’dos van Mallakere, ter hand gestelt is”; 

en dit Mallakere is niets anders dan het tegenwoordige Walö-Gere, dat ressorteert 

onder de kampongs, die in onmiddellijk verband met Bawömataluwö staan. In § 849 

haalden wij reeds de bevinding aan van de Engelsche commissie: „three Rajahs . . who are, 

besides intimately connected with the Rajah of Roheeli, one of the most powerful Chiefs 

in this quarter, and whose friendship we soon found that it was of consequence to the pros- 

perity of our station to secure”. Genoemd Contract van 1693 spreekt van: de twee zeehavens 

„Mallakere, en Teil o dalam, alsook de daer onder sorteerende 19 plaatsen (streckende 

van laestgem. Zeehaven, tot de riviere Idanne Hoa (Idanö Ho)”. Zelfs het aantal der 

kampongs komt tegenwoordig nog vrij aardig met die oude opgave overeen 1 2). 

§ 867. Met welke enorme bezwaren dit werk der organisatie gepaard ging, kan vooral 

daaruit blijken, dat er geen enkele kaart bestond, die ook maar eenigszins bruikbare gegevens 

bevatte. In de oude schetsen kwamen fouten tot 14 KM. voor, zij waren hoofdzakelijk fan¬ 

tasieën. Weliswaar vervaardigde ik uit eigen middelen eene kaart, maar eerst in de laatste 

dagen van mijn verblijf in 1908 op Nias was de opname der kust voltooid, en eerst in 1910 

werd door het topografisch Bureau van de uitgewerkte gegevens eene reproductie gegeven, 

gelijk mij in Februari 1914 bekend werd, toen ik die kaart in het kantoor van den Resident 

van Ta panui i „ontdekte”. Voor mijn werk heb ik dus niet dan in zeer beperkte mate 

profijt van die gegevens kunnen trekken. De opdracht van den Resident van Tapanuli in 

zake het zielental, maakte dubbele voorzichtigheid noodig, waar de landschappen aaneenge¬ 

sloten gebieden dienden te vormen. Op de door de Niassers zelven gedane mededeelingen 

kon men bovendien dikwijls slechts weinig afgaan. De hoofdzaak was, de verdeeling in land- 

1) Blz. 22. 

2) § 260. 
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schappen zoo spoedig mogelijk over het geheele eiland te doen plaats hebben, want eerst 

daarna zou het voldoende duidelijk worden, waar de moeilijkheden, vooral ten aanzien van 

de onderlinge grenzen, gelegen waren. Eerst na die volledige afsluiting zou met de definitieve 

regeling kunnen worden begonnen. 

§ 868. In § 850 vermeldden wij reeds van RN., dat de landschappen bepaalde grenzen 

hadden, eene mededeeling, die ik over het geheele eiland bevestigd heb gevonden, waar dit 

punt ter sprake kwam. Men moet dit woord niet in den strengsten zin nemen, want meestal 

was de opgave eene vermelding van een aantal kenmerkende punten, terwijl wat er tusschen 

lag wel geene rechte lijn zal hebben gevormd. Voor de Zuid vernam ik in Maniamölö 

eens de vplgende opgave: 1. Böholu, 2. Tarö^ódsjio, 3. Hilihöru, 4. Bótöhili, 

5. Lagundri, 6. Föhili, 7. Luwaha Wara, 8. Ba wö 1 ö w a 1 a n i, 6. H i 1 i w a s ö m a, 

10. Sjilawa, 11. Hili dadal u wó, 12. Bawöfarönö, 13. Bótóhös(i), 14. Hilifalawu, 

15. (wederom) Böholu. 

Op deze grenzen werden wel grenssteenen (ola danö, grens van het land) opgericht. 

Zulk een steen zag ik op de grens van Boven-Susuwa en Boven-Ojo, door lieden van 

het eerste gebied grenssteen genoemd. In het laatste landschap, waar men lang onwillig was 

geweest om zijn aandeel in den weg te bewerken, beweerde men dat zulks niet het geval 

was; maar wat die steen dan wèl was, hiermede kwam men niet voor den dag. De mede¬ 

deeling dat hier een grenssteen zou aanwezig zijn, klopt geheel met dergelijke mededeelingen 

over zulke steenen op de waterscheidingen elders '). 

§ 869. Wij laten hier, onderafdeelingsgewijs, eene opgave volgen van de landschappen, 

waarvan het bestaan is vastgesteld, waarbij de gecursiveerd gedrukte öf nog niet geregeld 

waren, öf die betreffen, waarbij enkel eene opgave der kampongs was verkregen, óf waarvan 

alleen het bestaan zonder meer was vastgesteld. 

Landschap. 

A. Noord-Nias. 

Aantal kampongs. Hoofdplaats. 

1. A fu 1 u. 28. Lauru. 

2. Lahewa. 54- TuhèmbÖruwa. 

3. Lafau. 28. F ad ö rö. 

4. Luwaha Muzoj. 34- Ömbölatalangi. 

5. Luzamanu. 41. A f i a. 

6. S a w ö. 52. 0 n 0 s i 101 i. 

7. Ta n ö j a-5 ö. 5r- T a n ö j a ö. 

8. Söwu. 96. A wa-'aj. 

9. Hili Maziaja. 23- — 

10. Duinula. H i li h oj a. 

11. Awènojo. 50. F agulö. 

12. Isjiwa Na vib-Hal u. 26. Sisóbahi li. 

Totaal: 494. 

1) Zie § 850, noot. 
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B. W e s t - N i a s. 

Landschap. • Aantal kampongs. Hoofdplaats. 

i. Hinako. U- Hinako. 

2. 0;o;u. l7- Hiliamadsjihönö. 

3. Sj i#alawa. 28. Hilibarudsjö. 

4. Ulu n'Oj 0. 14. 0 r ah i 1 i. 

5. H u r u n a. 49. H i 1 i fa 1 a w u. 

6; Lahömi. 36. Fulölö. 

7. Morosö. — Ira-ono-gambö. 

8. Ojo-Siwalu-öri. 42. Tugala-Ojo. 

g. Lahagu. 30- S i s ö b a h i 1 i. 

10. Sjiwalubanuwa. 22. A b u g h a. 

11. Hilibowo. 19. H i 1 i b ö w ö. 

12. Togidsjita. 21. Togidsjita. 

Totaal: 293- 

C. Oost- N i a s. 

i. B b* uso. — ' - 

2. Lava ga. — Ono Sitoli (Idanoj). 

3. Tanö-se^o. 61. Las ara. 

4. Ono ha da. 27. L ö 1 ö w u a. 

5. Idanoj. 74- Onowa^èmbö. 

6. Gidö. 34- D eg ha. 

7. Sögaè-adju. 39- S öga è - ad j u. 

8. Idanö Gawö. 23- Maliwa;a. 

9. Idanö Mo la. 27. B a wa 1 i a. 

10. Luwaha Sjuani. 33. H i 1 i b a w a u 1 u. 

11. Ulu Sj ua ni. 28. Hilidraonolasê. 

12. N alawö. 45- Lawidra. 

13. Höw. 36. Sifa^oro-asi. 

Totaal: 432. 

D. Zuid- N i a s. 

i. Ulu-Dsusuwa. 33- Orahili. 

2. Gömö. 58. 0 r a h i 1 i. 

3. Dalu-Dsusuwa. 24. Tètègewö. 

4. Ta m i ö. 32. Tsjudrubaho. 

5. Idanö Tai. 21. L a h u s a. 

6. Bal aigha. 39- Golabanuwa. 

7. Masiö. 52. H i 1 i d s a n u w ö. 

8. M a d s i n ö. 8. H i 1 i n a w a 1 ö. 

9. Ono Lalu. 5- H i 1 i - a m u r u t a (H i 1 i n a m ö d s a u w a). 
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Aantal kampongs. Hoofdplaats. 

13. Amadraja. 

16. — 

6. — 

Totaal: 307. 

Het totaal generaal van 1526 kampongs is een minimum aangezien het aantal, bij 

nader onderzoek, stellig meer zou hebben bedragen, terwijl verscheidene landschappen nog 

niet zijn ingevuld, waaronder de niet geverifieerde getallen voor de volgende landschappen: 

Landschap. 

10. Ehc). 

11. Ma in a 7n 'ölo. 

12. Tbhènè-asi. 

West-Nias. Oost-Nias. 

B 01 ó g a w u. 54- Bötömuzöj. 45- 

H i 1 i m b ö w ö. 14. Boven-Bitaha. l7- 
T a r a h ö s ö. 12. BcH nsö. 27. 

Totaal: 80. 

Laraga. 0 123. 

212. 

§ 870. Het is stellig van beteekenis, thans nategaan in hoever de landschappen in de 

vorige paragraaf vermeld, overeenkomen met die, waarvan de oude stukken melding maken. 

Dat er sedert 1693 en zelfs sedert den tijd van RaFFLES veranderingen hebben plaats ge¬ 

grepen, is op zich zelf genomen reeds zoo waarschijnlijk, dat het niet geheel terugvinden van 

den ouden toestand als voor de hand ligt. Van te meer beteekenis is het, dat wij van de 

volgende landschappen, ondanks de wisselingen van den tijd, nog kunnen terugvinden1): 

Gegevens van 1669. RaFFLES. Thans. Zie § 869. 

1. Rarago. (70)2). Larago. Laraga. (123). C. 2. 

2. Naij en Lambara. (38). Idano Gawó. (23). C. 8. 

Dit Lambara kan niet veel anders zijn dan Lambaru, thans de naam van eene 

kaap in Oost-Nias. RN.3) meldt: „In 1843.. bezweek., de hoek van Lembaroe gedeel¬ 

telijk in de golven”. Plet is zeer waarschijnlijk, dat er toen eene nederzetting van dien naam 

ditzelfde lot heeft gedeeld4). Naij is nu Naaj. 

3. Mal lak ere, T. dala m. (19). a. Roh e e 1 i. Mainamölö. (16). D. 11. 

b. Luagundi, T.Dalum. 

4. Maros-Inako. — H i n a k 0. B. 1. 

Het eiland Maros is het tegenwoordige Hulö Si-5 ito. 

5. L a h a m i e. (30). Lahömi. (36). B. 6. 

6. Gonong Jarroe. — Oj o-siwalu-ör i. B. 8. 

In den naam van 1669 is aanwezig: Ono Nazara, de stam, die in dit landschap de 

hoofdrol speelt. 

7. Gómbu. — Moro'ö. 

1) Vgl. §§ 844 en 846; § 849. 

2) Tusschen haakjes is het aantal kampongs opgegeven. 

3) Blz. 12. 

4) Cf. § 1359 A. 
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Het gebied der Moro'ö is in twee landschappen verdeeld, mogelijk is dat aan den 

benedenstroom identisch met Gómbu. Het kan ook zijn, dat zich aan de kust een afzon- 
I 

derlijk gebied bevond, waarvan de naam dan bewaard is gebleven in: Asi Gómbu, waar¬ 

mede de Niassers de zee benoorden Sirómbu aanduiden. 

8. — Mejingo. Madsinö. D. 8. 

g. — Gunong Lassa. Luwaha Sjuani C.IO. 

of Na la wö. C. 12. 

De naam geeft duidelijk aan, dat wij met de Ira Ono Lasè1) te doen hebben. Het 

aantal der huizen (2.000) en dat der bewoners (16.000) is echter zoo belangrijk grooter dan 

wat er in de gemelde landschappen van tegenwoordig aanwezig is, dat het vermoeden mag 

worden geopperd, dat het oude ressort sedert in een aantal onderdeden is uiteengevallen, 

indien ten minste niet overdrijving in de opgave oorzaak van de verschillen is. 

10. — Sifalago, Jemambawa. Tamiö. D. 4. 

De kust van Sömabawa behoort tot Tamiö, zoodat terzake volkomen zekerheid 

bestaat, te meer, waar die belangrijke haven van vroeger stellig niet in den tijd van Raffles 

zal zijn overgeslagen. Sifalago is mij alleen bekend uit het middendal der Susuwa, om 

reden waarvan ik vermoed, dat hier een thans niet meer bestaande plaats is bedoeld 2). 

11. — Gunong Dohu. Töhènè-asi. D. 12. 

Van dit landschap zijn de kampongs: Hilisatarö, H i liamaètal u wó, Hiliga- 

nöwö en Bawödsauwa van den stam Duha, dus Ono Duha, hetgeen vrijwel overeenkomt 

met Gunong Dohu. De opgave der huizen (3.200) en der inwoners (20.000) is dan sterk 

geflatteerd, waarvoor zie boven. Onder de kampong Bawödsauwa is een kaap, die genoemd 

wordt: Ture H i 1 i d u h a. 

12. — Indeelawa. Idanö Lawa. 

Een vermoeden over wat hiermede bedoeld is, valt niet uittespreken. Aan de oostkust 

ligt de kampong Hilialawa, die beweerde een zelfstandig ressort te vormen, toen ik er mij 

in 1909 bevond. Deze naam: „de hooge berg”, verschilt echter te veel van Indeelawa3). 

13. — Onojiga. Onozega. 

Ook hier durf ik geen vermoeden uittespreken maar vermeld slechts, dat de stam 

ZegA, ook SEBUWA of ZAl, op verschillende plekken aan de oostkust is gevestigd. 

14. — Lu 1 u j ai. Idanö Mola. C. 9. 

. Vermoedelijk komen deze landschappen overeen vooreerst, omdat naast Lulujai ge¬ 

noemd wordt: Gunong Lembo, hetgeen beslist op dit gebied wijst; verder, omdat er een 

kampong Lölödjai in voorkomt, echter niet die van het landschapshoofd, maar van den 

ondergeschikten stam HAREFA. Mocht dit op het eerste gezicht verwonderen, voor wie de 

Niassche toestanden kent, behoeft dit niet zoo vreemd te zijn. Het voornaamste der verbonden 

werd toch wel gesloten met het landschap Laraga, waarvan het landschapshoofd van den 

stam Harefa is, en nu zou het zuiver Niasch zijn, dat een verwant van het hoofd van La¬ 

raga de gelegenheid had aangegrepen, om zich ten koste van den rechthebbende op den 

0 § 256. 

2) Tijdschr. Ned. Ind. 1848, blz. 185; hier wordt ^Samabawa” gezegd zich tot de „Sesoea’’ uittestrekken. 

3) Vergelijk ook de zijtak van de Medsjaja, die den naam Idanö LavVa draagt in § 1402. 
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voorgrond te dringen. Evenwel is de mogelijkheid.dat de oude gegevens de juiste waren, 

geenszins uitgesloten. 

15. — Gunong Geati. ■ Idanöj. C. 5. 

Boa en Balei. Foa en Balê. 

Dit landschap laat zich met volle zekerheid vaststellen, vooreerst, omdat de kampongs 

Foa en Balé ook door mij 'in dit gebied werden vastgesteld op te gaan; verder, omdat 

Gunong Geati mogelijk niets anders moet beteekenen dan: Gea, of volledig Ira Ono Gea, 

hetgeen den stam aangeeft, waartoe het landschapshoofd dat te Onowaèmbo zich bevond, 

behoort. 

§ 871. Het mag zeker verrassend worden genoemd, dat het dank zij dezen stukken van 

ouden tijd mij gelukt is, van de 15 landschappen, die daarin worden vermeld, er tien met 

volle of nagenoeg geheele zekerheid te identificeeren met door mij vastgestelde (1 — 5, 8, 10, 

11, 14 en 15), terwijl van drie ' (6, 7 en 9) de ongeveere ligging kon worden vastgelegd, 

terwijl er slechts twee (12 en 13) te groote onzekerheid opleveren, dan dat anders dan een 

vaag vermoeden geoorloofd is. Hiermede hoop ik dat voor goed de pretenties van hen, die — 

zonder behoorlijke kennis van zaken — zich tot oordeelen en veroordeelen geroepen hebben 

geacht, zullen zijn ter zijde gesteld. Het was voor mij van veel beteekenis met andere dan 

Niassche gegevens het bewijs van die oude landsinstellingen te leveren. Dit is de reden ge¬ 

weest dat ik die argumenten voorop stelde, en het zal den belangstellenden lezer thans zeker 

aangenaam zijn, kennis te maken met de belangrijke instellingen, waarvan ik eerst zal mede- 

deelen, HOE zij waren, om daarna het bewijs te leveren, dat zij berusten op oude mythische 

voorstellingen, en dus geenszins het maakwerk zijn van betrekkelijk korten tijd, van enkele eeuwen. 

§ 872. Het landschap heet: N. öri, Z. g-ururusa, I. O. L. bugobugb, of wugbwugb, waar¬ 

mede men vergelijke het Bat. kuria. Er zijn punten van overeenkomst met de nëgari van de 

Padangsche Bovenlanden, welk woord is ontleend aan het Sanskr. nagari. De vraag 

mag worden geopperd of al die woorden (behoudens latere volksetymologische wijzigingen) 

in origine dezelfde zijn. Het antwoord daarop zou beslissend kunnen zijn voor de oplossing 

der quaestie: of de Niassche beschaving, zooals die hier wordt geschetst, in de kern meer of 

minder Maleisch-Polynesisch is, dan wel, dat de belangrijkste momenten ervan van waar¬ 

schijnlijk Hindoeschen oorsprong zijn. 

In dit verband is het noodzakelijk te wijzen op enkele besliste onjuistheden, medege¬ 

deeld omtrent de bewoners der M e n t a w e i-eilanden. Het is bekend, hoe uiterst primitief 

deze lieden zijn vergeleken bij het Niassche volk (of zijn de berichten zoo hoogst onvol¬ 

doende: wat wist men vroeger b.v. ook van Ni as af?). Waar zij, zoowel als de N-iassers, ge¬ 

vestigd zijn op die groep van eilanden, die men wel het best zou doen te noemen: de 

Westereilanden, en die om reden van de schrille tegenstelling tegenover Sumatra 

dienden te worden vereenigd tot één ressort, moet er een reden zijn van die verschillen. Het 

is dus gewenscht om vasttestellen, dat wat WlLKEN ') zegt: dat de Mentaweiers „niet het 

minst” aan de Niassers verwant zijn, geen grond heeft. Plaats voor een uitvoerig betoog is 

hier niet, en daarom zij met een enkelen greep volstaan, waarbij een aantal Mentawei- 

woorden naast Niassche worden geplaatst (eerst het Mentaweisch, dan het Niasch): 

1) IV, blz. 9. 

42 
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bela, herauskommen, bbla, herauskommen, ausbrechen; oi, moi, herzukommen, möj, 

kommen; mugaga, lachen, cf'egè, lachen; abak, Boot, bw'o, Boot; sigung, riechen, kiissen, ighu, 

neus; ala, holen, halo, holen; karai, klettern, ora, Treppe; eru, schön, sög/ii, schön; uma, 

groszes Haus, omo, Haus; oinan, Wasser, idanö, Wasser; mata, Gesicht, Auge, mata, oog; 

tubu, Leib, bbtb, lichaam; ora, Treppe, ora, trap; bua, Frucht, bu(w)a, vrucht; areu, fern, 

arow, ver; abeu, grosz, ebuwa, groot; merem, schlafen, mbrö, slapen; lio, breit, ebolo, breed; 

ina, Mutter, ina, moeder. Van de telwoorden, cf. sara (sara), rua (dua), telu {tblu), epat {bfa), 

lima (,lima), enem (ono), pitu (fitu), balu (walu), siba (siïüa), pulu (fulu), telungapulu (tblunga- 

fulu), sangotu (blu). Mogelijk dat er eene zelfs tamelijk nauwe verwantschap bestaat. 

Het wil mij voorloopig het meest waarschijnlijk lijken, dat wij met Niasschc woorden 

te doen hebben. Naast bri, landschap, komt nl. voor g-bri, ein fabelhafter (kupferner) Ring, 

der sich auf der Nase von groszen Wildschweinen finden soll '). De oorsprong hiervan is 

mogelijk gelegen in de geheel kromgegroeide slagtanden, waarvan ik exemplaren heb gezien, 

die rond waren gegroeid tot in het onderkaaksbeen. Een metalen bri werd mij -getoond, een 

gegoten voorwerp, dat van zulk een zwijn afkomstig heette te zijn. Meer nuchter was de ver¬ 

klaring dat men gebroken gongs tot zulke ringen omgoot. Het is niet noodzakelijk, dat deze 

beide woorden van verschillende origine zijn, zooals kan blijken uit het woord ono, dat thans 

alleen een n- voor zich duldt in het noorden, terwijl ik in het zuiden wel hoorde spreken 

van: ba G-ono Sitöli, in plaats van N. ba 7FO n o s i t o 1 i. Terwijl in de Contracten van 

1693 b.v. gesproken wordt van: Goenong Jarroe'* 2), Goenong Sitoulje3) heet het elders 

Gononglimbo4 5 6 7), terwijl de kaart bij Mod. 3) heeft: Gonnongo Limbo en Gonno 

Jarro (het laatste: Ono NAZARA). Deze voorbeelden maken het waarschijnlijk, dat men van 

het Niassche ono, dat kind beteekent, op het Maleische gunong of gunung is gekomen, via 

den ouden vorm g-ono, dat equivaleert met het Maleische anaq. De beide woorden bri, met 

en zonder voorafgaande g-, zijn waarschijnlijk op gelijke wijze samenhangende, waarvoor men 

dan vergelijke F i. roko, a bowing form, bent like a bow, zoomede: koro, a town, village, 

settlement, waarbij men analoge verwante begrippen aantreft. In gelijke richting wijst het Z. 

g-uru-rusa. Het woofd bri zouden wij dan mogen vertalen met: Kreitz. Voor het tweede lid 

van g-uru-rusa vergelijke men F i. Yasana, a place, a part of a land; yasa yasa, districts. 

Ofschoon F i. -y- meer regelmatig wisselt met N. -d- of -t-, soms ook wegvalt, is reeds door 

K F. c) erop gewezen, dat -y- kan wisselen met -r- (yanka, kruipen, J a v. mërangkang, kruipen), 

en ditzelfde geldt voor het Niasch, blijkens F i. yawa, distant, naast N. a-rbw, veraf. Het 

woord g-ururusa zou dus niets anders beteekenen dan: de kring der dorpen of districten. 

Hierbij treffen wij dus een dergelijk beginsel aan als in de Padangsche Boven¬ 

landen (IV, VI, enz. Kota), of als op Buru in de fenlolin of fugmolin (waarvan men -lolin 

vergelijke met F i. koro lailai, a village), op Cerara en de Ambonsche eilanden de 

pela ‘), alle bondgenootschappen aangevende. 

O Vgl. § 675 sub 5. 

2) Zie aldaar blz. 374. 

3) Ibid. blz. 329. 

4) Blz. 345. 

5) Blz. 94. 

6) Blz. 201. 

7) Wii.ken, I, blz. 305—306, noot 22. 
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Het voorkomen van zulke bondgenootschappen over zoo ver’ uiteenliggende streken, 

waaronder er zijn die stellig geen Hindoe-invloed ondergingen, kan ook een sterk argument 

zijn voor de opvatting ervan als oer-Maleisch-Polynesisch, waardoor de beteekenis van de 

nader te schetsen organisatie ervan op Ni as zooveel te meer aan belang zou winnen. Eerst 

met de öri werd geboren het begrip van „rijk”, waar heerschappij wordt gevoerd, die aan 

de oorspronkelijke samenleving ontbrak. 

§ 873. De organisatie, het bondgenootschap, belichaamd in het landschap, bedoelde niet 

alleen eene wederzijdsche bescherming tegen buitenaf, maar ook een onderling zich onthouden 

van koppensnellen a. a. In die oudste tijden was de plaatselijke band noodzakelijk, zonder 

welken de bewerking der velden op den duur onmogelijk was, en men dus niet in zijn levens¬ 

onderhoud had kunnen voorzien. Daardoor werd o. a. bereikt, dat: 

1. Aan de exogame huwelijkseischen gemakkelijk kon v/orden voldaan. 

2. Men zich beter kon weren tegen koppensnellers, die zich niet zoo licht in uitgestrekt 

verbonden gebied durfden wagen. 

3. Men van de omwonenden hulp kon verwachten in geval van overval, wanneer men 

aanvallen had te verduren, zooals die, welke menschenroof bedoelden. 

Het onder elkaar geregeld huwen tusschen bepaalde stammen noemde men: fhhalö. 

Wij treffen hier dus dezelfde beginselen aan, als in ver uiteenliggende streken werden aange- 

troffen; noemen wij slechts Phoenicië, waarvan Rawlinson‘) spreekt van: „the loose con- 

federation of petty tribes”. Het eerste der genoemde punten leidde b.v. tot het elkander 

noodigen op feesten, hetgeen later wel ten onrechte als DOEL der öri werd genoemd niet 

alleen, maar ook in toepassing gebracht in de door de Niassers zelven mede öri genoemde 

feestgenootschappen, waarover wij in § 777 spraken. De beide laatste punten bedoelden weder- 

keerigen steun in den oorlog 1 2). 

§ 874. Naast deze regeling van de verhouding van lieden van verschillende stammen 

onderling die geographisch bij elkander behoorden, is de herinnering levendig gebleven aan 

den band van het bloed, het stamverband, o. a. door plechtigheden, samenhangende met de 

vooroudervereering, en waardoor dus connecties bleven bestaan met lieden uit verschillende 

landschappen. Met het verval van het Öri-werband is deze laatste meer op den voorgrond 

gekomen, de geographische eenheid verzwakte, de verwantschapsband bleef bestaan. Bij eene 

erkenning alleen van den laatste was voor naturen met weinig zin voor samenwerking nog 

dit voordeel aanwezig, dat de leidende opperhoofden in den regel te veraf woonden, dan dat 

door hen een daadwerkelijk gezag kon worden uitgeoefend, terwijl in quaesties de belangen 

der betrokkenen in den regel samenvielen met die van de aan hen door het bloed verbon¬ 

denen, wat in de öri als staatkundige eenheid geenszins steeds het geval was. 

1) Phoenicia, blz. 130. 

2) Cf. Nova Guinea, III, blz. 277: „this „„Gauverband” ” between villages . . comes prorainently to the fore 

on occasion of joint festivals”. WiLKEN, I, bl. 296, djandjian. 
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B. LANDSCHAPSVERBOND. 

§ 875. Het landschapsverband berustte op het landschapsverbond, dat tot stand kwam 

door het N. mbndrani, C. mbdrani, Z. mbrani. De stam rani kennen wij in Z. branirani, 

verzameld, vergaderd, vereenigd, en in mbndrani, aaneensmeden; m'orhni, zusammenschmelzen, 

-schweissen. Het is mij niet mogelijk uittemaken, of dit woord eenvoudig dient te worden 

opgevat, als een zich vereenigen van de lieden die in het verbond worden opgenomen, dan 

wel, dat deze algemeene uitdrukking is ontleend aan een der handelingen, die tot de aaneen¬ 

sluiting leiden: het samensmelden van goud met andere metalen, in bepaalde verhoudingen, 

waarop de waardebepaling der alliages berust. De naam [sbndrani), dien wij beneden zullen 

aantreffen voor het landschapshoofd in bepaalde streken, zou voor dit laatste kunnen pleiten. 

Dat samensmelten van goud met andere metalen kan een gepast beeld voor de unie worden 

genoemd, waarin immers verschillende stammen samensmolten, terwijl aan elk ervan eene 

bepaalde plaats werd toegekend, in zekeren zin gelijkwaardigheid niet bestond, zoomin als 

bij de metalen, die tot een geheel werden vereenigd. Als Maleisch aequivalent noemde men: 

mëmadu, door vergelijking keuren van edele metalen, vermengen van metalen, tegen elkaar 

houden en passen van dingen, die aan elkaar moeten gevoegd worden. Deze laatste betee- 

kenis zou ook zeer goed weergeven, wat het verbond beoogt. 

Ter gelegenheid van het sluiten van dat verbond werd vastgesteld: 

I. De rangregeling der hoofden. Alleen de eerste vijf hoofden hadden bijzondere namen, 

de verderen werden eenvoudig benoemd naar de telwoorden. Van de hier volgende termen 

zijn die in de eerste kolom het meest verspreid, die in de tweede kolom trof ik aan in het 

Lahö m i-dal; de overige zijn uit het noorden. 

het eerste hoofd ; tuhé n'óri. sbndrani. sanuhé. 

het tweede hoofd: tambalina. sambbózi. — 

het derde hoofd: fahandrona. sblewa, — 

het vierde hoofd: sidaófa. sananb. samada, sananóno. 

het vijfde hoofd: sidalima. samahowidb. — 

De dialectische vormen nam ik voor het betere overzicht niet op, maar er zij 

gewezen, dat tahè n'óri in het C. is: tsjuhè n’óri, dat men daar ook hoort: tabalina en faha- 

drona, alles dus volgens de gebruikelijke verschillen. 

Laten wij eerst deze interessante woorden nader bezien. Voor tnhé n'óri is er in het 

tegenwoordige Ni as alleen als gelijkluidend woord: tnhé, dat beteekent Stamm, Stumpf. Een 

afgeknotte boomstam acht ik al een heel slecht beeld voor den man, op wien alles aankomt. 

Fatuhé wil zeggen: fest-, stark sein, zoodat sanuhé dan zou kunnen beteekenen: degeen die 

vaststelt. Nog vond ik tuhena ba n'óri, waarin tuhena zou moeten beteekenen: das was Wider- 

stand leistet, hetgeen alles aan duidelijkheid mist. Mogelijk, dat tot eene oplossing zal kunnen 

leiden het Burusche (Masarète) djohu: heer, gebieder, vorst, inl. regent, het hoofd van 

een fènalolen of stammengroep, die tot een bondgenootschap of federatie vereenigd zijn — 

men ziet: volkomen de Niassche verhoudingen. Cf. C. tsjuhè, waarnaast er dialecten zijn, 

waarin de uitspraak is tjuhé. 

Bord n'óri beteekent dat de betrokkene het uitgangspunt is van het verbond. Tam- 

balina, in algemeenen zin, is Genosse, in deze beteekenis dus de genoot en wel van het eerste 
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hoofd, waaruit blijkt, dat deze beiden oorspronkelijk als meer of minder nauw aan elkander 

verbonden moeten zijn geweest. De meest voor de hand liggende verklaring zou zijn, dat dit 

berust op een oud jus connubii, gelijk wij dat in de Bataklanden aantroffen '), waar het 

tweede hoofd heet natobang bajobajo * 2). De tambalina treedt veelal op bij ontstentenis van 

het eerste hoofd. 

Het woord fahandrona beteekent, van eene rivier gesproken, der Zusammenfluss, die 

Einmündungsstelle, de plek dus, waar van verschillende zijden komende dingen zich vereenigen. 

In dezen zin vinden wij het in de Zuid nog in gebruik, maar daar voor het eerste hoofd, 

den balö dsiulii, die genoemd wordt de: fahandroma (dome), dwz. degeen, op wien de gasten 

waren aangewezen, die als gastheer de gasten had te ontvangen. Dat wij hier als uitgang 

hebben -ma in plaats van -na, is enkel een dialectisch verschil (cf. Z. moa naast N. noa, reeds). 

Uit de positie elders is mij niet nader duidelijk geworden, wat overigens deze waardigheid 

beteekent. Mogelijk, dat bedoeld is de eenheid dezer drie eerste hoofden vasttestellen 3). Cf. 

Nufoor: fefaandur, vereenigen, samenvoegen; faandurna, vereeniging. 

De woorden sidqófa en sidalima, ontleend aan de telwoorden, met voorgevoegd da- 

om het ranggetal aantegeven (cf. Fi. yava en yalima), behoeven geene nadere toelichting, zij 

geven slechts de positie aan van de hoofden in het bondgenootschap. 

De termen, die wij in de tweede kolom aantreffen, voor het Lahömi-dal gebruikelijk, 

zijn alle aan de goudbewerking ontleend. Wel verre van eene mogelijke aanwijzing te zijn 

voor den betrekkelijk jongen datum van de hier behandelde instellingen, zullen wij uit deze 

omstandigheid 4) bewijsmateriaal putten voor de oer-instelling van deze gebruiken bij de volken, 

waartoe ook het Niassche behoort. Hier volge voorloopig eene toelichting van de woorden. 

Sbndrani5 6 7) wil in dit verband zeggen: degeen, die de goudmenging doet plaatsvinden. Samö- 

b'ósi, van bözi, hameren, kloppen, is degeen, die het góud hamert0). Voor sblewa durf ik slechts 

eene voorloopige verklaring te geven; waar het woord wil zeggen: degeen, die in stukken 

hakt, zou het kunnen slaan op het verdeden van goud in stukken, waarvan elk zijn bepaalde 

bestemming kreeg. Maar daarnaast is niet onmogelijk ‘), dat het slaat op het snijden van de 

adu, die onmisbaar zijn voor plechtige handelingen als hier besproken, dat de naam dus vol¬ 

ledig zou zijn: sblewa adu. Sananb, van tand, naast sananönb, kwam volgens de verklaring mij 

door de Niassers gegeven, overeen met samada-. degeen, die het goud tegen den toetssteen 

legt, wrijft, om er het gehalte van te bepalen. Saviahowu%b wil zeggen, degeen, die zegen 

bewerkt of uitspreekt over het goud. Fada is: fest anliegen, nl. tegen den toetssteen (g-bn- 

dreghata). Dit laatste woord was het gebruikelijke in Botu-Zówu, Sitölu-ungó-nHdanö. 

Het eerste hoofd is de rechthebbende uit den voornaamsten stam, naar de beginselen, 

daarvoor in §§ 856 en 857 neergelegd. De verdere hoofden behoorden dikwijls tot andere 

stammen, maar in een aantal gevallen stelde ik vast, dat er personen onder voorkwamen, die 

x) § 856. 

2) WlLKEN', I, blz. 300. 

3) Cf. triaden, § 1168. 

4) § 880. 

5) § S75. 

6) § 625, „aan het zeer weeke bladgoud zou 

7) § 623. 

door lang kloppen de vereischte hardheid worden gegeven”. 
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van denzelfden stam waren als het eerste hoofd, vermoedelijk jongere takken of afstamme¬ 

lingen van leiders van secundaire of verdere verhuizingen. 

II. Verder werd vastgesteld de g-bndreghata, een woord, dat toetssteen beteekent, en 

waarmede werd bedoeld dat werd vastgelegd, hoe de alliages van goud te onderkennen en 

te benoemen. In den grond ging het hierbij dus om de alliages, die in § 625 reeds bespre¬ 

king vonden. 

III. Nauw verband hiermede hield het goudstandaardgewicht, waarvan tegenwoordig 

algemeen de gulden wordt aangenomen. Ook dit onderwerp werd reeds behandeld '). 

IV. De af ore, varkensmaat, die wij in § 453 reeds bespraken. 

V. De rijstmaat (N. Ihuru, Z. tuba), waaromtrent in § 596 eene enkele opmerking is te 

vinden. De Ihuru staat — om dit zoo eens uittedrukken — onder bescherming van den 

beghu Ihuru, dat is de beghu van die maat, welke met de Niassers uit de bovenwereld is 

nedergelaten (nidada) en waaraan de aardsche maten verondersteld worden te beantwoorden. 

Waar FiSCHER2 3) hagedisvormige figuren op eene rijstmaat aantreft, zou het op zich zelf zeer 

goed mogelijk zijn geweest dat dit krokodillen moesten voorstellen (men vergelijke bv. de 

/asara in § 335)- De Niassers echter spreken van een leguaan, evenals bij de schilden '1) door 

mij ondersteld. Het begrip van een krokodil is niet geëvenredigd aan zulke kleinere voor¬ 

werpen, wel dat van een leguaan, en hiermede moeten wij rekening houden. Dat FiSCHER 

loc. cit. vermeldt, dat aan het handvat van eene rijstmaat r^^-zaden voorkomen 4) moet 

symboliek zijn, verband houden met de eenheid dier maten, evenzeer als die zaadjes een¬ 

heden voorstellen 5 6). 

VI. De relatieve waarde van goud, varkens en rijst, eventueel van andere zaken. Een 

enkel voorbeeld geven wij, in het Lahömi-dal opgeteekend, dat wij gemakshalve tot guldens 

herleiden. Goud: balaki ad Fl. 20.—, siwalu ad Fl. 10.—, sese ad. 5.—. Een varken van den 

omvang van sadjilb (6 alisi) ad Fl. 10.—; van 9 qlisi Fl. 20.—. De rijst werd in waarde ge¬ 

steld, onverschillig of het oogsttijd was of niet [manuivhi of Ibfb), op Fl. 1.— per 5 Ihuru. 

Voor het noorden noemen wij b.v. Tanaja'ö, waar een varken van sadjilb kostte Fl. 12.—, 

van 2 alisi Fl. 4, van 1 alisi Fl. 3.—, terwijl één sbj padi kostte Fl. 2.50. 

Het kan duidelijk zijn dat in eene maatschappij als de Niassche vóór de invoering 

van munt, geene gemeenschap bestaanbaar was, zonder dergelijke regeling. Schuldrekening 

wordt alleen mogelijk na de vaststelling van zulke beginselen. Het is van belang hier aante- 

teekenen, dat ik in de bovenstreken van Muara-Duwa (Palembang) constateerde, dat ook 

daar een bepaalde marga eene vaste rijstmaat had. Zeker zou het aanbeveling verdienen, nu door 

de hier gegeven beschrijving van de merkwaardige Niassche staatsinrichting, een uitgangspunt 

is verkregen, om de tevoren onherkenbare rudimenten optesporen; daarmede niet te dralen °): 

0 § 595- 
2) Blz. 88. 

3) § 683. 

4) § 595- 

5) Cf. Spreuken, II, 1: „Eene bedriegelijke weegschaal is den Ileere een gruwel; maar een volkomen weeg- 

steen is zijn welgevallen”. Lev. 19—35: „gij zult geen onrecht doen in het gericht, met de el, met het gewicht, of met 

de maat”; I.ev. 19—36: „gij zult een rechte wage hebben, rechte weegsteenen, een rechte efa en een rechte hin” (deze 

laatste is een wijnmaat, zie I.ev. 23—13). Zie nog Deut. 25, 13 —15. 

6) Men toetse thans ook de opmerkingen in LM. blz. 33, noot 4 aan de hier gegeven voorstelling. 
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VII. De renteberekening {sugilö). In § 456 noemden wij enkele voorbeelden van per¬ 

soonlijke bedingen bij het leenen van goud. Nader komen wij op dit onderwerp in het alge¬ 

meen terug in § U50g. Al die bedingen werden beheerscht door de hier bedoelde beginselen, 

die plaatselijk veel verschil opleverden, en waarbij in den loop der tijden verzachting in de 

renteberekening is te noemen. In ouden tijd kende men niet veel meer dan fabali, de 

geregelde verdubbeling na verloop van een jaar van de hoofdsom, eventueel met de rente 

erbij. Die rekening was er als het ware op ingericht schuldenaren en ten slotte slaven te 

kweeken, die men aan de handelaren aan de kust verkocht. Latere instellingen kennen verdub¬ 

beling na een jaar, waarna alleen rente {hare, ten bedrage van de helft van de hoofdsom) 

wordt berekend voor de volgende jaren. 

VIII. De bruidsprijs [böli niha). Deze verschilde met den stand van de bruid. Ook hier 

komen groote verschillen voor, waarvan ik b.v. vermeld: voor dochters van het eerste hoofd 

15 pan, voor de andere hoofden 10 pan, voor kamponglieden y1j.1 pan-, elders: het W hoofd 

12, de volgende vier 10 pan, gewene kamponghoofden 9, en kamponglieden 8 pan '). 

IX. De straffen staande op misdrijven en vergrijpen. In het artikel over de strafwet¬ 

geving 2) wordt dit onderwerp nader behandeld, zoodat wij hier slechts enkele voorbeelden 

geven, zonder in bijzonderheden te treden. 

zwangermaken van eene vrouw: boete van Fl. 300.- 

stelen van varkens: r> V 50.— 

V kippen: V » 25.— 

V klappers: T) V 25.— 

V pisang: n V 5-— 

V ubi: n n 2.— 

V suikerriet: n n 0.50. 

§ 876. Dit alles gold derhalve het vaststellen van eene grondwet, waaraan die primitieve 

maatschappij al evenzeer behoefte had als onze moderne staten, met dit verschil, dat bij die 

eenvoudige maatschappelijke verhoudingen, ook eenvoudige regelingen passen. Het staat door 

deze gegevens vast, in verband met het in § 768 vermelde, dat het Niassche landschap niet 

alleen eene geographische, maar ook eene juridische en oeconomische eenheid vormde. 

Nadat de punten waren vastgesteld, waaromtrent men het eens moest zijn, wilde 

men eene gemeenschap vormen, had de beëediging op die grondregelen plaats, en DIT IS 

HET NC. MONDRAKÖ, Z. FODRAKÖ. Verklaard werd, dat al hetgeen men was overeenge¬ 

komen, niet mocht worden veranderd; men riep den toorn en de bestraffing over wie het 

verbond zouden schenden in, door middel van de N. adu fbndrakö, CZ. adsju fbdrakö. 

Voor fbndrakö, van rakö; mbndrakö, verbieten mit Fluch oder Drohung (von einem Haupt- 

ling) in einer Sache, imfalle dieselbe wiederholt oder fortgesetzt werde ■—SüNDERMANN kent dus 

slechts één vorm van dezen eed 3) — vergelijk: F i. rukaka, to curse ; utter evil wishes; ruru, a curse 

or cursing. Zie ook Mal. serapah, bezweringsformule, bezwering; séranah, vloek, vervloeking4). 

1) Zie nader § 1159, vlg. 

2) §§ 952—1024. 

3) Waarvoor zie § 877. 

4) Men vergelijke hiermede, wat Kruyt, blz. 209, over een steen schrijft, dien hij fcndrako noemt, en dat in 

den door hem gegeven vorm ternauwernood juist kan zijn; mogelijk is het eene uiting van desorganisatie — of bedoelt 

hij den kampongsteen, waarover wij spraken in § 280? 
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§ 877. Was eenmaal de grondwet aldus vastgelegd, dan was het mogelijk, voor nieuwe 

gevallen eene wetsuitbreiding te geven. Dit had daardoor plaats, dat het tfrz-hoofd zijne onder¬ 

danen samenriep; op de samenkomst werden een of meer varkens geslacht, en daarbij werd 

strafbaar gesteld, wat daarvoor in aanmerking kwam, onder bedreiging van eene boete, die 

— althans plaatselijk — gelijk was aan het aantal bij die gelegenheid geslachte varkens. Van zulk 

een hoofd werd gezegd: NCZ. ibe fb{n)drakö. In de Zuid heetten zulke samenkomsten: 

famqulö. Een geval van dien aard deed zich in het Lahömi-dal voor, toen ik het Óri-hoofd 

had aangespoord, maatregelen te nemen, ten einde het slechte opkomen voor het werken aan 

den weg te verbeteren. Op eene als boven samengeroepen vergadering, verklaarde hij het niet 

behoorlijk verzorgen door iemand van zijn wegaandeel, strafbaar met twee varkens boete: het 

aantal bij die gelegenheid geslachte dieren. 

§ 878. De rangregeling der hoofden in de kampong werd ook hier en daar bij het 

fondrakÖ vastgesteld, waarbij de namen in de eerste kolom van § 875, I, werden gebruikt 

voor de hoofden op het kamponghoofd volgende, met toevoeging van: „ba m'banmva”, N., 

van „ba banuwa", C. Het eerste hoofd heette wel: satinva ba ni'banuwa, de oudste dus in 

de kampong. 

§ 879. Dat het met de trouw aan die verbonden niet schitterend gesteld was, is na het 

voorafgaande welhaast overbodig te worden opgemerkt. Waar echter de eed op die overeen¬ 

komsten was afgelegd, en bovendien de totstandkoming onder de voorvaderen als regel had 

plaats gehad, ligt het voor de hand, dat de Niasser verband heeft gezocht tusschen zijne 

fouten en tekortkomingen in deze en rampen (wij zouden zeggen: „van hooger hand”), zooals 

aardbevingen, misgewas, zware ziekten. Het gevolg was dan ook, dat men dan maten en ge¬ 

wichten eens grondig ging herzien, zoomede al wat er bij zulk een verbond was vastgesteld, 

en dan was het verminderen van te hoog opgevoerde zaken daarvan het gevolg. Dit noemde 

men: N. mbmbuwu, erniedrigen, verringern, terugkeeren tot de oude inzettingen. Plaatselijk 

werden de menschen daartoe door het 'óri-hoofd opgeroepen; elk hoofd bracht een varken mede. 

§ 880. Gelijk wij in § 875, I, reeds opmerkten, geven de titels der hoofden in het 

Lahömi-dal eene belangrijke aanwijzing voor de oudheid van de hier beschreven instellin¬ 

gen. Herinneren wij eraan, dat onder hen er een is, die het goud heet te mengen, een tweede, 

die het klopt of hamert, een derde, die het verdeelt voor bepaalde bestemmingen, dan wel 

eenige andere handeling verricht ten bate van de plechtigheid; een vierde, die het goud op 

de proef stelt (toetst), een vijfde ten slotte, die er zegen voor bewerkt. Hiermede vergelijke 

men, wat W. SCHMIDT') mededeelt van de Dayak, Nordwestgruppe: „Selempata: der die 

Materie schuf (ngaga). SelempandaI: der die Materie mischte (oder konstituirte, ngulai). 

SELEMPATOH: der die Materie knetete oder gestaltete (ngamboh). Darnach erkannte BATARA 

sie an (ngelala), und rinsere Vorfahren wurden Menschen”. 

ROLLESTON 1 2) merkt op: At the root of the success of classical nations lay the con- 

ception of the civic community . . as a kind of divine entity”. 

Gegevens, die de Niassers zelven verstrekken zijn de volgende. Vooreerst dan is vol¬ 

gens voorstellingen uit centrum en noorden de oorsprong van maten en gewichten te zoeken 

1) Denkschriften Kais. Ak. der Wiss. in Wien, Band LUI, III, 1910, speciaal in art. 20. 

2) B!z. 45. 
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bij den wereldboom, den Tora^a '). Aan dien boom ontwikkelden zich verschillende bloei- 

kolven die zich openden, en waaruit dan te voorschijn kwam, wat hier vermeld wordt. Het heet dan: 

Abbtb saba olola, 

Tebnwa saba golagola, 

Ja'ija laura si 'ófa djuba, 

Kata fanema djuba, 

Abbtb saba olola, 

Tebuwa saba golagola, 

Ja'ija gaf ore famaföfa, 

Abbtb saba olola, 

Tebuwa saba golagola, 

Ja 'ija bulu fair era, 

Da 'o danötnb b'óivö brbisa. 

Zich opende een bloeikolf, 

Ontloken was een vruchtkolf, 

Dat was de laura, die vier djuba inhoudt, 

(Terwijl de djuba (vier) kata inhoudt). 

Toen zich opende een andere bloeikolf, 

Toen ontlook een andere vruchtkolf, 

Dat was de afore die wordt gebruikt om er het ge- 

metene op aftepassen, 

Toen zich opende weer een andere kolf, 

Toen ontlook een andere vruchtkolf, 

Dat was de weegschaal. 

Dat (alles) was het zaad van de adat, de wet. 

In deze regels ligt opgesloten, dat de wetten niet naar willekeur bestaan, maar dat er 

aan ten grondslag moet liggen dezelfde vastheid en regelmaat als bij de maten het geval 

is. Deze waren dan ook de symbolen van de gerechtigheid, waarvoor SUNDERMANN 1 2) de vol¬ 

gende nadere gegevens verstrekt: „Wir wollen ihm die Wahrheit entgegen stellen. Lasst 

unseren Grossvater Henga-'afÖ, um die Busse für den Menschenraub von Bua-DUHÖ dem 

starken zu fordern; lasst ihn mitnehmen das.. kulak-Mass und das gekerbte Schweinemass 

und das Gewicht in Hühnchenform und ein Stück Probierstein (für das Gold), mitsamt der 

Wage von Schildpatt”. 

§ 881. In eene andere voorstelling wordt ook genoemd de „batubatu sisara”, hetgeen 

verklaard werd als een gewicht voor goud, ter zwaarte van een gulden. In een anderen zang, 

die in de bovenwereld speelt, wordt de laura door die maat van boven aftekorten, op de 

goede grootte gebracht: 

Lafbfb jawa lauru fanida: men kortte af van boven de lauru, die dient om 

aftemeten. 

In de Zuid maakt men eene vergelijking van de weegschaal met de aarde, waaraan 

het niet onmogelijk is, dat de ronde vorm van den horizon niet vreemd is: 

Bbr'öta dam si sag'óro, Het begin der aarde, die eene, 

Bör'óta dam sabuluwa, Het begin der aarde, die eene laag, 

Matte bulu falAera, Was gelijk eene weegschaal, 

Matte bulu fanulb. Was gelijk het blad van de waag. 

In het uiterste noorden wordt in een gedicht vermeld, hoe de kinderen van den stam¬ 

vader SlRAO en zijne vrouw BURUTI Rao niet het levenslicht kunnen aanschouwen, dan nadat 

men de lauru, de afore en de weegschaal bij de barende had gebracht. Men zou de vraag 

kunnen stellen, of de ronde vorm van weegschaal en van den bodem van de rijstmaat enkel 

toeval is, dan wel dat die vormen ontleend zijn aan die der hemellichamen, die door hun 

gelijkmatigheid voor den oermensch wel reden waren, om daaraan dergelijke begrippen te 

1) Waarvoor zie § 1128 vlg. 

2) Texte, blz. 68. 
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verbinden. Ook het gewicht, dat in den vorm van een haan — het zonnedier — werd vervaar¬ 

digd 1), wijst in deze richting. 

§ 882. De band tusschen die voorwerpen uit de bovenwereld en die op aarde wordt 

gelegd, doordat de stamvader HlA Walangi, die uit die bovenwereld op aarde werd neder- 

gelaten, die verschillende maten en gewichten, trouwens de geheele adat, bij gelegenheid van 

die nederdaling heeft medegenomen. Te Saiwahili (Idanö Gawó) noemde men als te dier 

gelegenheid neergelaten: de varkensmaat, de rijstmaat (hier van vijf tjumb'a), het gewicht, de 

weegschaal, varkens, rijst, de rechtspraak en den eed. 

§ 883. Voor het landschap Mainamölö werd als degeen, die het verbond van dat 

ressort heeft tot stand gebracht, genoemd TohöNÖ-FanAÈTU. Bij gelegenheid daarvan was er 

een mensch geofferd; een ieder, die in strijd met de afspraak zou handelen, zou een gelijk 

lot ondergaan. De Niassche overlevering stelt die persoon voor, te hebben geleefd voor 14 

geslachten, maar deze opgaven missen allen grond, aangezien de nederdaling uit den hemel 

ongeveer net zoo lang geleden heeft plaats gehad. 

C. DE NEDERZETTINGEN. 

1 

§ 884. De landschappen bestaan uit verbonden dorpen, omtrent wier vorming en wier 

hoofden een enkel woord dient te worden gezegd. In § 257 vlg. werden reeds eenige opmer¬ 

kingen gemaakt de oprichting van kampongs betreffende, die in §§ 261, 301 nog eenigszins 

werden uitgebreid. Biet geaccidenteerde terrein in Centrum en noorden, de slappere band in 

de kampongs in het noorden, grootere eenzelvigheid zoomede de adat, die dikwijls mede¬ 

brengt dat de jongere zoons van hoofden een eigen verblijf zich zoeken (§ 777), zijn de oor¬ 

zaken geweest, die hebben medegewerkt tot de grootere verdeeling, vergeleken bij die van de 

Zuid. Speciaal het noorden kenmerkte zich, doordat men daar zooveel gemakkelijker tot een 

nieuw verblijf overging. De halama was de overgang tot eene nieuwe nederzetting; in den 

regel was die bedoeld als vestiging bij de velden; zij werd dus verlaten zoodra de oogst 

binnen was; in dit geval echter was het daardoor mogelijk zich eerst voldoende te overtuigen 

van de geschiktheid van het terrein. Beviel dit, dan ging men langzamerhand over tot het 

verzamelen van materialen voor den definitieven woningbouw. Was de betrokkene een man van 

invloed, dan verzamelden al spoedig een aantal burgers zich om hem heen, en de kampong 

was in wording. Zulk een dorpsstichter was door geboorte en door het genomen initiatief de 

leidende persoon in eerste instantie. 

RN.2) zegt dat in de Zuid nergens, in het noorden op zeer weinig plaatsen, men 

huizen buiten de kampongs had. In de ruim vijftig jaren, sedert verloopen, is dan veel ge¬ 

wijzigd, want in den tijd toen ik op het eiland kwam, was het aantal tijdelijke verblijven 

belangrijk grooter dan dat der vaste woningen. Die verandering is ook al eene uiting van 

desorganisatie. 

1) Zie afb. 29 en § 1113. 

2) Blz. 36. 
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§ 885. De beginselen, die voor de rangregeling onder de landschapshoofden bestaan, 

gelden ook voor die der dorpen, de Zuid uitgezonderd, waarover afzonderlijk zal worden 

gehandeld '). In het noorden vinden wij dan in de kampong een samihé m'banuwa, wien een 

thmbalina, een fahandrona, een sidqöfa etc. ter zijde staan. Die personen waren van een zelfden 

of van verschillenden stam. Ook kwam het voor dat men die onderscheiding stamsgewijs 

maakte, terwijl de oudste der leiders werd genoemd de satuiva ba m'banuwa, de oudste in 

de kampong. Deze titel was in zekeren zin eene tegenstelling van de satuwa bqorno, de 

oudsten in het huis, onder wie men de familiehoofden verstaat. Zij hebben de bevoegdheid 

tot het regelen van de familieaangelegenheden, voorzoover niet tot de openbare orde behoo- 

rende. Hieruit blijkt, dat de familie als eene gemeenschap moet worden opgevat, voor de 

belangen waarvan die familiehoofden optreden, zonder daarbij hunne eigen belangen uit het 

oog te verliezen. Het rechtstreeksche hoofd van het huisgezin is de vader, die bij overlijden 

wordt vervangen door den oudsten van zijne broeders; eerst na overlijden van al de broers 

van den vader treedt de oudste zoon zelfstandig op. Wij zouden hier dus kunnen spreken 

van eene soort familievoogdij. De woning is het verblijf van den vader met zijne kinderen. 

Zijn dezen eenmaal huwbaar, dan blijven zij na het huwelijk, althans voorloopig, bij de ouders 

inwonen. Gelijke beginselen als gelden voor de familie, worden toegepast bij de erfopvolging 

der hoofden, waar ook de broers voorgaan bij de eigen kinderen, die eerst in aanmerking 

komen na den dood der ooms. 

De ooms van vaderszijde worden onderscheiden als arna sda'a, ama talu en ama si 

ag/u (oudste, middelste en jongste ama), waaruit blijkt dat het begrip ama niet alleen bedoelt 

den eigen vader, maar ook diens broeders omvat. Beginselen als hier vermeld, zijn zeer alge¬ 

meen verspreid; wij verwijzen alleen naar VALENTIJN, Beschryvinge van Makassar, 1726 * 2): 

„ook word niet de zoon, maar doorgaans de broeder . . de vervanger van den overleden vorst”. 

Eerst bij het overlijden van alle broers komen de rechten, of althans de uitoefening 

ervan, in handen van den oudsten zoon van den oudsten tak. Dat die oudste zoon zich in 

noordelijke streken die rechten verzekert, doordat hij de eheha van zijn vader opvangt, zagen 

wij reeds 3). 

§ 886. In een landschap kan men dus onderscheiden tusschen, wat men kan noemen 

moeder-kampongs en kinder-kampongs. De eerste zijn het, die het uitgangspunt waren van de 

stammen welke oorspronkelijk het verbond sloten; de laatste zijn ontstaan door verhuizingen 

uit de eerste. De erfelijkheidsbeginselen, in de vorige paragraaf genoemd, hebben ten gevolge, 

dat de waardigheden tijdelijk kunnen verspringen van de eene nederzetting naar de andere, 

maar dat zij ten slotte weer naar de kampong van den oudsten tak moeten terugkeeren. 

Nu is het niet noodzakelijk dat de oudste tak ook in het oudste dorp woont, want verhui¬ 

zingen van de oudste rechthebbenden hebben wel plaats gehad, terwijl de jongeren bleven. Als 

zoodanig werd mij in het Moro^ö-dal genoemd de kampong Hiligowe als de oudste be¬ 

woonde nederzetting, terwijl het hoofd van Ira Ono Gambö den oudsten tak vertegenwoordigde. 

0 §§ 895, 914 vlg. 

2) Blz. 135. 

3) § 806 en zie § 888. 
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D. ELEMENTEN DER BEVOLKING. 

§ 887. In het voorafgaande hebben wij Ni as leeren kennen als eene agglomeratie van 

kleine gemeenschappen, de landschappen. Hier is het de plaats om de materialen nategaan 

waaruit elk daarvan is opgebouwd, terwijl de bouworde later ter sprake komt, zoomede de 

beginselen, volgens welke die huishoudingen loopen. De hoofdverdeeling der bewoners was 

die in hoofden, vrijen en slaven. Tusschen de eersten en de beide laatsten bestond volgens 

de zuivere adat een vrij diepgaand verschil, dat alleen in noordelijke streken, vermoedelijk 

ook onder invloed van buiten, minder uitkwam, zoodat het daar voorkwam dat men zich 

door een feest in kleinen kring gegeven, waardigheden aanmatigde. Hoezeer de kijk op de 

juiste verhoudingen wel ontbrak, kan blijken b.v. uit de opmerking in Globus1): „Traumt 

einer vom Götzen Golu, so wird er adelig (heiszt auf Nias so viel als reich werden)”. Een 

geval van zulke aanmatiging is dat, vermeld in „De Rijnsche Zending” 2), waar gesproken 

wordt van een man „uit den middenstand”, die zich een gouden kroon vervaardigt (het is mij 

niet duidelijk, hoe hiermede in overeenstemming zijn te brengen, de daarop onmiddellijk vol¬ 

gende woorden: „als man van aanzien”). Aangezien er voor mijn onderwerp weinig aan 

gelegen ligt, de verschillende graden van verwording van de adat te leeren kennen, zal ik er 

mij ook hier in hoofdzaak toe bepalen, datgene te vermelden wat, bij vergelijking van hetgeen 

in uiteenloopende deelen van het land werd aangetrofïen, als zuiver Niasch door mij wordt 

opgevat. Daarbij zal ik mij evenals elders van een ongemotiveerd generaliseeren onthouden, 

zoodat b.v. de Zuid eene afzonderlijke bespreking zal erlangen. 

§ 888. Als hoofdreden voor mijne opvatting als oorspronkelijk algemeen Niasch van een 

scherp verschil tusschen hoofdenstand en burgers, is de consequentie van de voorouderver- 

eering. Hoe de stamvaders nog steeds waken over wel en wee van deze menschen, zagen wij 

reeds te voren en zullen wij bij den godsdienst nader gewaar worden. Het is dan voor de 

hand liggend, dat iemand zonder zulk een luisterrijk verleden, enkel en alleen door het ont¬ 

breken van dien achtergrond, die een hoofd in onmiddellijke connectie brengt met de stam¬ 

vaders, uit den hemel neergedaald, nooit eenigen invloed van belang kan verkrijgen. De al¬ 

gemeenheid van deze beginselen is eene zoodanige, ook op het oogenblik, dat elke andere 

opvatting is uitgesloten. De waardigheid van hoofd is eene erfelijke, in dien zin dat alleen 

afstammelingen van hoofden er zich toe kunnen verheffen, door het geven van de volgens de 

adatinstellingen vereischte feesten. Wij zagen 3) hoe in noordelijke streken daartoe vereischt 

werd het zich meester maken van de eheha, terwijl de gewone man slechts zijn nösö4) had. 

In § 877 zagen wij, dat de landschapshoofden de macht hadden, om middels fdndrai’ö een 

vloek uittespreken over bepaalde handelingen. Dit beginsel treffen wij in de Zuid-Zee aan, 

waar het zich ook uitstrekt over bepaalde zaken, die daardoor tabu worden. De hoofden zijn 

niets anders dan de voorouders in wording, tijdens hun aardsch bestaan, van wie de gang 

van zaken op aarde eenmaal afhankelijk zal zijn. Die hoofden gaan volgens vele voorstellingen 

na hun dood naar een afzonderlijk verblijf, waartoe zij in staat gesteld worden, doordat voor 

1) 1881, blz. 13. 

2) 1898, blz. 77. 

3) In § 806. 

4) § 1244- 
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hen koppen gehaald worden, terwijl de schim van den gewonen man, omdat voor hem dat 

niet gedaan wordt, nooit tot eene krachtige schim zich kan ontwikkelen. De opsomming van 

deze verschillen moge eenigszins een denkbeeld geven van het dieper ingrijpen ervan, dan 

waarvan wij ons in den regel rekenschap geven. 

§ 889. Hoofden en vrijen waren gerechtigd, maar tevens (Niasch-moreel) verplicht, tot 

het geven van bepaalde feesten, omtrent wier beteekenis wij in § 780 eene opmerking maakten. 

Zij waren het middel om zich tot de waardigheid van de vaderen te verheffen; voor den 

burger, om zich alle burgerrechten te verschaften. Het geven dier feesten was alleen aan de 

welgestelden — op zijn Niasch gedacht — mogelijk en de hoofden alleen hadden de middelen, 

om hun vermogen behoorlijk te vermeerderen. Daarbij gold het bezit van enkele duizenden 

guldens als een enorme schat; zulke lieden waren de millionnairs van Ni as. Als regel taxeer 

ik het vermogen van zelfs eenigszins bemiddelde hoofden, op niet meer dan enkele honderden 

guldens. Wanneer het zoo gesteld was met de mannen van aanzien, kan men nagaan hoe 

het dan met den gewonen man gesteld was. De groote massa der bevolking bezit niet veel 

meer dan zij aan het lichaam draagt, en dat is op Nias al niet heel veel. 

§ 890. De verhouding van de hoofden tot de gewone lieden is voor een goed deel die 

van schuldeischer tegenover schuldenaar. Het plaatsen van hun goud, is de zorg die de 

hoofden voortdurend bezig houdt, en treft men een aantal personen aan, dan heeft men negen 

kansen tegen één, dat het gesprek al of niet over schuldzaken gaat. De berelcening, de her- 

rekening daarvan heeft eindeloos lang en steeds weer van meet af plaats. Het geleende, het 

afbetaalde, de renten, jaar voor jaar genoemd, in verschillende waardemeters uitgedrukt, het 

eene oogenblik goud, dan padi, later weer gezouten varkensvleesch dan wel varkens van ver¬ 

schillenden omvang en dus andere waarde: dit is de opsomming, die men bij schuldvorde¬ 

ringen te hooren krijgt. Het kan thans duidelijk zijn, waarom het noodzakelijk was binnen 

het landschap de relatieve waarde, zooals in § 875, VI, bedoeld, van al die zaken vasttestellen. 

Menigeen is het onmogelijk zich uit de schulden te werken en blijft daardoor zijn geheele leven 

ook financiëel afhankelijk van het hoofd, dat hem het geld heefd geleend. 

§ 891. De verhouding tusschen hoofden en onderhoorigen is zoo enorm verschillend met 

de persoonlijkheid, dat iets algemeens ternauwernood te zeggen valt. Het eenige van dien 

aard zou kunnen zijn, dat men hun over het algemeen den eerbied betoont, die hun als 

ouderen en leiders toekomt. Het geval dat een jong hoofd wel de boeten voorschoot, zonder 

renteberekening, die zijn vader oplegde, zal zeker niet veel voorkomen; ik ken er slechts één 

geval van. 

Men spreekt de hoofden aan met „ctma”, vader, oom. In de Zuid hoorde ik door 

personen van buiten af wel als toespraak: „amagu siulu", mijn vader, de siulu, terwijl de 

eigen kampong-genooten eenvoudig zeiden: „amagu”, mijn vader. Onderling had men het 

over: vatnada", onze vader, terwijl de vrouw van het hoofd genoemd werd: vinada", onze 

moeder '). 

De groote massa werd in de Zuid genoemd satq, welk woord ik ook in het uiterste 

noorden in gebruik vond. Elders heeft men het over de ono m'banuiva, de kinderen van de 

1) Cf. Max Müller, Lectures on the Science of Language, Bd. II, blz. 284, voor het gebruik van identische 

woorden voor „koning” en „vader” in de Indogermaansche talen; en zie § 896. 
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kampong. In het C. was dat ono banuwa, waar men hen wel omschreef als: si ld anasa, si lo 

bawi, lui zonder goud en varkens. Dit mag er echter nog volstrekt niet toe leiden, dat het 

bezit daarvan alléén voldoende was om hoofd te zijn; de bedoeling is geene andere, dan dat 

zulke lieden nu eenmaal niet in staat waren, zich goud en varkens te verwerven. 

De zoons van hoofden in de Zuid worden omgekeerd door de kampongbewoners van 

ouderen leeftijd niet bij den naam genoemd, maar: ag/ti, jongere broer '). 

§ 892. Bij den geringen standaard van de waarde van arbeid, is het verre van gemak¬ 

kelijk zich iets te verwerven. De opening van het eiland voor den handel zal daarin lang¬ 

zamerhand verandering brengen 1 2), vooral wanneer in het binnenland cultures worden inge¬ 

voerd, die voor den groothandel van beteekenis zijn. Dat het met zooveel moeite verworven 

goed met zorg bewaakt wordt, dat de Niasser in hooge mate inhalig is, voornamelijk uitko¬ 

mende bij het uitleenen van geld, zijn eigenschappen die hem eene toekomst verzekeren 

boven vele andere volken van den archipel. Alleen het in § 780 omtrent de beteekenis der 

feesten opgemerkte is dan ook in staat, om de groote verspilling te verklaren, die bij derge¬ 

lijke gelegenheden telkens en telkens weer plaats heeft. Verandering van godsdienst en het 

aanstellen van bestuurswege van de hoofden, aan wie distinctieven dienen te worden verleend, 

tenein.de het vervaardigen daarvan volgens de oude adat meer en meer te doen verdwijnen, 

kunnen bijdragen om de lekken te stoppen, waardoor het nationaal vermogen geregeld weer 

verdwijnt. Van rijkdom en armoede spreken gaat alleen, als men dat doet naar den maatstaf 

der Niassers zelven. Iemand die eene goede opbrengst krijgt van zijne velden, die een redelijk 

huis bezit, enkele varkens en wat goud het zijne kan noemen, ook al bezit hij naar onze 

waardebepaling niet meer dan mogelijk een paar honderd gulden, gaat door voor een welge¬ 

steld man. Naar onzen westerschen maatstaf zijn de Niassers echter een uiterst armoedig volk, 

als gevolg van de achterlijke toestanden. Eerst nu kan het land zich opheffen uit deze om¬ 

standigheden, of liever, zich gaan aanpassen aan de zoo verschillende oeconomische toestanden 

van elders. 

§ 893. De basis van de Niassche welvaart wordt gevormd door den landbouw en de 

varkensteelt, zoodat de voornaamste hoofden in de eerste plaats landbouwers en veefokkers 

kunnen worden genoemd. Dit alles was tot voor kort geheel gericht op de voldoening van 

de eigen behoeften. Van de beroepen vermelden wij dat van den priester, waarover nader 

onder godsdienst wordt gesproken 3). Alleen van de in § 898 genoemde priesteressen is het 

mij bekend, dat zij uitdrukkelijk tot den hoofdenstand moesten behooren. Overigens kwamen 

er ook priesters onder de gewone lieden voor. Verder was in aanzien het werk van den 

goudsmid en van den timmerman, van wie ik geene bijzondere voorrechten leerde kennen. 

Ook van eene organisatie is mij nooit iets gebleken 4). Dat er vroeger beroeps-koppensnellers 

waren, hadden wij reeds gelegenheid te vermelden 5). 

§ 894. Terwijl de hier gemaakte opmerkingen voor een goed deel alleen centrum en 

1) Over het verschil in kleedingstukken of accessoria tusschen hoofden en de burgers, zie §§ 105, 113; voor 

de wapens, zie §§ 664; 672, sub 13; voor de woningen, zie § 328; om slechts enkele meer op den voorgrond komende 

punten te noemen. 

2) § 572 vlg. 

3) § 1333- _ 
4) Zie overigens § 614. 

5) § 588. 
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noorden betreffen, is het noodzakelijk voor de Zuid eene afzonderlijke behandeling te laten 

volgen. De eerste juistere gegevens danken wij aan den toenmaligen Controleur van Ni as, 

Ch. L. J. PALMER VAN DEN Broek, van wiens aanteekeningen in het volgende nog is kunnen 

worden partij getrokken. 

§ 895. Ten aanzien van den siulu-stand geldt de erfelijkheid alleen, indien ook de 

moeder van dien stand is, waarbij dus het matriarchale beginsel op den voorgrond komt. Is 

dat niet het geval, dan behooren de kinderen tot dien der burgers (ono ba dsato '). Bij de 

volksklasse treffen wij het merkwaardige verschil aan tusschen de sv’ila en de overige bevol¬ 

king. Terwijl wij onder Bestuur1 2) op die eersten moeten terugkomen, zij hier reeds opgemerkt, 

dat zij de eigenlijke onmiddellijke leiders der bevolking waren. Daardoor is het duidelijk dat 

de siulu-st&nd als het ware eene kaste vormde, meer of minder staande buiten en boven de 

eigenlijke burgerij. Het valt moeilijk eene gissing te wagen, of dit berust op godsdienstige 

redenen alleen, als beschreven in § 888, dan wel of het mede een gevolg zou kunnen zijn 

daarvan, dat die hoofden de afstammelingen zijn van vroegere overheerschers 3). 

§ 896. De dorpen waren in een aantal gana verdeeld, welk woord met „afdeeling” kan 

worden vertaald. Aan het hoofd van elk stond een „balö gana”, die dikwijls siulu was, en 

die de huishoudelijke zaken zijner afdeeling regelde. 

Gana is het aequivalent van het woord voor stam elders, cf. Mal. anaq 4). PALMER 

vermeldt: „het aantal gana’s in elk dorp blijft steeds onveranderd” (dit is logisch; alleen 

bij uitsterving van een stam — en dat zal wel zelden of nooit zijn voorgekomen — kon 

vermindering plaats hebben), „wordt een gana te klein, dan worden er van andere afdeelingen 

families bij ingedeeld”. Deze regeling is het gevolg derhalve van het streven, om liet werk 

gelijkmatig te verdeden. Men ziet hier tevens het verloop van het woord gana, dat eerst 

zuiver „stam” beteekende en dat ten gevolge van zulk eene regeling overgaat in de betee- 

kenis van „afdeeling” of „groep”. Men noemde dit: tèthvu gana, welk woord echter ook kan 

beteekenen: overgaan naar een andere kampong en daar treden in denzelfden stam, als 

waartoe men behoort. PALMER vervolgt: „Alle gana’s hebben gelijke aandeelen wat rechten 

en verplichtingen betreft. Zoo hebben zij gelijke onderdeden in : 

1. het onderhoud en plaveien (latela lala) der wegen; 

2. den arbeid der bruggen (inbböj ète); 

3. het verrichten van wachtdiensten (tnana^a). Voor de laatste diensten komt eiken 

nacht één gana uit, d. w. z. allen, die de wapenen kunnen dragen”. 

Dat deze regeling niet algemeen was blijkt, aangezien ik te Bawömataluwó aantrof 

19 gana, terwijl het werk werd verdeeld in acht rnafulu”, een woord, dat men vertaalde met 

het Maleische „bagian”, aandeel. Te Hilisimaètanö kwamen eiken nacht vast dertig lieden op. 

§ 897. Men kende verder eene organisatie van de weermacht, staande onder balö nilia, 

waarvan de besten werden genoemd balö (n')drqono matuwa. Een kern weer van deze laatsten 

waren de sana^a (cf. mana^d), die het gewapende gevolg uitmaakten van de hoofden en aan 

wie ook het geleide der vrouwen dier hoofden werd toevertrouwd. Uit die sana^a zouden dan 

1) Voor de uitdrukking satb, zie Wilken, I, blz. 460. 

2) § 917- 

3) Vgl. § 1191. 

4) Zie § 891. 
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ten slotte de sdila's worden gekozen, alles geregeld door de hoofden. Volgens eene mede- 

deeling werden de dapperen onder hen sami/i genoemd, en daaronder werden speciaal verstaan 

zij, die een vijand hadden verslagen, en die daarvoor door den siulu geschenken ontvingen, 

waarvan de kalabubu *) het meest bekend is. Daarnaast moet echter genoemd worden een zwaard 

(balatu), lagênè'1). Met een vreemd woord werden zij ook wel bohalima genoemd. RN.3) spreekt 

van 4 tot 12 bohalima s, die hij vaste krijgslieden noemt in een kampong; blz. 98 noemt hij 

eene vaste bezoldiging door hen alleen gedurende den oorlog genoten. In vredestijd waren zij 

landbouwers of veehoeders als de anderen. Van dat „vaste” in „vaste krijgslieden” schiet dan niet 

veel meer over. Naast de hier gegeven voorstelling trof ik er echter eene andere aan, waarbij 

samu^i een algemeener zin had, en omvatte de balö niha, de balö drqotio matuawa en de sanasa. 

§ 898. In § 778 merkten wij op, dat de feesten in de Zuid in die mate de huishou¬ 

ding beheerschten, dat zij in dit hoofdstuk beter dan onder gebruiken thuis behoorden. De 

reden hiervan is dat een burger in die landstreken eerst door het doorloopen ervan tot de 

volle burgerwaardigheid komt 4), een spruit uit een der hoofdfamilies eerst daardoor tot daad¬ 

werkelijk siulu wordt. Het een en ander brengt mede, dat — zoodra men die feesten achter 

den rug heeft -— men aanspraken krijgt op bepaalde, geëvenredigde aandeelen aan wat er op 

de sedert te geven feesten wordt geofferd. De eerste feesten zijn voor den siulu geheel de¬ 

zelfde als voor den burger, maar na de afsluiting van die reeks is de aanstaande siulu nog 

tot eene voortzetting ervan verplicht. Een burger, wiens feesten zijn afgeloopen noemt men: 

si bbto, een siulu heet na afloop van het geheel: ma awali, iemand, die „af” is. De feesten 

in het algemeen noemt men; fa*ulu. Te Bawömataluwö werden mij de volgende feesten 

of onderdeden daarvan genoemd: 

A. Voor aanstaande burgers en siulu's: 

1. f'olala. Dit woord beteekent:' einen Weg schaffen, volgens de Niassers voor de 

reeks van feesten, die zullen volgen. 

2. lawira. Naar de dan gemaakte adu lawira. 

3. galu batu. Men maakt hierbij een be'elö, de plek waarvóór in 2 vakken [galu] 

wordt verdeeld. In die vakken plaatst men een ei, (een adu van ?) aghê en een ori, gemaakt 

van een gebroken gong. 

4. batu of manant batu. Het plaatsen van een steen in de kampong. 

5. mbfö batu. Fbfb is abfeilen, het gladmaken dus van den steen. Van deze vijf 

werd gezegd, dat zij in den regel op vijf op elkander volgende dagen werden gegeven. Men 

zou dus geneigd zijn als doel van dit alles te beschouw'en: het plaatsen van dien steen, 

zoodat het vreemd mag heeten, dat mijne vraag ter zake niet werd bevestigd, zonder dat 

men er iets beters voor gaf. Het volgende feest heeft later plaats, afhankelijk van den wel¬ 

stand van den gever: 

6. manèbb of si bbto. Dikwijls gaf men dit een jaar na die eerstgenoemde. Hiermede 

heeft de burger dus aan zijne verplichtingen voldaan. 

1) § 688. 

2) § i95, n. 

3) Blz. 95. 

4) Afb. 230 geeft een beeld van de plechtigheden daarbij verricht. Afb. 231 laat op den steen rechts een der 

deelhebbers zien, een jeugdigen wees. 
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B. Voor de aanstaande siulu' s noemde men als samengaande met het zesde, juist genoemd : 

7. sidatb of manu'a. sidatö wil zeggen : etwas, was. zu messen ist. 

8. tuli lala. manuli is: anstossen. 

9. la^ija. Dit is de naam van den haan, die hiervoor in hout gemaakt wordt, en 

waarvan eene voorstelling in Afb. 147 gegeven wordt1). In Hilisatarö noemde men de 

afbeelding bij Fehr2): adu ba wa-awali, adu vervaardigd bij gelegenheid van het feest 

van wie ma awali worden. De haan schijnt méér als symbool te worden genomen van wat 

„af” is, vgl. LETT3): „Einen Hahn zum Zeichen, dasz der Vertrag geschlossen ist”. Er is 

eene tegenstrijdigheid tusschen deze opvatting en de mededeeling, dat eerst na afloop van 

ook de nader te noemen op lateren tijd te geven feesten iemand volledig siulu was, maar ik 

vermoed dat wij hier eene analogie hebben tusschen het salawa- en balugii-worden in be¬ 

paalde streken, waarvan werd medegedeeld, dat voor de eerste waardigheid géén kop 

noodig was, voor de laatste daarentegen wèl. Dat dan waren: 

10. fawbw'ögha ba ewali. 

11. fawöw'ógha ba balé, omtrent welke ik geenerlei verklaring kan geven. Dan eerst 

zou men daadwerkelijk siulu zijn, bevoegd om de functiën uitteoefenen en aan het hoofd te 

staan van het deel der bevolking, dat door de afstamming en de oude traditie aan den be¬ 

trokkene verbonden was. 

Als laatste handeling werd vermeld het: 

12. mbbénu: het menschenoffer dus, dat vereischt werd om de definitieve inwijding 

van een hoofd te doen plaats hebben. Eerst hierna ontving men de voorgeschreven aandeelen 

in den huwelijksprijs, zijn jachtaandeel etc. Enkel zij die aan dit alles hadden voldaan, 

vormden de regeering, terwijl hunne positie bepaald werd door de volgorde, waarin zij dit 

einddoel hadden bereikt 4 5). 

Er laat zich een parallel trekken tusschen de hier beschreven instellingen en het 

papadon-wezen in de Lampongs3). 

Ten aanzien van de plechtigheden die er bij plaats hadden, moet in de eerste plaats 

vermeld worden, dat als priesteressen (ere) optraden vrouwelijke siulu's, die al evenzeer als 

de mannen verplicht waren tot het geven dier reeks feesten. Afb. 235 stelt die priesteressen 

uit Bawömataluwö voor, ter gelegenheid van een dergelijk feest. Soms zou er met haar 

een enkele mannelijke siulu medewerken. Voor de plaats, waar zij hare functiën in deze 

verrichten, valt te onderscheiden tusschen de verschillende feesten. De meeste plechtigheden 

hebben in het huis van den feestgever plaats, waarheen de priesteressen zich begeven, dan 

wel op het kampongveld (ba ewali), aan het einde van het plankier onder de woning (ba balö 

n'edu*ö). Als speciale plaats bij het fawöw'ógha werd genoemd de balé. 

Elk dergenen die deel hebben aan zulk een burger-feest (want men doet die meestal 

gemeenschappelijk op één dag plaats hebben), hebben een vast aantal varkens te leveren, die 

worden geofferd, en waarvan de substantie ten goede komt aan al diegenen, die reeds te 

1) Zie nader § 1326. 

2) Blz. 12, sub 15. 

3) II, blz. 64. 

4) § 914- 
5) Tijdschr. I. T. L. V., 1904, 103—109. 

44 
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voren die feesten gaven. Van de geslachte varkens deelde men o. a. mede, dat op den eersten 

dag één varken werd geofferd, waarvan de kop aan de oudste in rang van de vrouwelijke 

priesteressen kwam, terwijl de siulus het lichaam kregen. De offers aan de schimmen worden 

geplaatst: i. beneden de beelden'der voorouders; 2. bij de trap; 3. beneden de zitbanken op 

het dorpsplein [baro n'adu, ba bagi n'ora, ba ewali, ba belebele). Men noemde die tbtbsö (la tb 10*0, 

einen Bami, eine Bezauberung auflösen) en siholi (boomsoort, dus blijkbaar een adu, daarvan 

gemaakt). 

Op den tweeden dag werden geene varkens geslacht, op den derden één varken van 

12 alisi (bazvi batu), op den vierden dag vijf varkens, waaronder één van gelijke grootte. 

Behalve dit varkensvleesch moesten de feestgevers ook rijst verstrekken, ten aanzien waarvan 

ook in bijzonderheden was geregeld, hoeveel een ieder als aandeel (g-uragha) moest ontvangen. 

Bij de verdere feesten werden, bij het rnanebb, geslacht twee varkens van twaalf en één 

van acht alisi, en in tegenstelling met de vorige plechtigheden, die geheel tot de kampong 

beperkt waren, kwamen deze varkens aan geheel Mania mölö ten goede; het laatste was 

voor de priesteressen. Hierbij was dus de geheele g-ururusa betrokken. 

Van de varkens, door de siulu’s geslacht bij het mamda, dat plaats had zoodra de 

welstand van den betrokkene het toeliet, lieten van 5 tot 8 varkens het leven, voor de g-uru¬ 

rusa, de priesteressen en de satb. Bij het fawöwógha werd één varken geofferd in de balè, 

één in de woning en één op het dorpsplein [ba balê, ba omo, ba ewali). 

De siulu's hadden ook alleen het recht om zich gouden voorwerpen te laten maken 

boven eene zekere waarde1), die te Hilisimaètanö mij werd opgegeven 50 batu te be¬ 

dragen. Het halen van koppen voor deze levenden werd genoemd: eene uiting van grootheid 

(Z. tadra wa ebuwa). Op de betrekkelijke feesten werden 50 en meer varkens geslacht. Eene 

andere uiting was, dat men zich bij die gelegenheden een nieuwen naam koos, en ik acht het 

geenszins uitgesloten dat zulk een menschenoffer bedoeld was, bepaaldelijk om aan dien naam 

„leven” te geven. Zulke namen legde men zich trouwens over het geheele eiland bij der¬ 

gelijke gelegenheden bij, en vooral in het Centrum kwam nog ten volle uit, hoe de Niasser 

zich beschouwde als de meest voortreffelijke der wereldbewoners, hij, de nazaat van hemelin- 

gen, die (zij het dat zij langs een liaan of koord zich lieten afzakken, wat wij wel niet erg 

„deftig” zouden vinden) uit de bovenwereld op aarde nederdaalden. Daar kwam het dan ook 

voor, dat iemand zich noemde AghilowalAni (jongere broer van LöwalAni, den god der 

bovenwereld 2). Onder deze namen vinden wij ook den ever genoemd, maar een van mythische 

beteekenis 3), niet zoo maar een wild zwijn, dat erg omineus zou zijn 4 5). Zoo beteekent b.v. 

La^IMBASAitö : de zwarte ever s). 

§ 899. Onder de bevolkingselementen valt nog eene verdeeling te maken in Heidenen, 

Christenen en Mohammadanen. Het ligt voor de hand,, dat de overgang tot den godsdienst 

1) § 216. 

2) § 1182. 

3) Zie §§ 579 en 1166. 

4) Vgl. § 672, I. 

5) In dergelijken zin zullen wij wel moeten opvatten, hetgeen in „Noorsche Mythen”, blz. 124, vermeld wordt 

omtrent het „zwijn”: „de zwijnskop was een gewijd zinnebeeld, dat elk met vrees vervulde. Om die reden werd dikwijls 

een zwijnskop gebruikt als versiering voor de helmen der Noorsche Koningen en helden, wier dapperheid buiten twijfel was". 
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van beide laatste groepen tot ver strekkende gevolgen leidt, waar daarmede de voorouder- 

dienst ophoudt, die het overige Niassche leven zoo diepgaand beheerscht. Het onttrekken 

van Christenen qan het gezag van heidensche hoofden, kan ik vooral op moreele gronden 

niet geheel toejuichen: dit wordt immers de bron van intrigues voor fortuinzoekers, voor wie 

het Christendom een handel is. Meer is te verwachten van een tactvol overtuigen der leidende 

hoofden, wier overgang tot een anderen godsdienst ver strekkende gevolgen kan hebben. 

Andere methoden hebben vooral zoolang tot afkeer bij de bevolking van de nieuwe denk¬ 

beelden geleid, zooals wel daaruit kan blijken, dat de bronnen der zendelingen slechts de 

zwakste aanduidingen bevatten van de merkwaardige inrichting van de Niassche huishouding, 

als boven geschetst, en die een vijftigtal jaren geleden toch met heel wat meer gemak zou 

zijn terugtevinden geweest dan toen ik het eiland betrad. Tot recht verstand van zaken moet 

worden opgemerkt, dat de beginselen, in het vorenstaande neergelegd, niet mogen worden 

begrepen als op het oogenblik, althans overal helder, aan den dag tredende. In enkele deelen 

van het uiterste noordwesten ben ik zelfs in twijfel geraakt, of daar wel ooit de uit het zuid¬ 

westen en uit het noordoosten elkander ontmoetende takken van den stroom van verhuizingen, 

tot zulke beginselen van bondgenootschap zijn overgegaan. Vooral nadat het den Niasser 

gebleken is, dat het met ons bestuur toch nog om heel wat anders te doen was dan om het 

herstel van die oude banden, die zooveel minder knelden, ontbreekt het niet aan personen, 

die uit „welbegrepen eigenbelang” met even zooveel positiefheid elke oude relatie ontkennen, 

als zij die vroeger onder eede hebben bevestigd. Om in zulke omstandigheden den weg te 

kunnen vinden, is verre van gemakkelijk, daarvoor moet men „Niasch denken”. Deze quaestie 

is er echter eene van het practische bestuursleven en raakt mijn onderwerp slechts opper¬ 

vlakkig, dat enkel bedoelt, de oude instellingen op het spoor te komen, vooral als vergelijkend 

materiaal voor de volkenkunde in de landen, die in nog zoo sterker mate dan Ni as den 

invloed van het nivelleerende nieuwe denken ondervonden. Om in deze richting succes te 

hebben, zal het zaak zijn met zorg de sporen te verzamelen, die van die oude regelingen 

nog kunnen worden gevonden; ik wees reeds op het voorkomen van gemeenschappelijke maten 

in landschappen van Pal em bang1 2). In hoever de voor de Zuid beschreven inwijdingsfees¬ 

ten '-) punten van aanknooping vertoonen met die van de Melanesiërs bij de daar bestaande 

geheime genootschappen, zal eerst met eenig succes kunnen worden nagegaan, zoodra wij 

meerdere gegevens over de beteekenis van de onderdeden dier feesten zullen hebben verkregen. 

§ 900. Als laatste bevolkingselement moeten wij nu spreken over de slaven, waarbij 

wij noemen de pandelingen, omdat beide groepen onmiddellijk samenhangen, ofschoon niet 

in alle gevallen. Die samenhang bestond bij de schuldslavernij, waartoe men kon geraken door: 

1. Het opnemen van goud a. a., op de voorwaarden, daaraan door de adat verbonden3), 

als vrijwillige handeling geschied. Wanneer het bedrag van de schuld de waarde van een 

mensch, plaatselijk verschillend, had bereikt of overschreden, werd de betrokkene verplicht, 

in schulddienstbaarheid bij den geldschieter te treden. RN.4) merkt op: „Komt iemand in 

schulden en wantrouwt de schuldeischer de teruggave of betaling, dan neemt hij den schul- 

1) § 875, VI. 
2) § 898. 

3) § 875, VIL 
4) Blz. 91. 
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denaar of een lid van zijne familie „in pand”. Meestal waren het meisjes, die men daarvoor 

uitkoos, omdat die later immers konden worden uitgehuwelijkt, maar ook met knapen kwam 

dit voor. In „Twee togten” ') leest men: „Reeds in het derde of vierde jaar heeft de schuld- 

eischer het regt, zijnen schuldenaar als slaaf (lees pandeling) bij zich te nemen, en hem als 

zoodanig te verkoopen (lees: te executeeren). Is de schuld grooter geworden dan de waarde 

van een slaaf, die ten hoogste Fl. ioo,— bedraagt, dan mag de schuldenaar ook de vrouw 

en de kinderen en andere aanwezige bloedverwanten tot zijne slaven maken”. 

Merken wij op, dat deze wijze van pandelingmaken veel in gebruik was aan de kusten, 

bij de verhoudingen van de overwallers tegenover de Niassers, en dat de Islam daardoor vele 

vorderingen heeft gemaakt, omdat de aldus bij die kustbewoners intrekkenden vooral tot den 

overgang tot Mohammadaan werden bewogen. In de Zuid begon het pandelingschap, zoodra 

de schuld een bedrag van 12 tot 20 batu (Fl. 120.— tot Fl. 200.—) had bereikt. Men noemde 

dat: al'ósu, stecken bleiben von den Füssen, wat doet denken aan het in een blok sluiten van 

schuldenaren elders, een gebruik, dat ook op Ni as voorkwam. Mogelijk, dat er ook verband 

bestaat met: l'ósu, Fallgrube, dus: in zoo’11 kuil vallen. Waar de geldschieters en de hoofden 

één waren, kon de berechting dikwijls zeer „eenvoudig” gaan, ofschoon toch volgens de zuivere 

adat alleen de vergadering der hoofden had te beslissen. Men denke er ook aan, dat — 

wanneer de schuldenaar wist, dat de behandeling geheel volgens de adat plaats had — hij er 

evenmin aan zou denken de rechterlijke uitspraak in te roepen als wij dat zouden doen bij eene 

eenvoudige betaling van rekeningen. Alleen in geval van conflict was daartoe aanleiding. 

Aangezien de schuld overging van den vader op de kinderen, bleven dezen in de rechtsver¬ 

houding, zoolang de schuld niet was afbetaald. 

2. De oplegging van eene boete, wanneer men die zelf niet kon betalen en er iemand 

gevonden werd, die haar wilde betalen. Degenen, die op de boete aanspraak hadden, werden 

dan door den bedoelden persoon afbetaald, maar de beboete werd dienstbaar aan den geld¬ 

schieter. Vrouw en kinderen deelden plaatselijk in dit lot. (RN. 1 2) merkt op, dat de vrouw 

niet kon worden gemaakt tot pandelinge wegens de schulden van haren man, evenmin dus 

slavin: zijne argumenten gaan dus niet overal op). 

In de beide hier genoemde gevallen kon de schuld worden overgedragen aan een ander, 

die dan in gelijke rechten trad. Ofschoon de dagelijksche verhouding van deze personen, 

omdat zij evenals die lieden moesten werken, in vele opzichten geheel dezelfde was als die 

der slaven, heb ik nergens kunnen constateeren, dat de meester bij pandelingen het recht 

over leven en dood had, zooals bij zijne slaven 3). Het komt mij voor, dat RN. het verschil 

tusschen slaaf en pandeling niet steeds behoorlijk uit elkaar houdt — trouwens ook de 

Niasser doet dit niet steeds. Intusschen moet worden opgemerkt, dat — bij het van geslacht 

op geslacht blijven voortbestaan van deze verhouding — de origine wel kon worden vergeten, 

en ook daar, waar dit dan met de adat in strijd was, kon worden gehandeld, als stond men 

tegenover een werkelijken slaaf. Ook dan, wanneer die personen naar elders dan de eigen 

nederzetting werden verkocht, om dit woord gemakshalve te gebruiken, veranderde de ver- 

1) Blz. 9. 

2) Blz. 93. 

3) Zie ook RN. blz. 92, al. 6. 
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houding aanmerkelijk, en dan kan deze gerust worden gezegd in feitelijke slavernij te zijn 

overgegaan. 

§ 901. Het geval, dat men elders schulden had uitstaan, die men maar niet binnen kon 

krijgen, en dat men dan zich «meester maakte van een willekeurig familielid van de schulde¬ 

naren, om zoodoende hen tot betaling te dwingen, zou mogelijk beter als een primitieve vorm 

van beslaglegging mogen worden aangeduid. Bij weigering om te betalen werd zoo iemand 

dan wel als slaaf verkocht, of men verkocht hem, aan wie een kop noodig hadden. Na het 

voorafgaande is het duidelijk, dat dit een geval is, dat zich zelden of nooit anders dan tusschen 

verschillende landschappen voordeed, aangezien daar binnen zulke gebruiken eerst na inge¬ 

treden anarchie bestaanbaar waren '). 

Behalve door de in de vorige paragraaf genoemde gevallen, kon men tot slavernij 

geraken en dan rechtstreeks, doordat men in den oorlog werd gevangen genomen. Waar 

De HOLLANDER 1 2) spreekt van het verkoopen van weezen door hunne naaste bloedverwanten, 

als eene wijze van slaaf worden, moet dit berusten op het bestaan van schulden van den 

vader, die op deze wijze werden gedelgd, want zelfs meisjes, die bij ontbreken van broers of 

ooms in het bezit van verdere rechthebbenden geraken, konden in het andere geval alleen 

worden uitgehuwelijkt, of tot pand dienen, op de wijze als in § 900 aangegeven. 

§ 902. Dat den Niasser zelven het verschil tusschen pandeling en slaaf duidelijk is, 

blijkt uit de verschillende namen: voor den eersten sö g'ómö, iemand, die een' schuld heeft; 

voor de laatsten, dialectisch verschillend: N. sawujn, maruwé-, C. sawuju, ook wel enoni (dat 

plaatselijk beteekent: degenen, die voor een hoofd komen werken) of binu 3), welk woord een 

meer specialen zin heeft; Z. harakana4 5 6) met maruwé, cf. Onim, arobi; Lamp. irawan; voor 

sawuju is mogelijk de verklaring die, gegeven in § 1093. 

§ 903. Het gebied, waaruit men in de Zuid slaven recruteerde, was Aromö, waar¬ 

onder wij in dit geval moeten verstaan de onmiddellijk aan de zuidelijkste landschappen 

grenzende streken, in het bijzonder het gelijknamige vroegere gebied. De stedenvorming van 

de Zuid beschouw ik voor een deel als de reactie op de vijandschap die bestond met die 

noordelijker landen: het was het middel om het hoofd te bieden aan de voortdurende be¬ 

dreigingen, daarvan uitgaande. Het komt mij nl. voor, dat de groote nederzettingen van de 

Zuid het best in hun bestuur begrepen kunnen worden, als men ze opvat als ontstaan uit 

verschillende kleinere nederzettingen, maar daarover later 3). Terwijl ik Aramö leerde kennen 

als een onbewoond rivierdal, wist men er in de Zuid nog van te vertellen, dat het eenmaal 
\ 

dichter bevolkt was geweest dan die streken zelve. Grootendeels was Aramö uitgemoord, 

een deel slechts der bevolking was naar het noorden ontweken. Door die aaneensluiting was 

het mogelijk geweest, door eene, niet voor de geheele verdelging rustende, reeks van oorlogen, 

dat landschap ten onder te brengen0). Maar ook buiten het eigenlijke Aramö lag het jacht¬ 

veld der zuidelijken, vooral de dalen van de Eho met de andere zijrivieren, waren in later 

tijd daartoe als aangewezen. Van de krijgsgevangenen uit die streken, deelde men mij mede, 

1) RN. blz. 92. 

2) I, blz. 602. 

3) Men lette op de uitspraak; vlg. §§ 336, 819. 

4) § 858. 

5) § 914. 
6) Zie nader § 1095. 
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werden de kinderen tegen omstreeks 3, eene vrouw voor van 6 tot 9 batu verhandeld. Deze 

bedragen waren het ook, waarvoor in het land opgegroeide slaven werden verkocht. 

§ 904. Wij zullen thans van een zoo objectief mogelijk standpunt den toestand der 

slaven op Ni as beschouwen; niet dus van den Europeaan, waarbij meer blaam toekomt 

aan de ruwheid van dezen en aan het misbruik, dat hij, meester van zijn medemensch ge¬ 

worden, steeds weer tegenover de zwakkeren heeft betoond, die meer als dieren dan als 

menschen werden geëxploiteerd — dan aan die instelling op zichzelve, zooals ik die in toe¬ 

passing heb gezien in eene maatschappij als de Niassche. Men houde eens op over het woord 

slavernij te vallen, en richte meer zijne aandacht op feiten, op het begrip: uitbuiterij, tewerk¬ 

stelling in landstreken, waar het moordende klimaat de vrije werklieden (want contractueel 

werkenden zou ik, om den storm van verontwaardiging die daardoor zou opgaan, niet 

„dikwijls minder dan slaven” durven noemen) decimeert, en het zou misschien mogelijk worden 

heel wat leed van jonge natuurkinderen, die met een vroegen dood worden bedreigd, te voorkomen. 

§ 905. Ten aanzien van de slaven in de Zuid kunnen wij dan opmerken, dat zij uiterlijk 

door geen enkel kenteeken van de andere bewoners waren onderscheiden. Bij de talrijke ge¬ 

legenheden, dat ik mij in de kampongs daar ophield en gelegenheid had hen te observeeren, 

zag ik hen gemoedelijk temidden van de overige bewoners zitten. Zij praatten en schertsten 

mede, en alleen dan bemerkte men het onderscheid, wanneer b.v. een der zoons van hoofden 

een strootje wilde opsteken, want dan stond er een van hen op en ging naar den haard, om 

een stuk brandend hout te halen om zijn heer te bedienen. Geldt dit meer de jongeren, 

ouder geworden waren zij de trouwe gezellen op de tochten naar andere kampongs, bege¬ 

leidden zij hem ook naar de velden. Hiermede is de groep onderscheiden, die men de huis¬ 

slaven kan noemen. 

Een andere groep, de veldslaven, woonde geheel op zichzelven bij de aanplantingen, 

waarop zij het dagelijksch toezicht uitoefenden. Was het lot der vorigen gezelliger, deze per¬ 

sonen genoten eene nagenoeg geheele vrijheid. Zij moesten werken, maar dat hadden zij 

voor zichzelven ook moeten doen, en het is de vraag of hun lot niet veel gemakkelijker was 

dan dat der vrije lieden in centrum en noorden, waar in de Zuid door het gemeenschap¬ 

pelijk aanleggen van aaneengesloten velden de arbeid feitelijk belangrijk lichter was, doordat 

de ompaggering en bewaking zooveel minder eischten 

Dat de huisslaven het volstrekt niet zwaar hadden, volgt reeds uit de geringe eischen, 

die het huiselijk leven een Niasser stelt. Het zwaarste deel van dat werk was wel de ver¬ 

zorging der varkens, die beneden de woning werden onderhouden. Het karakter van den 

meester maakte feitelijk voor zijne slaven de hoofdzaak uit; was dit goed, dan hadden zij een 

zorgeloos bestaan. De veldslaven moesten ook varkens onderhouden, waarvan het aantal werd 

vastgesteld, zooals ook dat wat zij hadden te werken. Wat zij meer wisten te verwerven, was 

het hunne, dat bij hun dood overging op hunne kinderen. Zoo heb ik slavenwoningen gezien, 

waarvan de inrichting van zekeren welstand, op zijn Niasch gedacht, getuigde; borden van 

eenvoudig aardewerk waren b.v. aanwezig. Het kwam voor dat zij hunne eigen varkens er 

op na hielden. De slaven moesten in eigen voeding en kleeding voorzien. Vrijkoop was dus 

voor deze lieden geenszins uitgesloten, ofschoon die uiterst zelden zal hebben plaats gehad, 

met het oog op het hooge bedrag, daarvoor vereischt. 
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Men deelde mij mede, dat wel van de slaven onderscheiden dienden te worden de 

zgn. sanini b'óro n'ohi, degenen, die wegens schulden een „bepaald” aantal jaren de klapper¬ 

tuinen moesten bewaken, en daar dan gevestigd waren, dus des avonds niet in de kampong 

terugkeerden. Slaven kon dat werk overigens ook worden opgedragen. RN. ') noemt als wijze 

van vrijheidsverkrijging nog: aannemen door den eigenaar als kind; bezwangering door den 

eigenaar van eene slavin. 

§ 906. Het huwelijk was voor deze lieden daarentegen veel gemakkelijker dan voor de 

vrije lieden in de kampong, aangezien zij van hun heer eene vrouw kregen, waarbij het 

eigenbelang van den meester, zooveel mogelijk slaven te bezitten, uit den aard der zaak de 

drijfveer was, maar dat eigenbelang bracht ook mede, zooveel mogelijk niet uittehuwelijken 

tegen den zin van de betrokkenen zelven. Geheel anders deelt RN. 1 2) mede, dat deze huwe¬ 

lijken niet werden aangemoedigd. Voor het huwelijk van slaven van verschillende meesters 

vermeldt hij zonder opgaaf van de landstreek, dat die van den slaaf aan dien van de slavin 

'/2 tail goud betaalde; de eerste meester slacht een varken en de ere ontvangt 5 lahare goud. 

Waar bovendien de eischen van zulke eenvoudige lieden niet te hoog gaan, kan men 

hier beslist spreken van eene positie bevoorrecht boven die der kamponglieden, die meestal 

jaren lang wachtend, eerst met groote financiëele opofferingen éene vrouw konden krijgen. 

Bij de registratie is dan ook het merkwaardige feit geconstateerd, dat de slaven nagenoeg 

allen bleken gehuwd te zijn, terwijl eene groote massa der volwassen vrije mannen geene 

vrouw hadden. 

§ 907. Huwelijken van vrijen met slaven werden onteerend geacht; de kinderen waren 

vrije lieden. Het staat echter vast dat de jongelieden, die onder hunne gelijken niet aan den 

drang hunner jaren konden voldoen, menigmaal wel een weg wisten om de vriendschap van 

eene slavin zich te verzekeren. Openbaarheid kon aan zulk eene handeling niet worden ge¬ 

geven, maar de verhouding van slavin en lateren meester werd er niet ongunstiger door. 

§ 908. Dat slaven door dappere daden in den oorlog wel vrij konden worden verklaard, 

werd mij beslist ontkend met de lakonische opmerking, dat slaven nooit dappere lieden 

waren, en daar kan men wel gelijk in hebben. Dergelijke mededeelingen zijn in den regel 

het gevolg van het generaliseeren van gevallen, die zich zelden of nooit voordoen. Dat deze 

slaven een contingent — en dan nog wel een belangrijk -— zouden leveren voor de strijd¬ 

machten der kampongs, is eene anomalie 3). 

§ 909. Het uit elkaar nemen van slavenfamilies is nergens door mij geconstateerd, 

zoodat dit, moge het al eens een enkele maal zich hebben voorgedaan, geene algemeenheid 

kan zijn; het streed te veel met het eigenbelang van den meester. 

§ 910. In rechten kon een slaaf niet zelf optreden, zijn meester regelde dit voor hem. 

Wat tegen een slaaf gedaan werd, was feitelijk tegen zijn meester gericht, en derhalve kon 

de betrokkene wel eens op meer steun rekenen dan wanneer het een vrijen burger gold. 

Slavernij van lieden van de zuidelijke landstreken onderling moge al zijn voorgekomen, de 

meeste slaven waren lieden in origine uit Aramö afkomstig. 

Het recht om een slaaf te dooden, heeft bestaan; maar zulke daden kunnen wel niet 

1) Blz. 92. 

2) Blz. 93. 

3) Rappard, blz. 605. 
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anders dan het gevolg zijn geweest van zware vergrijpen van de betrokkenen zelven. In geval 

een slaaf werd gebruikt voor menschenoffer, kan men er verzekerd van wezen, dat minwaar¬ 

dige individuen werden genomen; gevallen van idioten heb ik wel vernomen, en dan moge 

dat ons al wat „Spartaansch” voorkomen, het is aan den anderen kant de vraag, of het 

voortbestaan en zich voortplanten van zulke individuen voor eene maatschappij een voor- of 

een nadeel is. Dat het dooden plaats had bij wegloopen, is in zulke primitieve maatschappijen 

verklaarbaar, maar als vaste regel mag dat niet worden genoemd. En dan, liep een slaaf weg, 

dan is het zeer waarschijnlijk, dat hij in vele gevallen tevoren wel het een of ander had 

verricht, waarvoor ernstige bestraffing te duchten was, wat te meer aannemelijk is, als men 

de over het algemeen zeer humane behandeling in aanmerking neemt. Dat we'ggeloopen slaven 

gruwelijk zouden worden mishandeld en gedood, zooals PALMER VAN DEN BROEK vermeldt, 

beschouw ik meer (als de mededeeling op geconstateerde feiten berust) als een op zich zelf 

staand geval. Bij vlucht naar een andere kampong kon uitlevering plaats hebben [farnqb bawi, 

bedrag: 3 fhnulu of batu) welke betaling ook niet wijst op een gekoesterd voornemen om te 

dooden, want een Niasser werpt zijn geld maar zoo niet weg. Weigering tot uitlevering was 

reden tot représailles en oorlog, zooals dit met Aramö geregeld het geval was. 

§ 911. Bij zulk eene inrichting van de slavernij behoeft het niet te verwonderen, dat de 

slaven zelven zich gemoedelijk in hun lot schikten, een aantal slechte elementen uitgezonderd, 

die men onder elke volksmassa aantreft, en die ook als vrije lieden tegen wet en recht zich 

zouden hebben verzet. Bestraffingen van zulke personen, behoorlijk verdicht tot Europeesche 

ooren doorgedrongen, zijn het in den regel, die geboorte geven aan de valsche voorstellingen, 

door lichtgeloovige westerlingen maar al te gretig aangehoord en geloofd. 

Bezitters van slaven zouden, naar men mij mededeelde, alleen de hoofden zijn geweest; 

is dit juist, dan komt hierdoor het recht over leven en dood in een nog zachter licht, waar 

dit toch in elke primitieve maatschappij en in nog vele samenlevingen der „beschaving” 

berust bij het hoogste rechterlijke en uitvoerende gezag. In den tijd van PALMER VAN DEN 

Broek was onder de hoofden er een (van Hilifanajamö) geweest, die 500 slaven zou 

hebben bezeten — maar hier bedenke men, dat het gebruik wil, dat men door het geven 

van gezwollen cijfers in financiëele en andere zaken den schijn van zijn macht en daar¬ 

mede zijn aanzien verhoogt. In het noorden beteekende de slavernij niet zoo veel. 

§ 912. De slavenhandel met lieden van den overwal behoort niet hier, maar onder de 

geschiedenis van het eiland thuis. RN. ') vermeldt, hoe Niassers wel aan boord van schepen 

werden gelokt, gekneveld en als slaaf verkocht. In het noorden bereikte mij de merkwaardige 

mededeeling, dat in vroeger tijd de menschen met lichaam en al door de kwade geesten 

[behu) werden medegevoerd, eerst later had dat met de lumblumb alleen plaats. Het wil mij 

voorkomen, dat wij hier de herinnering hebben aan het verdwijnen van dergelijke lieden, 

hetgeen aldus aan de lichtgeloovige Niassers door de ter zake schuldigen werd voorgesteld. 

1) Blz. 92. 
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E. BESTUUR EN HOOFDEN. 

§ 913. Wat betreft de titels der hoofden, in het noorden en centrum spreekt men van 

salawa of sblawa (b.v. Tètègewö); in de Zuid van sinlu. In de noordelijker deelen kent 

men, evenals in de daaraan grenzende streken van het centrum nog een hoogeren titel, dien 

van balugu, waarbij ten minste plaatselijk het onderscheid bestaat dat voor de eersten het 

niet, voor de laatsten het wèl noodig is dat men bij de betrekkelijke feesten een kop zich 

heeft aangeschaft '). Voor de beteekenis dier woorden kunnen mogelijk de volgende gegevens 

licht verschaften. 

Het Niassche alawa beteekent: hoog, si alawa, hetgeen hoog is. Daarnaast zie Mar¬ 

shall, alab, Stammaltester. Voor siulu, vgl. ulu, bovenstrooms, dus het hoogere gedeelte van 

een land? Meer aansluitend is F i. uluna: the head; ulu is figuratively used for the gods 1 2). 

Voor balugu wijs ik op de titels in de Zuid: balö dsiulu, balö dsi'ila, balb drqbn'o, welke alle 

misschien eene aanwijzing zijn voor een balb ugu of balb hugu, samengetrokken tot balugu. 

Voor dit hypothetische ugu of hugu zie dan: högu, Krone, Wipfel (von einem Baume); högö, 

Kopf, Haupt, zoodat het geheel mogelijk zou kunnen beteekenen: de meest op den voor¬ 

grond komende der hoofden, iets dergelijks dus als balb dsiulu. Waar een der meest promi¬ 

nente eigenschappen van een hoofd is zijn feestgewaad, voor het tegenwoordige Ni as dus de 

gouden sieraden3), zij tevens gewezen op: F i. cavu, is used in the sense of being highly 

ornamented, as: „sa cavu” ki i-ara na turanga, is spoken of a chief when he goes bespangled 

with ornaments into the rara at a solevu (dit solevu: large number of people gathered to- 

gether to present property to a chief, or a town, on which occasions they generally meke — 

dance — and make mangiti — large quantities of food). Dan heeft men ook: F i. ai uku, 

the ornament, glory, or beauty of a thing; uku cavu, bespangled with ornaments, splendidly 

appareled. 

§ 914. Wanneer wij eerst, in aansluiting met het voorafgaande, de Zuid behandelen 

dan valt nog het volgende te melden. De rangorde der siulu s wordt bepaald naar de opvol¬ 

ging van tijd, waarin zij tot de volle waardigheid kwamen, althans in theorie. Het dagelijksch 

beleid van zaken wordt door den oudsten in rangorde onder hen gevoerd, voor zoover de 

adat dat vereischt, in overleg met de andere siulu s 4). 

Bij overlijden gaat de waardigheid over op dengeen, die het naastbij staat in rangorde; 

practisch natuurlijk op hem, die den meesten invloed weet te doen gelden. PALMER VAN 

DEN BROEK schrijft: „Onder de siulu s heerscht de grootste naijver; ieder hunner streeft naai¬ 

den grootsten aanhang, het meeste gezag. In den regel heeft daarom hij den meesten invloed, 

die tot de oudste, hoogste siulu's behoorende, in rijkdom, verstand of dapperheid boven de 

anderen uitmunt, of dezen door brutaal optreden weet te imponeeren, dan wel onder het volk 

het meeste aanzien heeft verworven”. Iets dergelijks meldt THOMAS5): „von Jugend auf beginnt 

1) Dus analoog aan het in § 898, voor de Zuid opgemerkte. 

2) Zie K F. sub ulu, hoofd. 

3) Zie afb. 45. 

4) Voor dien balö dsiulu als fahandroma (dame), zie § 875, I. Deze had zelf geen aandeel in de werkzaam¬ 

heden, maar alleen toezicht op de anderen. 

5) Blz. 7. 

45 
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bei den siitlu eine Jagd nach Einflusz, wobei Intrigues aller Art, selbst Morde nichts Unge- 

wöhnliches sind”. Dit is echter te zwart en te veel gegeneraliseerd, mogelijk ook tendentieus. 

§ 915. Dat deze kampongs doorgaand „despotisch” door deze families werden geregeerd, 

is met het voorafgaande niet geheel samentebrengen. De betrokkenen waren immers aan de 

adat gebonden, en afwijking daarvan was juist door het in den regel groote aantal der siulu’s 

(wier aantal niet beperkt was, zooals uit het bovenstaande reeds heeft kunnen blijken), voor 

de betrokkenen niet voordeelig, omdat hun invloed daardoor slechts kon tanen, voor zoover 

zij tot willekeur geneigd waren '). 

§ 916. Waar wij elders op het eiland in de kleinere kampongs dikwijls slechts een 

enkelen stam aantreffen, daarentegen in de groote nederzettingen van de Zuid meerdere 

stammen in eene. vestiging vereenigd zien, ligt het voor de hand aantenemen, dat de laatste 

zijn ontstaan door samenwoning van die verschillende stamelementen. Uit die onderstelling 

laat zich dan het beginsel der rangorde van de verschillende hoofden gemakkelijk verklaren, 

als het meest eenvoudige en meest logische voor eensgezinde gemeenschappen. 

Waar voor den eersten siulu wel is opgegeven als titel: sblohê banuwa, moet ik op¬ 

merken dat dit mij nergens gebleken is eene gebruikelijke benaming te zijn; ik vermoed 

dat het meer eene omschrijving is geweest om den onderzoekers duidelijk te maken, wat 

zijne positie ongeveer beteekende. Van mij zelven, als Controleur van Nias, hoorde ik dikwijls 

spreken als: sblohé jcvita, degeen, die ons draagt, leidt. 

§ 917. Eene merkwaardige instelling was die der sisila's, dat zijn zij die er voor den 

siulu op uit gaan, om alle werk te controleeren en te regelen, zooals b.v. het onderhoud der 

wegen. RAPPARD1 2) vertaalt dit woord met: „wie het weten”, wat mij wel wat geringschat¬ 

tend voorkomt voor de siulu's zelven, die toch moeilijk hunne ondergeschikten als zoodanig 

kunnen hebben gequalificeerd, .eigen onwetendheid nota bene daarmede te kennen gevende. 

De vertaling is natuurlijk: „zij, die toezicht uitoefenen, opzichter”: degenen, die gaan zien, 

hoe het met het werk staat. Cf. Niasch, ila, sehen, wissen, können; F i. kila, to know, under- 

stand ; Mal. lihat ? 3) 

De si-ila s werden door het hoofd gekozen uit de bemiddelde en verstandige lieden, 

uit de balb niha, de voormannen van het volk. Van deze laatsten was het in het bijzonder 

de taak, het werk van eene groep waarover zij stonden, te regelen. Die sPila's waren de 

rechterhand en dikwijls de raadgevers der siulu's, maar ook vormden zij als het ware tot in 

zekeren zin de uitvoerende macht, aangezien het hun taak was, de bevelen der siulu's te doen 

uitvoeren. Vandaar, dat in de Zuid werd gezegd: „aeghuta li dsiulu sPila", d. w. z. „wat de 

siulu gelast, wordt door den si*ila opgevangen en ten uitvoer gebracht”. Ook deze sPila 

hebben hun balb dsPila, de rechterhand van den balb dsiulu. De sPila's vormen dus een band 

tusschen de hoofden en het volk. Zij vormen geen stand met erfelijke rechten, maar worden 

telkens genomen uit degenen, die zich het meest geschikt hebben getoond. Bij vergaderingen 

zijn zij steeds aanwezig; hunne vrouwen, die eenigszins op leeftijd zijn gekomen, vormen het 

gevolg van die der siulu's. 

§ 918. Belangrijke zaken worden in eene vergadering der burgers besproken, waartoe 

1) Zie nog Lett, blz. 57. 

2) Blz. 592. 

3) KF. blz. 145. 
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de oproeping in de Zuid uitging van den halo dsiulu, elders van het bri-hoofd. Men ver¬ 

gaderde voornamelijk op het kampongplein of in de woning van een der hoofden, waarbij die 

van den eersten siulu natuurlijk als regel de aangewezen plaats was. Ten overvloede zij dus 

herhaald dat zulke vergaderingen zelden in de balè plaats vonden, evenmin als rechtsverhan- 

delingen '), en dan nog alleen in de zeer weinige kampongs, waarin dit gebouwtje voldoende 

ruimte bevatte. De eedsaflegging kon wèl daarbij plaats hebben; eveneens het mb^ere ba 

bwawbwbgha, -ba dsi ma awali; verder: labe be^elb sbw, als de bekende lissentrap * 2) werd ge¬ 

maakt; ook was het de naha delqu, de plek, waar de koppen werden samengebracht, van in 

de adat omschreven gelegenheden afkomstig. Men kende hier en daar bepaalde zetels voor 

bepaalde aanzienlijke hoofden. Dit zijn dus de volksvergaderingen, waarvan men wel elders 

leest. Een der aanzienlijkste hoofden leidt de zaak in, geeft een exposé. De andere hoofden, 

voor zoover zij zich daartoe geroepen achten (en dat zijn in den regel allen) bekijken, een 

ieder op zijn manier, de zaak en menigmaal wordt daarbij blijk gegeven van scherpzinnig¬ 

heid. Dat daarin de bevolking beslistte (volgens een schrijver nog wel: „bij meerderheid 

van stemmen”!) is onjuist. Wel hadden de hoofden bij de openbare besprekingen gelegenheid 

de „stemming” te leeren kennen, maar van een „stemmen” was geen sprake. Dat de hoofden 

met het algemeene gevoelen rekening hielden, spreekt, maar de beslissing lag aan hen. Het 

gebeurde trouwens, vooral in de noordelijker streken, niet slechts een enkelen keer dat, wie 

zich niet met de beslissing kon vereenigen en zich sterk genoeg voelde, zich daaraan onttrok. 

Daarnaast kende men de volksvergaderingen in verband met het fbndrako 3). In de Zuid lag 

de beslissing aan den balu dsiulu. 

§ 919. In de Zuid was het gebruik dat een der trawanten van het hoofd, terwijl deze 

zijn betoog hield, bij nagenoeg elke zinsnede blijken gaf van instemming, invallende met: 

yja ija ho", vja duim", „tena faja", siw'ówo ho”, in eindelooze variatie (: ja, zoo is het, ja, 

dat is waar; dat is niet gelogen; dat is waarachtig waar). Ook noordelijker trof ik dit aan, 

maar toch zelden (C. rara hio). Was niet dadelijk iemand daartoe gereed, dan comman¬ 

deerde het hoofd wel den een of den ander met: „tema": „vang op!”, om aldus intevallen. 

Terwijl een spreker aan het redeneeren was, werden er ook wel personen gevonden die 

eigener beweging aanvulden of verduidelijkten, meerderen klem bijzetten bij hetgeen de 

spreker beweerde. 

§ 920. Aangezien het alleen aan welgestelde hoofden mogelijk was, waar dat volgens 

de adat pas had, de vereischte varkens te slachten, is het ook duidelijk, waarom rijke 

hoofden alleen hun gezag konden doen gelden. Wie zich niet voldoende rekenschap gaven van 

de gebruiken, hebben dit wel eens verklaard met: als de hoofden hun onderhoorigen geen 

varkensvleesch te eten geven, krijgen zij ook niets van hen gedaan. Waar het Christendom 

voortgang maakt, is hier trouwens wel iets van waar, aangezien het fbndrakb als heidensch 

gebruik niet door de zendelingen wordt toegestaan aan hunne bekeerlingen, zoodat dan alleen 

van de adat het varkensvleescheten overblijft. 

§ 921. In tijden van vrede komt dit alles haast alleen uit bij de rechtspraak en bij de 

feesten, waarbij een ieder der hoofden aanspraken heeft op bepaalde deelen of aandeelen der 

0 § 931- 
2) § 1284. 

3) § §75- 
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geslachte dieren. Het overige ging in die oude maatschappijen zoowat zijn eigen gang, zoodat 

ternauwernood van bestuursaangelegenheden in onzen zin kon worden gesproken. Verder 

hadden de bestaande uitingen in den regel in besloten kring plaats; wat de rechtspraak betreft, 

zelfs vrijwel altijd. Dit alles gaf aanleiding die instellingen maar al te veel te onderschatten. 

Fouten tegen de adat, vooral het fbndrakÖ, begaan, zijn voor een goed deel de oorzaak van 

het wantrouwen, zoowel door bestuur als de zending ondervonden. 

§ 922. Het bestuur van de landschappen en van de nederzettingen berust op mondeling 

overgeleverde adatinstellingen. Afwijking van de principes daarvan brengt de levenden in 

strijd met de voorouders, die zulke afwijkingen corrigeeren door rampen en ziekten over het 

land te brengen. Hierop berust de vrees, volgens andere dan de oude instellingen te leven. 

Hoofden waken tegen zulke wijzigingen, terwijl de priesters zich doen gelden door het voor¬ 

komen van ziekten e. d. te verklaren als gevolg van zulke afwijkingen. De dragers van de 

oude adat zijn in eerste instantie de oude hoofden, die gedurende hun leven de instellingen 

gelegenheid gehad hebben te leeren kennen. Gelijk wij reeds opmerkten ') zijn wijzigingen en 

uitbreidingen van de adat zeer wel mogelijk. 

§ 923. In de hoofden was dus vereenigd: wetgevende, uitvoerende en rechterlijke be¬ 

voegdheid ; het volk werd bijeengeroepen ter aanhooring, kon invloed uitoefenen door middel 

van zijne voormannen, door hen van zijn gevoelen doen weten, maar de beslissing lag bij de 

hoofden, die zeker wel steeds ten volle rekening zullen gehouden hebben met het door het 

volk te berde gebrachte. 

§ 924. De verheffing der hoofden hebben wij over het geheele eiland leeren kennen 

als het gevolg van het geven van de vereischte feesten * 2) door de belanghebbenden zelven. 

Het komt mij zeer waarschijnlijk voor dat het samenstroomen van groote menigten bij zulke 

.gelegenheden, die den feestgever huldigden, aanleiding kan zijn geworden tot het begrijpen 

van zulke plechtigheden als verkiezingen, waarmede zij niets hebben uittestaan. Bij ongeschikt¬ 

heid van iemand om de waardigheid behoorlijk te bekleeden, werd zoo iemand wel opzij 

geschoven, maar mij is uit geene enkele omstandigheid ooit gebleken, dat hierbij eene keuze 

plaats had, anders dan door den vader of leidende bloedverwanten. 

§ 925. Bij de verheffing van de hoofden in centrum en noorden was het gebruik hen 

rondtedragen op een soort draagbaar, waarop zij stonden. Dit voorwerp, door mij draag- 

standaard genoemd, de g-bsa^ösa, zien wij afgebeeld bij SUNDERMANN-3); Rappard 4). Hier 

vonden wij 5) al gelegenheid den naam ervan te noemen. Wij waren daar tevens in staat 

verband te leggen tusschen dit voorwerp, het hert en een prauw {b'óhb en bwb). Het is alsof 

zij zich, rijk met goud versierd, daarbij denken bij die gelegenheid door de ruimte te varen 

als de gulden zon, beeld van onvergankelijkheid. Later zullen wij nog gelegenheid hebben 

O § 877. 

2) Tijdschr. v. Ned. Indië (Xe jaargang, deel I, 1848), vermeldt daarbij een gebruik, dat mij niet persoonlijk 

is bekend geworden (blz. 179): daarbij wordt een gevangene of lijfeigene op een brandstapel geplaatst, die eenige 

schreden verder, voor den „troon” is opgericht. Overigens wordt opgemerkt: „Gij allen ziet hier Uwen nieuwen heer, 

dien gij zult vereeren en gehoorzamen. Hij, die dit niet doet, zal dezelfde smarten doorstaan, als de man op den brandstapel”. 

3) Klz- 33 en 81. 

4) Blz. 546; vgl. LM. blz. 221. 

5) In §§ 306, 371, 399, 776. 
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dit te leeren opvatten als een naïef streven naar onsterflijkheid1). PLEYTE2) beeldt af, wat 

hij noemt een Laeluo gosaosa (Laèluwö gbsa^bsa): „which is fastened to the litter upon which 

village chiefs are carried through the village, on the day of the great festival which they must 

perform at least once in their lives. While carried, the man rests with his hand on the head 

of the idol in order to prevent him from trembling or getting tiredv 3). 

Met de g-ösa^osa, vgl. Bijdragen T. L. V. 4 5 6), waar voor de Lampongs wordt gemeld: 

„De burung-garuda bestaat uit een langen vierkanten houten bak, van voren voorzien van een 

stuk hout in den vorm van een vogelkop, en geeft den eigenaar het recht om bij feesten 

met zijne familie daarin te worden rondgedragen”. 

F. INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN HOOFDEN. 

§ 926. Wij volstaan met eene korte opsomming van de voornaamste punten ter zake, 

terwijl men over het algemeen naar de betrekkelijke hoofdstukken verwezen zij. 

Inkomsten. Uitgaven. 

1. Medewerking bij den bouw van eene woning. 1. Slachten van varkens, verstrekking van rijst. 

De opdracht tot zulk een werk heet: CZ. laoni: den ono banuwa wordt gelast. Terwijl 

dat in het C. zich hoofdzakelijk bepaalde tot groote werken, sloeg het in de Zuid ook b.v. 

op brandhout kappen, klappers plukken, halen van tabak van de kust. 

2. Aandeel in den buit op de jacht. 2. Eventueel het uitleenen van netten. 

2. Aandeel eventueel in de vischvangst. 3. Als boven. 

4. Diverse methoden om door het ter groot- 4. Aandeel in de voordeelen. 

brenging geven van dieren, zijn veestapel 

te vergrooten. 

5. Aandeel in den oogst. 5. Slachten van varkens. 

Plaatselijk kent men het gebruik dat elk der huizen het hoofd een aandeel geeft in 

den oogst; zoo werd genoemd: t'ólu natumba, als aandeel. Overigens bewerkt een ieder zijne 

eigen velden 3). 

6. In ouden tijd: heffen van rechten van 6. — 

prauwen. 

7. Hier en daar een monopolie voor handels- 7. — 

artikelen. 

8. Huur voor het gebruik van sieraden. 8. Aanmaak van sieraden. 

9. Renten voor het leenen van goud. 9. Uitleenen van goud. 

Dit was wel de hoofdbron van inkomsten in vele streken. Zie SUNDERMANN c) : 

1) § 1260. 

2) Indonesian Art, Plate XXV, 3. 

3) Voor het zichzelven tot hoofd verheffen door middel van een feest, zie I Koningen 1, 9- 

4) 1885, blz. 374. 

5) z>e § 849- 

6) Texte, blz. 40. 
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Darum hat er massenhaft Schweine im Kafig, 

Darum hat er massenhaft Schweine im Stalle, 

Darum hat er 103 schwarze Schweine, 

Darum hat er 102 braune Schweine, 

Weil er immer wieder auf Zinsen gibt, 

Weil er immer wieder zu leihen gibt”. 

10. Aandeel bij diverse gebruiken, zooals naarn- 10. Verrichten 

geving, huwelijk, begrafenis etc. 

11. In de Zuid: aandeel als g-ere in de fa ’ulu- 

feesten. 

12. Ontvangen van geschenken van wie op de 

feesten komen, voor zoover de adat dat 

bepaalt. 

13. Bij de rechtspraak: 

a. Als pleitbezorger. 

b. Aandeel in de boeten. 

van bepaalde handelingen 

daarbij. 

11. Als boven. 

12. Geven van feesten. 

13. Als rechter etc. optreden, eventueel het 

slachten van varkens voor het strafbaar¬ 

stellen van handelingen '). 

Beboeten is: N. laghau, Z. mbgau. In de Zuid werden hier 2 deelen van de boete aan 

de siulu's gegeven tegen 1 deel aan de sdila's, daar was. de verhouding 3 tegen 1. Van het 

varken, genaamd bawi sojo (rood varken), omdat het niet in het vuur werd gezengd, komt 

de kop (hogö) aan den eersten siulu, die den anderen siulu's een deel geeft. De rest werd 

verdeeld onder de kampong: alleen de staart (g-isd) werd bepaald aan de si'ila's toegewezen, 

die immers de föfö dsiulu zijn, zooals de staart is de föfö van het varken. In het C. vernam 

ik plaatselijk, dat alleen de eerste drie hoofden de boeten ontvingen. 

14. Bij ontginningen: 14. Aanwijzing der velden, afbakening der 

a. Bij aanleg van velden retributie als be¬ 

heerders van het örz'-gebied. 

b. Geschenken bij den aanleg van velden 

door vreemdelingen. 

i5- Aandeel in den buit in den oorlog, 0. a. 15 

de slaven. 

16. Koppen in den oorlog verworven. 16. 

i7- Vervaardigen van steenen beelden. 17• 

18. 7? „ gouden voorwerpen. 18. 

19. y) „ voorouderbeelden. 19. 

20. n „ adu horö, van Idsara, etc. 20. 

21. Eene retributie van wie het land verlaten. 21. 

Slachten van varkens, belooning aan de 

dapperen, verstrekken van levensmiddelen. 

1) Zie § 877. 
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G. RECHTSPRAAK. 

§ 927. De rechtspraak, bij de hoofden berustende, beoogende het opleggen van bestraf¬ 

fingen wegens adatovertredingen, was niet enkel klachtrecht1). Een misdaad begaan is: NZ. 

inanqb hord. Men raakte hier dikwijls aan de belangen van de gemeenschap, wier gezond 

voortbestaan bedreigd werd ten gevolge van den toorn der voorouders, en de hoofden traden 

in zulke gevallen dan ook voor de gemeenschap op, ambtshalve een onderzoek instellende. 

Daarbuiten kwamen gevallen voor, waarin niet werd gehandeld dan op klacht van den be¬ 

nadeelde. Overspel behoorde b.v. tot de eerste groep, diefstal tot de tweede. Het is van 

belang dit onderscheid in het oog te houden, aangezien de consequentie ervan is, dat in 

deze- primitieve maatschappij wel degelijk onderscheid bestond tusschen crimineele en civiele 

zaken. Wij zullen ook de gelegenheid hebben 2) met zekerheid vasttestellen, dat in bepaalde 

gevallen de oude adat slechts de doodstraf moet hebben gekend voor vergrijpen tegen de 

gemeenschap, waarin de verzachte nieuwere opvattingen eerst met de mogelijkheid zijn voor 

den dag gekomen om den dood aftekoopen, de zaak reduceerende tot eene civiele vordering. 

Dit verschil komt ook b.v. uit daardoor, dat in crimineele zaken in de eerste plaats 

de adat beslist en dus de op het vergrijp staande straf wordt uitgesproken, en eerst als eene 

ontwikkeling van later moet worden aangemerkt, dat men de gelegenheid opende, door eene 

materieele vergoeding de uitvoering van de hoofdstraf te voorkomen, terwijl in civiele zaken, 

behalve op adatregels, in de eerste plaats ook gelet wordt op de wijze, waarop beide par¬ 

tijen het best zouden kunnen worden bevredigd, zoodat de zaak voor goed zou zijn afgedaan. 

Zoo ziet men als uitvloeisel daarvan in landzaken herhaaldelijk eene verdeeling van den grond 

toegepast, maar zaken van ontucht werden oorspronkelijk steeds door den dood gevolgd. 

§ 928. Te weinig is in het oog gehouden dat Ni as geene eenheid vormt, maar eene 

agglomeratie van landschappen is. Feiten die zich tusschen personen van verschillende van 

die gemeenschappen voordeden, wij zouden cum grano salis kunnen zeggen: die de inter¬ 

nationale verhoudingen raakten, zijn opgevat als adatinstellingen, zoodat een totaal verkeerd 

beeld daarvan is gevormd. Dit betreft voornamelijk het wraakrecht, waarover wij nader zullen 

handelen in § 1125. Was dit een uitvloeisel van ongunstige verhoudingen tusschen verschil¬ 

lende landschappen bestaande, in geval de personen onderling in vrede leefden, konden zaken 

alleen berecht worden door overleg tusschen de hoofden der betrokken 'órïs. Ofschoon dit 

naar groote waarschijnlijkheid volgens de oude adat de Ürf-hoofden zei ven moeten zijn ge¬ 

weest, trof ik geregeld aan dat ook ondergeschikte salawa's tot zulk overleg (in kleine zaken) 

overgingen. 

§ 929. Wij bepalen ons dus in dit gedeelte tot de rechtspraak binnen de landschappen. 

Ten aanzien van de rechters bestond verschil tusschen lichtere vergrijpen en de groote zaken. 

De eerste werden in de kampong afgedaan, voor de laatste was de bemoeienis van hooger 

geplaatste hoofden of van den ori-raad noodig. Scherpe grenzen heb ik daarbij niet gevonden, 

ofschoon dat nog niet bewijst dat zij oorspronkelijk niet zouden hebben bestaan. Ik bedoel 

hier dus niet gevallen, zooals ik die heb aangetroften, waarin een eenvoudig kamponghoofd 

1) Cf. WII.ken. II, blz. 45S vlg.; 476 vlg.; 479, 510 vlg. 

2) § 963. 
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zich vermat doodvonnissen uittespreken en te doen executeeren, een toestand, die alleen 

mogelijk was geworden door de desorganisatie in het betrokken gebied en besprekingen met 

een ter zake geheel onbevoegd persoon. Deze behandeling betreft dus aangelegenheden met 

crimineel karakter, aangezien in civiele zaken het kon voorkomen dat partijen zich tot hoofden 

wendden om meer bij wijze van scheidsrechters uitspraak te doen. Onder de hoofden vindt 

men in den regel enkele, die goed op de hoogte zijn van de adat, meestal oude personen. 

Van een beroep van de uitspraak van lagere hoofden op de hooger geplaatste, heb ik nimmer 

vernomen. Dat iemand, die zich verongelijkt achtte, bij een hoofd van meer aanzien wel zijn 

toevlucht heeft gezocht, is a priori aantenemen. Zeker is, dat in elk landschap personen voor¬ 

kwamen, die van elders waren uitgeweken, maar dit zullen wel in vele gevallen personen zijn 

geweest, die zich aan rechtmatige bestraffing trachtten te onttrekken. 

§ 930. Verbodsbepalingen omtrent den tijd der gerechtsverhandelingen zijn mij niet 

bekend geworden. Zij werden wel niet dan overdag gehouden; behandeling van schuldzaken 

mogelijk uitgezonderd. 

§ 931. De plaats voor de rechtsverhandelingen was de nederzetting; in geval van grond- 

quaesties ook wel het terrein waar het om ging. In de kampong diende daartoe het kampong- 

plein, maar meer algemeen (anders dus dan bij de volksvergadering, waarbij meer personen 

verschenen) ') de woning van het voornaamste hoofd. Zoo konden die besprekingen bij de 

balé of de bsali plaats hebben, daarin echter was dat in verreweg de meeste gevallen uitge¬ 

sloten, al was het alleen maar omdat er de ruimte ontbrak 1 2). Die verblijven van de kampong- 

goden werden gebruikt om er te beëedigen, om er de vereischte offers aan te brengen. Ook 

vernam ik wel, dat men er de uitspraak ging mededeelen. 

§ 932. De samenstelling der rechtbanken is niet aan een vast aantal leden gebonden: 

een ieder der hoofden die in de kampong, het landschap dan wel de landschappen, recht 

heeft van het bepaalde geval kennis te nemen, is bevoegd om zich als lid toe te voegen. 

DOMIS 3) noemt als rechter den „radja” van het district, bijgestaan door een „Panin- 

choe” 4), altijd een zijner nabestaanden. In dit woord laat zich mogelijk herkennen het Niassche 

„fanqètsju', volgens de centrale dialecten (N. hetu), waarvan ook de vorm: mamaètsjusi huku, 

verurteilen. Deze voorstelling is mij niet duidelijk; zij zal wel moeten beteekenen dat het 

eerste hoofd de uitspraak deed, zooals wij analoog dat aantroffen in § 918. Die Paninchoe 

zou ook de executeur van het vonnis kunnen zijn 5 6). 

§ 933. Men wendde zich voor de behartiging van zijne zaken tot zijn eigen hoofd, die 

dus een soort van rechtsbijstand verleende als „taalman” die het woord voor den beschul¬ 

digde zou kunnen voeren. RN. °) vermeldt dat, wie zich in eene vreemde plaats vestigden, 

het recht behielden, om in justitiezaken de tusschenkomst van hun eigen hoofd interoepen, 

hetgeen moet slaan op zulken bijstand. Men noemt dit: tola labawógo salawa: opdat men 

door het hoofd worde vergezeld, derhalve bijgestaan. Dat die hoofden, die dus in dit geval 

1) Zie § 918. 

2) § 281; vlg. § 918. 

3) Blz. 121. 

4) Zie § 849: Pamuncha. 

5) Waarvoor men dan vergelijke § 917: (Janheg hu ? van) 'qighii. 

6) Blz. 84. 
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als advocaat, als pleitbezorger optraden, daarvoor geschenken kregen, is evenmin vreemd als 

dat in Europa het geval is. De bedragen daarvoor waren ook niet zoo groot; zoo meldt 

RN.1): een tail sèsè; in den regel was het eenig goud, varkensvleesch, gezouten vleesch 

(.nibwuru), palmwijn (tuwb) (waarvoor onze advocaten het stellig niet zouden doen); en men 

noemde dat C. si lös'ölö salawa, hetgeen dient om den sölawa als pleitbezorger te doen fun- 

geeren. Dit gebruik is het, dat voornamelijk aanleiding heeft gegeven tot de mededeeling 

elders, dat de hoofden zich lieten omkoopen (ik ontken geenszins, dat dit geschiedde). De 

zaak is, dat de hoofden èn als advocaat èn als rechter kunnen fungeeren, zij het niet in 

dezelfde zaak. Uitdrukkelijk is mij verzekerd, dat de hoofden, die in eene zaak zitting namen 

om recht te spreken, die si lös'ólö salawa niet ontvingen, hetgeen er ten minste op wijst, dat 

het volgens de adat, waar ik dat informeerde, ook niet geoorloofd was. Overigen handelen 

partijen van weerszijden zoo, en het is eer iets dat pleit vóór het Niassche recht dan er 

tégen, dat deze instelling bestond, al mag men als algemeenheid de mogelijkheid aannemen, 

dat misbruik daarbij heeft plaats gehad. Waar RN. ') zegt: „Boven en behalve deze uitgaven 

is het een vrij algemeen aangenomen gebruik, dat hij, doch buiten weten van den raad, 

de handen vult van den salawa, om hem zijne zaak te doen behartigen of des noods het 

regt. naar zijne zijde te buigen”, is dit feitelijk niets anders dan eene bevestiging van het 

door mij aangevoerde. RN. heeft alleen niet voldoende ingezien, dat het hoofd in casu niets 

anders is dan de advocaat. Ook de zuiverheid van de rechtsprekende hoofden komt hier goed 

uit, eene omstandigheid, die ik verklaar uit de overtuiging dier lieden, dat de zaak, die zij 

behandelden er eene was van de voorouders, dat verbuiging van het recht tot niets anders 

kon leiden dan tot bestraffing hunnerzijds. Wanneer van andere zijde wel in tegenspraak 

hiermede is geschreven, laat zich dat mogelijk ook uiterst eenvoudig verklaren. Het ging dan 

in den regel om belangen van Christenen; en die lieden zijn immers in strijd handelende met 

den wil der voorouders, zijn meer of minder een gevaar in den lande, en menschen die zich 

aan zulke vergrijpen schuldig maken, wekken daardoor reeds een rechtsvermoeden van schuld 

of ongelijk! In de meeste gevallen zal ook hebben medegewerkt, dat zij zich bovendien aan 

het gezag der wettige hoofden hadden onttrokken. 

§ 934. RN. ') noemt een si n'ono huhuwb, een onderpand, dat beide partijen die in de 

zaak betrokken zijn, moeten geven voor er mede begonnen wordt, ten bewijze dat zij zich 

aan de uitspraak zullen onderwerpen. 

§ 935. De zaken moeten dus eerst worden voorgebracht bij het hoofd van wien eene 

zaak wil uitgemaakt zien, om in dezen den steun te vinden voor de behandeling. Dat hoofd 

doet nu de verdere stappen, stelt zich in verbinding met den salawa van de tegenpartij of 

met het érz-hoofd. Komen partijen van weerskanten op, wanneer zij voor de terechtzitting 

worden samengeroepen, dan is de zaak eenvoudig. Het kan ook voorkomen, dat een der par¬ 

tijen weigerachtig is te verschijnen, in welk geval in het C. het voorkomt, dat vier personen 

er op worden uitgezonden, om hem voor de rechters te brengen (men noemt dit: ladöui danga, 

„bij de hand medetrekken”, maar dat daarin kan bestaan, dat de betrokkene gebonden wordt 

meegevoerd). In gevallen van zwaar misdrijf heeft ook wel tevoren arrestatie plaats gehad. 

RN. l) meldt, dat de kosten voor de arrestatie door den eischer of aanklager moesten worden 

1) Blz. 103. 

46 
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betaald, wat rationeel was in landen, waar de staat geene fondsen ter beschikking stelde voor 

de politie. Die kosten werden op den veroordeelde eventueel verhaald. Het kwam ook voor 

dat een beklaagde, die voldoende macht of invloed had, niet zelf ging, maar zich liet ver¬ 

tegenwoordigen, wanneer hij zelf redenen had om niet te verschijnen. 
\ 

§ 936. Vermelden wij in het kort, wat RN. ') omtrent de terechtzitting meldt, om 

daarna ter zake eenige nadere opmerkingen te maken. 

De beschuldiger treedt met den beschuldigde voor den raad en herhaalt zijne klacht; 

de getuigen worden gehoord en de bewijsstukken overgelegd. Komt de beschuldigde niet tot 

bekentenis en zijn de gegevens niet volledig, dan wordt de zaak uitgestcld en moeten nadere 

bewijzen worden verzameld. (Is de schuld overtuigend, dan heeft ook bij ontkentenis veroor- 

deeling plaats). Zoo hij in eene volgende zitting weer ontkent en de getuigen te geloofwaardig 

zijn om hunne verklaringen in twijfel te trekken (een hoofd kan tegenover een mindere niet 

liegen), zoo wordt zijne bekentenis onnoodig geacht. Weifelen de getuigen of komen hunne 

verklaringen niet overeen met die van vroeger, dan wordt beklaagde tot den eed toegelaten 

of een godsoordeel moet beslissen. Is de beklaagde eene vrouw, en moeten de wapens in het 

godsoordeel beslissen, dan kan een harer verwanten haar vervangen. 

Het onderzoek berustte in eerste instantie op ondervraging van beklaagden; bekenden 

zij, dan was de zaak zeer eenvoudig, volgens de adat werd de straf uitgesproken. Bij ont¬ 

kentenis konden zich meerdere gevallen voordoen. In geval van eene enkele beschuldiging 

tegenover eene enkele ontkentenis, had men vooreerst dat het recht zich regelde naar den 

persoon: was de aanklager een man van invloed, de beklaagde dat niet, dan was de veroor- 

deeling zeker. In het omgekeerde geval nam men öf niet veel notitie van het geval, óf een 

zuiveringseed diende te beslissen, wat ook het geval was bij gelijkheid van partijen. Maar 

daarnaast kende men bij zulke ontkentenis het godsoordeel. 

Waren getuigen aanwezig, dan werden dezen gehoord, en de eenstemmige bevestiging 

kon afdoende zijn ook bij ontkentenis. Op aanwijzingen werd, en in den regel veel te veel, 

acht geslagen. Het bestaan van oude geschillen kon een sterk vermoeden van schuld vormen, 

een middel door deugnieten meermalen toegepast om hun slag te slaan en de schuld op 

anderen te werpen. Post en propter waren één. Onderzoek naar de feiten der beschuldiging 

zelve had niet plaats, zoodat de zekerheid ontbrak, of het beweerde wel had plaats gehad. 

Daarbij komt dat het bijgeloof gevallen kent, waarin b.v. de een den ander ziek kan maken 

of zelfs zijn dood veroorzaken, en zulke gevallen deden zich voor, waar iemand spoedig na 

het bezoek hier of daar overleed : zoo iemand heette dan vergiftigd (ik ontken niet dat zulke 

gevallen zich voordoen, maar ben ervan overtuigd, dat de meeste dergelijke beschuldigingen 

de aangegeven verklaring behoeven). 

Bij de getuigen — dit spreekt haast van zelf — werd geen verschil gemaakt tusschen 

de eigen waarneming en wat daaruit door den betrokkene aan conclusie was getrokken, dan 

wel, wat hij van anderen had vernomen: een van de teerste punten bij het onderzoek, waar 

de getuigen bijna steeds gemoedelijk hunne eigen fantasiën voor waargenomen feiten verslijten. 

Overigens kan niet worden ontkend, dat eene zaak ook meermalen door de hoofden 

scherpzinnig werd bekeken; als algemeenheid zouden wij de behandeling echter niet dan 

1) Blz. 103. 
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oppervlakkig mogen noemen. Het groote voordeel was steeds hierin gelegen, dat de hoofden 

hunne menschen kenden, wisten wat zij waard waren. 

Een leider die de orde hield, het woord verleende, was er natuurlijk niet in den zin 

waarin onze rechtspraak dit vordert, maar dit gemis werd grootendeels vergoed doordat de 

adat nu eenmaal wetten van conventie stelt, die den regelmatigen gang van zaken verzekert. 

Bij het overwegen van de feiten laat wel haast een ieder der hoofden zich hooren, de zaak 

van zijn standpunt bekijkende. Bij eenstemmigheid van het oordeel kan dit zonder beëediging 

of godsoordeel worden geveld, wat natuurlijk niet uitsluit, dat die eenstemmigheid juist wel 

zulk eene oplossing der zaak kon vorderen. Waren de betrokkenen het echter niet eens, dan 

was die oplossing de voor de hand liggende. 

§ 937. Een enkel woord dient te worden gezegd bij vergrijpen tegen de vrouw, met 

het oog daarop, dat daarbij dikwijls geen getuigenis kon worden ingeroepen. RN. ‘) vermeldt 

dat zwangere meisjes zich er wel op beriepen, door een bela te zijn bezwangerd 1 2). Men 

wachtte dan de geboorte af van het kind, en was dit géén albino -— want dit zijn immers 

kinderen dier bela — dan maakte „de raad van oudsten” (mij niet bekend, wat hiermede bedoeld 

wordt) uit naar de gelijkenis, wie de vader was en dan was die persoon verplicht de boete 

te betalen. Dikwijls werd de enkele aanwijzing van een meisje, dat deze of die haar had 

zwanger gemaakt, voldoende geacht, zoodat zoo iemand kon opofferen, wien zij wilde. Ook 

kwam voor het afwachten, of het kind gelijkenis had, indien de beschuldigde ontkende. Kwam 

de vrouw dan vóór of bij de geboorte te overlijden dan was de zaak afgedaan. Overigens 

had men het godsoordeel als bewijsmiddel. Het geval kon zich voordoen, dat een meisje 

weigerde den delinquent te noemen, en dan had wel foltering plaats om haar tot bekentenis 

te brengen, doordat men haar met eene nijptang aan de binnenzijde van het bovenbeen kneep, 

totdat zij den schuldige noemde; ook wel was gloeiend ijzer of eene gloeiende nijptang in 

gebruik3). RN.4) zegt: „soms worden pijnigingen aangewend om beklaagden tot bekentenis 

te brengen”, en5 6): „zij wordt met messen geprikt, op de armen of op den rug gebrand”0). 

In vele gevallen is echter het vastbinden op zichzelf zoo pijnigend, dat de toepassing daarvan 

op dezelfde wijze kon werken als eene foltering. 

Het gebeurde herhaaldelijk, dat men ernstige delinquenten, wier ontvluchting men 

vreesde, of tegen wie de haat was opgewekt, armen en beenen stuk sloeg, alvorens tot eene 

executie overtegaan, ten einde hunne ontvluchting te voorkomen 7 8). 

§ 938. Wij spraken reeds meerdere malen over een ordaal; enkele opmerkingen hier¬ 

over volgen. Godsoordeel heet: tund, cf. Mal. tenung. Onderwerpen aan zulk een ordaal is: 

N. labè^'e ba duna, ook wel: ladöni ba duna, naar de plek voor het ordaal heentrekken. Blijkbaar 

hadden zij, die er aan werden onderworpen, er niet veel mede op s). Enkele methoden zijn: 

1. De beschuldigden gaan in een kring zitten; in het midden waarvan men een kip 

1) Blz. 102. 

2) §§ 45, 386. 

3) § 981. 
4) Blz. 106. 

5) Blz. 102. 

6) Cf. Wilken, II, blz. 484. 

7) Zie nader § 948. 

8) Cf. Wilken, IT, blz. 503 vlg. 
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werpt, waarvan juist tevoren de nekaderen doorgesneden zijn of de nek is omgedraaid: degeen, 

naar wien de nog spartelende kip bij zijn dood met de pooten wijst is de schuldige. Men 

noemt dit: NZ. lalhii ba manu. Daarbij worden de volgende woorden uitgesproken, die feitelijk 

het hoofdmoment vormen en toch nergens bij de auteurs worden aangetroffen: Z. „Latura- 

Danö, Lbwalani, f'ótsji tena f'ótsji, löna bóro ahë manu, si druhu tb, iböro allé manu', dat is: 

„Goden van beneden- en van bovenwereld, het gaat om de vraag of er gelogen is, dan wel 

dat er niet gelogen is: in het eerste geval, laat dan geen oneenigheid zijn in de pooten van 

deze kip (derhalve, laten die op een bepaald-persoon wijzen); is daarentegen naar waarheid 

gesproken, laat de pooten van de kip dan met elkaar in strijd zijn”. Het hier gegeven for¬ 

mulier is m.m. van toepassing op de andere wijzen van ordaal 7). 

2. Men moet in een water duiken, waarin een adu is gemaakt. RN. 1 2) deelt daaromtrent 

mede: „een kleine adu met klapperbladen opgemaakt, wordt aan een stok gebonden en deze 

stevig in den bodem gestoken van een rivier, waarin water genoeg is om iemand, die ge¬ 

hurkt is, zittende te bedekken; de betrokkene begeeft zich in dat water en grijpt den stok 

van onderen vast, om niet onwillekeurig en ontijdig boven te komen; de salawa schept nu 

wate^ met zijne hand en werpt dat in de richting van de adu, tot drie malen toe, met tus- 

schenpoozen, zoodat het geheel een halve tot drie kwart minuut duurt; komt de beklaagde 

vóór dien tijd boven, dan is hij schuldig; doet hij-het niet voor hij gewaarschuwd wordt, 

dan is hij onschuldig”, 

3. Met den mond opsporen van een voorwerp, dat batubatu genoemd wordt door RN.3), 

waar wij vinden: „eene gelijke hoeveelheid asch en water worden in een houten bak vermengd 

door den ere, die daarin een stuk gewicht van een tail (pau) verbergt. De schuldige moet 

met den mond dat stuk daarin zoeken. Vindt hij het, dan blijkt zijn onschuld” 4). 

4. Met de wapens. RN.5 6 7) zegt: „een zwanger gemaakt meisje b.v. geeft iemand op, 

die vreemd aan het geval is, of althans ontkent; zij worden nu tegenover elkaar geplaatst en 

trachten elkaar te steken; wie het eerst geraakt wordt is schuldig: óf aan valsche betichting 

bij het meisje, óf aan het misdrijf, voor den jongen man” G). RN.7) merkt nog op: „Zoo de 

beklaagde een vrouw is, en wapenen moeten het godsgerigt uitwijzen, dan kan een van hare 

mannelijke bloedverwanten als kampvechter voor haar optreden”. 

§ 939. Ook bereikte mij de mededeeling dat een priester wel kon uitvinden, wie 

schuldig was, b.v. door in een bord, met water gevuld, te zien ; maar — merkte men op — 

dit was wel eens vfaja”, onwaar. Waar ik niet weet, wat het uitgangspunt bij zulk handelen 

voor den priester is, valt het moeilijk zeker vasttestellen, of wij hier met divinatie of tooverij 

te doen hebben : het laatste is mogelijk meer waarschijnlijk. 

§ 940. Bij de eeden valt te onderscheiden tusschen zulke, die door meerderen samen 

worden afgelegd, en die, waarbij dat door één persoon plaats heeft. Plaatselijk althans worden 

1) Cf. Chatelin, blz. 19. 

2) Blz. 105. 

3) Blz. 106. 

4) Cf. Chatelin, blz. 19, waar gesproken wordt van peper en splinters. Zie Wilken, II, blz. 508. 

5) Blz. 102. 

6) Zie Wilken, II, blz. 507. 

7) Blz. 104. 
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die onderscheiden als, de laatste: h'ólu 1), de eerste afleggen is C. lahqiri, N. mangchèri. 

Verschil in de formulieren trof ik niet aan. Deze zijn mogelijk wel steeds tweeledig, vooreerst 

de gevolgen aangevende indien overeenkomstig de waarheid is gesproken, aan den anderen 

kant dat doende, indien zulks niet het geval was. Een bepaalde zuiveringseed kan dit dan 

n. b. m. ook niet worden genoemd2); de betrokkene wordt er eigenlijk slechts door in staat 

gesteld de keuze te doen tusschen de gevolgen in het aardsche bestaan onder den invloed 

van geesten dan wel van menschen, ten minste voor het geval hij schuldig is. In dit geval 

is zulk eene beslissing dus niets anders dan een overdracht van het oordeel aan „hoogere 

rechters”, die implicite moeten geacht worden bekend te zijn met datgeen, wat voor den 

gewonen mensch verborgen is. Van het standpunt van een onschuldige is de eed meer een 

zuiveringseed te noemen, maar ook alleen maar uit overweging, dat men niet voor zijn ge¬ 

noegen den toorn van hoogere machten over zich inroept, indien men met de waarheid in 

strijd is; niet om reden van de bewoordingen, waarin de eed is vervat. In het kort zou men 

de gevolgen van zulk een eed kunnen noemen: welvaren in geval van waarheid, vervloeking 

van zich zelven en van zijne eventueele ondernemingen in geval van onwaarheid. 

Zulke vervloekingen moeten wel worden onderscheiden van verwenschingen, zooals die 

in toorn, in het gewone leven wel plaats vinden, en die genoemd worden: N. fangliji (ver- 

wenschen: N. mangelifi, Z. manqètu), zooals: ju mu tóró%o fdghÖ, moge eene ziekte over je 

komen; ja gó maté*o nibunu, moge je gedood worden. 

Het kan duidelijk zijn dat, waar bepaalde gevolgen over den eed afleggen werden in¬ 

geroepen, het bewerken daarvan aan bepaalde machten werd gevraagd. Als zoodanig zijn te 

noemen: de godheden van de beneden- en van de bovenwereld; de standaardmaten en ge¬ 

wichten, bij het landschapsverbond vastgesteld, voorzoover het zaken betrof, die daarmede 

verband hielden, dus speciaal civiele quaesties; die standaarden waren niet alleen de sym¬ 

bolen der gerechtigheid in deze, maar men sprak ook van hunne schimmen, hen dus als per¬ 

soonlijk beschouwende; verder de beelden der stamvaders, der voorouders en in noordelijke 

streken de gowe 3) der hoofden, in casu dus speciaal van de overledenen onder hen. Verder 

werden genoemd de hare fa, die zich ergens in het woud bevonden, waarvoor zie § 268. 

De vraag, waar de eed moest plaats hebben regelde zich naar den aard en het belang 

van het onderwerp; die eeden waren dus niet gelijkwaardig. Het is zeker interessant, dat ook 

in dit opzicht Nias aansluit aan de megalithische volken4 5), waarvoor vgl. Lord AVEBURY °), 

waarvan wij slechts aanhalen: Even so late as the year 1438, we find a notice, that „JOHN 

OFF Erwyne and WlLL BERNARDSON swor on the Hirdmane Stein before oure Lorde 

ye Erle off Orknay and the gentiless off the cuntre”. Het is mij niet duidelijk, met welk 

recht die schrijver laat volgen: „It is obvious, however, that this comparatively recent use 

of the stone circles does not enable us to form any opinion as to the purpose for which they 

1) Cf F'i. bübului, an onth taken in the name of the dead or in the name of a god; evenals lióli, Kaufpreis, 

naast böli, koopen; als hölihöli [dodo') naast tbbali [dodo) verwonderd, geschrokken: als Fi. bola, to breack or cleave, naast 

N. h$Iu, abhacken, durchhackcn (von Pflanzen). 

2) Wilken, II, blz. 494. 

3) § 317- 

4) § 272. 

5) Blz. 106. 

* 
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were originally intended”. Berust die conclusie op het ontbreken van oudere gegevens dan 

door hem vermeld, dan noem ik haar uiterst oppervlakkig. 

Zoo vernam ik van een eed bij de b'órö n'adsju ') in Madsinö, waarbij beleid werden 

gemaakt, een kip de nek werd afgesneden, terwijl de betrokkene over zich zelf een dergelijk 

lot inriep, in geval hij schuldig mocht zijn. 

Nog bestaat er een woord voor zweren: N. fasuzua, Z. fasubwh; ofschoon deze vorm 

in het noorden bekend is, moet het toch meer een zuidelijk aequivalent genoemd worden van 

N. vi'ój ba hblii. 

$ 941. Het lot, dat men zich toewenscht in geval van onwaarheid, wordt veelal sym¬ 

bolisch voorgesteld. Het gaat niet om zulke groote beginselen als bij een verbond, waarbij 

het offer een mensch is, en dus is een haan hierbij meestal in gebruik. WlLKEN 2) noemt een 

varken, hetgeen ik niet als veel voorkomend ken, mogelijk in belangrijke zaken, of heeft men 

hierbij op het oog een varken als onderdeel van het zuiveringsgeld in geval van moord?3). 

Ook het verbranden van dieren had plaats, speciaal van varkens en vooral van honden. Bij 

verbonden gebeurde dat ook met een mensch 4). 

Een niet onvermakelijke eed is die, welke in het zgn. Rapatgebied, dat is de naaste 

omgeving van de hoofdplaats Gunung Si tol i, dat gelukkig is gemaakt met ons logge, for- 

meele westersche recht, dag-in-dag-uit wordt afgenomen, volgens de „eischen” van het be¬ 

trekkelijke reglement, en die goed geanalyseerd allen zin mist. Daarbij wordt een Iquru (rijst- 

maat), waarin een steen, een kogel en een brandend lampje zijn geplaatst, den te beëedigen 

persoon op het hoofd gezet. Het formulier is dan: „amagara faja niwayögu, a dödögu, lauru5), 

a dödögu gowe, a dödögu, fandru; faga'ölb^ö ba dödögu ono fanq; amagara siduhu uiwasogu: 

ja hulö ubabaja n'idanö, bkafbkafb, bd'öwad'ówa”, d. i.: „indien onwaar, wat door mij gezegd is: 

eet mijn hart, Iquru-, eet mijn hart, steen; eet mijn hart, lamp; rol door mijn hart, kogel; 

indien het waar is, wat ik zeide: zij het gelijk wanneer ik water aanraak: koel en koud”. 

Na de opzegging van het formulier wordt het lampje uitgeblazen, zoo noodig met de hand 

verder uitgemaakt, en de beëediger voegt er aan toe: „si inan'e nbsou': „zoo ga het met je 

nbsb", sc. indien je hebt gelogen. Vooreerst toch is die Iquru bij geenerlei verbond tot 

standaardmaat verklaard, en mist het gebruik ervan dus alle beteekenis. Verder is de toe¬ 

speling op de nbsb volkomen onlogisch c). Overigens weet elk Niasser dat geweerkogels niet 

uit zichzelve door het luchtruim vliegen om meineedigen te doorboren, en dat het Gouver¬ 

nement tot nu toe er van heeft afgezien, om zijne kogels daartoe te doen gebruiken. Er rest 

dus van al dat fraais enkel de steen, die de opdracht ontvangt het hart op te eten en ik 

moet verklaren niet te weten, hoe daarvan eenige verklaring te geven. Ten overvloede zij 

vermeld dat worden aangeroepen: EÖWALANGI BA TUWA Danö, dus de góden van boven- en 

van benedenwereld: en dat de volgorde, waarin die twee worden genoemd lijnrecht indruischt 

tegen de Niassche voorstelling, volgens welke de tweede de oudste en dus ook de voor- 

0 § 1077- 

2) II, blz. 497. 

3) § 972. 

4) Zie ook § 924, noot 2. 

5) Men lette er op, dat hier de vocatief wordt aangegeven door verspringing van het accent: de nominatief is 

1'juru, gowe etc., dc vocatief: lauru, gowe, etc. 

6) Waarvoor men zie § 1244. 
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naamste is. Deze droevige comedie zou nog vrij onschuldig zijn, was het niet, dat ons recht 

die eeden als het ware als fundament neemt, terwijl wij later zullen zien dat er nog een 

bepaalde godheid bestaat, om aan te offeren, indien men een meineed heeft afgelegd ’). Het 

spreekt van zelf dat deze opmerkingen, die de volledige ongeschiktheid van ons recht voor 

deze (en andere!) landen bewijzen, niettemin niet zullen leiden tot de geringste verbetering. 

§ 942. Bij RN. * 2) vinden wij een eed vermeld, afteleggen door iemand, die — beschul¬ 

digd van eene kapitale misdaad — zijne onschuld moet bezweren. Het eenige van het verder 

daar vermelde (zoo o. a. de uitdrukking h’ölu beladju), dat vrijwel onbegrijpelijk is voor ons 

van belang, is de mededeeling dat die eed wordt afgelegd bij den gowe salawa. In „Twee 

togten” 3) vinden wij vermeld, dat een hoofd in de Zuid ten bewijze van zijne oprechtheid 

de voorste vingers van de rechterhand in de zee stak. Volgens eene mededeeling, waarvan ik 

de tegenwoordige algemeenheid niet kan beoordeelen, maar die het voor de hand ligt voor 

ouden tijd als overal verspreid te aanvaarden, werden vereischt bij een eed in zaken, waar 

het ging om goud, de gewichten etc. daarvan; waar het betrof varkens, de af ore, terwijl voor 

andere schulden de laiirii op den voorgrond kwam. Er zijn landschappen, waar mij verteld 

werd van het afleggen van den eed, onder het gesticuleeren met zijn zwaard; op dergelijke 

wijze dus als het trouw zweeren aan zijn hoofd, zooals ik dat in Zuid-Celebes leerde kennen. 

§ 943. Als zuiver heidensch eedsformulier, ik wil niet zeggen voor geheel Ni as, kan 

worden genoemd: „LÓWALAngi ba Tu\VA Danö, amagara faja nhvafgu, ba: lïóndr'ógodö, 

Lbwalangi: na Tuwa-Danb, amagara faja nizuafgu, ba: s'óbi gahègu barö danb", hetgeen wil 

zeggen: „L. en T., indien onwaar hetgeen door mij gezegd is, wel, verdruk mij dan, L.; en 

wat U betreft, T., indien wat ik gezegd heb onwaar is, trek mij dan bij mijne voeten naar 

beneden den grond”. Opgemerkt zij, dat dit formulier uit het noorden stamt, waar men onder 

den invloed der zending de verhouding tusschen beide godheden niet meer in acht neemt. 

Waar wij in § 1182 LÓWALANGI zullen leeren kennen als den wind- en hemelgod, 

evenals WODAN dat was, worde hiernaast gesteld een eed onder de Kelten4 5): „If we observe 

not this engagement, may the sky fall on us and crush us, may the earth gape and swallow 

us”: welhaast letterlijk gelijk aan het Niassche formulier, „may the sea burst and overwhelm 

us”, voor welk laatste gedeelte vergelijk het opgemerkte in de vorige paragraaf omtrent een 

hoofd, dat zijn hand in de zee steekt. ROLLESTON3) merkt nog op: „the most binding of 

oaths” was „to svvear by the wind and sun, or to invoke some other power of nature”. 

§ 944. In civiele zaken was het formulier geregeld naar het onderwerp in quaestie, 

zoodat het b.v. luidde: ^na sb göniógu ghb . ..., ae gaga drab lauru; na lb g'ömbgu goj, agö 

ahowu", dat is: „indien er bestaat een schuld van mij aan (N. N.), welnu dan, eet (bijt?) mij 

dan, Ihiiru-, indien geen schuld van mij bestaat, in dat geval ga het mij wel”. 

§ 945. Bij het opleggen van den eed werd met den persoon rekening gehouden, zoodat 

men personen van aanzien niet of niet licht een eed zal opleggen. In den regel echter 

vordert de betrokkene zelf, als hij zich onschuldig meent, tot de aflegging op. Alleen dan 

0 § 1320. 

2) Blz. 105. 

3) Blz- 7- 

4) Rolleston, blz. 24. 

5) Blz. 147. 
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wordt tot eene eedsaflegging overgegaan, indien de vergaderde hoofden niet eenstemmig zijn 

ten aanzien van de feiten; daardoor wordt dan onderlinge verdeeldheid voorkomen. Vooral 

zij, die niet de overtuiging hebben van schuld, dringen op den eed of een godsoordeel aan, 

omdat zij dan immers „hun handen wasschen in onschuld”, al ben ik er niet van overtuigd, 

dat dit motief zoo algemeen zal gelden. De verstandelijke ontwikkeling speelt hierbij ook een 

rol, evenzoo de graad van vertrouwen, dat de hoofden zelven hebben in zulk afleggen van 

eeden of in godsoordeelen. Een voorname reden is ook veelal, de zaak van zich afteschuiven, 

ten einde op goeden voet te blijven met de andere hoofden. 

§ 946. Er komen gevallen voor, dat iemand niet kan worden beëedigd, en wel bij 

zwangerschap, zoowel voor man als vrouw. Men kan zich bij den eed door een ander doen 

vervangen, die daartoe bereid is. Persoonlijke bekendheid met de zaak is daarvoor geen ver- 

eischte. Dat de hoofden daarin moesten toestemmen, dan wel de tegenpartij, is mij nooit 

gebleken, evenmin, dat de eedsafnemer aan bepaalde vereischten moest voldoen. Het hoofd 

van den betrokkene, dan wel een ander der hoofden, belast zich met de afneming. Een priester 

zag ik daartoe nooit geroepen. 

§ 947. Op meineed staat geen menschelijke straf, aangezien het eene zaak is tegenpver 

de góden of geesten, wier bestraffing men over zich heeft ingeroepen '). Met een eed is de 

Niasser zeer lichtvaardig, vooral indien hij weet, dat 'de afneming niet is geschied volgens 

wat de adat vereischt. Op deze wijze kan hij voor het geringste bedrag worden omgekocht. 

Bepaald meineedig is hij daardoor niet in eigen oogen, hij beschouwt de geheele zaak van 

liet standpunt: op welke wijze zijne belangen en zijne financiën er het best bij varen. Wij 

zullen trouwens zien, dat er een bepaalde adu bestaat, waaraan geofferd wordt, om de ge¬ 

volgen van meineed wegtewisschen, indien die ook volgens eigen opvattingen bestaat: de adu 

hord. In de woningen van voorname hoofden in C. en Z. komt die haast overal voor, wat er 

wel op kan wijzen, dat men hem nog al eens noodig heeft, en dat dit ook algemeen geldt. 

Een hoofd, aan wien ik na onze inmenging vroeg, waarom hij geen adu hord in huis had 

(hij had nl. eene nieuwe woning gebouwd) antwoordde, dat het gebruik nu toch niet meer 

noodig was ■). 

S 948. Ten aanzien van de executie bestaat verschil in civiele en in crimineele zaken, 

waaromtrent hier enkele opmerkingen mogen volgen. 

A. Civiele zaken. Voor deze bestond in eerste instantie de aansprakelijkheid van den 

betrokkene zelf; wanneer het bedrag van eene schuld de waarde van één persoon overtrof, 

zooals door schuldaanwas 1 2 3) werden ook vrouw en kinderen executabel. Afdoening van schuld 

had wel plaats, doordat men een van zijne kinderen, liefst een meisje, daarvoor overdroeg4). 

Onwillige betalers kregen bezoek van den schuldeischer, zoo noodig met gewapende helpers, 

waarbij de executie wel naar onze opvatting in een roofpartij kon ontaarden. Hoofden, die 

1) Cf. voor eeden in Germaansche landen: Anderson, Vikingverhalen: 

„Forsete, Balders gvoote zoon, 

Hoorde mijn eed, 

Geef n?ij rechtvaard’gen dood ter loon 

Als ’k hem vergeet”. 
2) § 1320. 

3) § i°53- 

4) Over het als pandeling gaan werken, zie § 900. 
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hunne schulden gingen innen, namen eenvoudig hun intrek bij den schuldenaar, die verplicht 

was hen te voeden en van al het noodige te voorzien. 

B. Crimineele zaken. Volgens RN. x) werd na een vonnis drie dagen tijd gegeven aan 

de familie, om het bedrag der boete of het weergeld bijeen te brengen. Was daaraan op den 

derden dag niet voldaan, dan had executie plaats: de dood of pandelingschap 1 2). Eene crimi¬ 

neele zaak, die door middel van eene boete was afgedaan, veranderde in eene civiele vorde¬ 

ring van wege dengeen, die de boete had betaald. 

Omtrent de methoden van uitvoering van een doodvonnis, vernam ik uit het noorden 

dat daar vooral voorkwamen: doorboren met een lans, verdrinking, onthalzing en wurging3). 

Verdrinken: lalömö (men hield b.v. den veroordeelde met een vlot, waarop personen hadden 

plaats genomen, onder water: hij was dan onder het vlot gebonden); doodslaan [labözv’o) met 

een bijlsteel (fusbla); onthoofden: la^ewa m'bagi\ schedel-klieven: labbtb h'ögb. 

Wegens verboden geslachtsverhoudingen met den dood gestraften, werden op één plek 

gedood, soms eerst in een kuil ingegraven, waarna men hen met een lans afmaakte. Dat 

zulke personen aan elkander werden gebonden vernam ik wel, maar steeds dat dit ruggelings 

geschiedde4). Waar De HOLLANDER3 *) vermeldt het wikkelen in idjuq, dat in brand wordt 

gestoken, hebben wij waarschijnlijk met eene executie van een brandstichter te doen. Voor 

de Zuid werd vermeld, dat daar het afmaken op de begraafplaats gebeurde, in elk geval 

buiten de kampong. Men noemde de volgende methoden: 

r. lafolé (wurgen met een strik). 

3. latawi (ophangen). 

5. lahadrb (lansen). 

7. laghagha (met een mes hakken). 

9. lahiita b'örb didi (den nek inslaan). 

2. lafésu (wurgen, ergens aangebonden). 

4. lahbdr'ögb ba idanö (verdrinken). 

6. lafahb (doorsteken met een mes). 

9. lahutct nananb (voorhoofd met een stuk hout 

inslaan). 

10. lafana (doodschieten). 

Omtrent het doodschieten deelde men nog mee, dat men dit wel toepastte op personen, 

voor wie men om hun kracht bevreesd was, zoodat dan deze uitweg alleen overbleef. In de 

Zuid vernam ik ook dat men de veroordeelden wel in staat stelde de executie te voorkomen, 

door hun de gelegenheid te geven zich zelven optehangen, dan wel aftreksel van tuwa {we 

duwd) te drinken. 

Marteling van ter dood veroordeelden zou in rechten niet geoorloofd zijn geweest — 

het stukslaan van armen en beenen kan moeilijk anders zijn geweest dan eene toepassing 

ervan, onder een ander motief0). De vonnissen worden geëxecuteerd door personen, die het 

hoofd aanwijst 7). 

§ 949. Onbekende daders of zulke, van wie men zich niet weet meester te maken, 

worden vervloekt [lafaesij, waarbij men een kip den nek afsnijdt, hetzelfde lot over de schul¬ 

digen wenschende. Volgens eene mededeeling uit de Zuid, waarvan de juistheid niet vol- 

1) Blz. 104. 

2) WlLKEN, II, blz. 469 vlg. 

3) Voor beide laatste zie RN. blz. 104. 

4) Cf. Rappard, blz. 596. 

5) T, blz. 597. 

O § 937- 

7) RN. blz. 105 noemt als zoodanig de bohalima: zie § 897. 

47 
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doende voor mij vaststaat, zou men daar bij veelvuldigen diefstal, waarvan de daders niet 

konden worden betrapt, overgaan tot fbdrako, dus ook eene vervloeking. 

H. STRAFRECHT. 

§ 950. De straffen in het algemeen zijn: 1. de doodstraf. 2. lichamelijk letsel. 3. boete. 

Men vindt elders ook slavernij als zoodanig vermeld '). Naar ik vermoed, berust dit op 

een misverstand, waar de straf zoodanige boete bedraagt dat de veroordeelde niet in staat 

is die te betalen. Voldoet dan een ander die boete, dan wordt de betrokkene pandeling en 

dit is in dit geval vrij wel hetzelfde als slaaf. 

§ 951. Wegens de groote plaatselijke wisseling is een volledig overzicht in dit bestek 

uitgesloten. Het kan voor ons doel voldoende worden geacht, enkele landschappen te behan¬ 

delen, waar de hoofdzaken elders toch veel terugkeeren. Het kwam mij aanbevelenswaardig 

voor, eerst de bepalingen, groepsgewijs vereenigd, te geven, om dan aan het slot enkele ge¬ 

volgtrekkingen te maken. De gegevens zijn verkregen van zeer oude, thans reeds overleden 

hoofden van de behandelde streken. Ten einde eenige regelmaat te verkrijgen, verdeden wij 

dit onderwerp in de volgende afdeelingen: 

I. Misdrijven tegen de voorouders. 

II. Misdrijven tegen het gezag. 

III. M i s d r ij v e n tegen de personen. 

IV. Misdrijven ten aanzien van de eigendommen. 

De juristen mogen mij dit misbruik van het woord misdrijven vergeven, dat meer aan 

het Niasch denken beantwoordt. 

I. M i s d r ij v e n tegen de voorouders. 

S 952. (Adat van Söwu). (sangerogö satuwa, zich afwenden van de voorouders, zich op 

eenigerlei wijze beleedigend tegenover de voorouders uitlaten). De schuldigen mogen niet 

praten, niet naar beneden uit het huis gaan, geen steenen aanraken, geen visch eten of wat 

vischachtig is van smaak, niet eten wat rond is, niet naar links of rechts zien; zij mogen 

geenerlei spel doen, maar moeten alleen blijven in hun klambu, zij mogen slechts de starn- 

boomen [ngayótb) reciteeren. Betalen zij eene boete van: 

a. i siwalii ad Fl. 10.— 

b. i varken van 2 alisi ad Fl. 2.—, 

dan worden de voorouderbeelden weer voor hen verzoend. Betalen zij die boete niet, dan 

zwellen hunne beenen op, evenzoo de gewrichten, hunne rijst wordt op de velden door kleine 

muizen [te*u n'drdji1 2)) opgegeten, en ten slotte worden zij krankzinnig. 

1) Short Notice, blz. 8 en 12, Van der Kemp, blz. 592. Rafei.es vermeldt: „murder, adultery and robbery are 

punished with death and slavery of the offender’s family”; ook: „slavery is the punishment for certain crimes”. 

2) Dit woord moet worden vertaald met „rijstnuüzen” en niet met „sterremuizen”, waarvoor zie § 652. 
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II. Misdrijven tegen het gezag. 

§ 953* (Adat van Luzamanu). (.sahul'ósa salawa, het zich gelijk — hulö — doen voor¬ 

komen als een hoofd)1). Dat kon zijn: 

A. Het zich aanmatigen van den naam van salawa. De boete was: 

a. i siwalu-. voor het voornaamste hoofd dat is beleedigd ; 

b. i sèsè (Fl. 5.—): voor de overige hoofden; 

c. i varken van 1 alisi: voor de geheele gemeenschap. 

B. Het onbevoegd uitoefenen van functiën van salawa, b.v. rechtspreken, 

a. 6 siwalu; b. 6 sèsè-, c. 1 varken van 1 alisi (verdeeling als boven). 

§ 954. (Adat van Luzamanu). (fasaivbta salawa, het zich verzetten tegen hoofden, 

b.v. bij de behandeling van zaken). De boete bedroeg: 

a. 3' siwalu; b. 3 sèsè; c. 1 varken van 4 alisi (verdeeling a. b.); sawö, überschrei- 

ten, übersteigen, übertreten (ein Gebot). Cf. F i. sivia, to outstrip, exceed, to 

pass an other. 

§ 955- (Adat van Luzamanu) beschaamd maken van een hoofd (zonder opgave van 

qualiteit): 

a. i siwalu-, b. 1 sèsè; c. 1 varken van 4 alisi, en verder: 

d. als fóngotdngÖ salawa, voor de hoofden, ten getuige dat de zaak is afgedaan, 

welk bedrag wij in de vorige artikelen niet vonden vermeld: 

I siwalu, i sèsè en 1 varken van 2 alisi. 

§ 956. (Adat van Sówu). Opzetten tegen het gezag der hoofden: 

a. 2 balaki; b. 2 siwalu-, c. 1 varken van 6 alisi. 

§ 957. (Adat van Luzamanp). Verzet tegen het gezag, gepaard met vernieling: 

a. 12 siwalu; b. 6 sèsè ; 

c. 2 varkens, van resp. 4 en 8 alisi; 

d. fóngöfóngö: 1 siwalu; 

e. ig/iu m'balatu, toekomende aan den salawa van den aanklager, als diens procu¬ 

reur voor de afdoening van de zaak, voor de zekerheid dat deze niet meer kon 

worden opgerakeld; 

f. famab'örb, toekomende aan het hoofd van den beklaagde, voor diens bemoeienis 

(men spreekt elders van famubbro, fab'öro, famariwa). Het bedrag was: x\2siwalu. 

§ 958. (Adat van Luzamanu). Omkoopen van hoofden, ten einde een onrechtmatig 

vonnis te verkrijgen: 

a. 2 siwalu; b. 1 varken van 4 alisi. 

(Adat van Sówu): a. 1 balaki; b. 1 siwalu; c. 1 varken van 4 alisi. 

(Adat van S a w ö): a. I siwalu; b. 1 varken van 4 alisi. 

(Adat van Tanöja^ö): a. 3 siwalu; b. 3 sèsè; c. 1 varken van 2 alisi. 

Dit enkele voorbeeld laat zien, hoe verschillend de strafbaarheid van een zelfde feit in 

de diverse landschappen beoordeeld wordt. Naar onzen maatstaf zijn de totaal-bedragen resp. 

Fl. 28, Fl. 38, Fl. 18 en Fl. 49. 

§ 959. De gowe van een salawa om doen vallen. Dit is een uiterst zwaar vergrijp, 

1) Cf. Tijdschr. I. T. L. V., 1904, blz. 118: Lampongs. 
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zoodat in Sóvvu (en oudtijds voor zoover ik wel vernam, overal) de doodstraf daarop stond, 

aangezien dit feit met het dooden van een persoon werd gelijkgesteld. De vervangende straf 

was in dat landschap: 

a. 13 siwalu; b. 1 varken van 8 alisi (tunufo); 

c. ighu m'balatu: ';.2 balaki; d. famoborö: ' 2 siwalu. 

Al wat was vernield moest bovendien worden hersteld. Hierbij heeft mogelijk het be¬ 

ginsel gegolden, dat iemands leven verbonden kon zijn aan een bepaald voorwerp, zooals wij 

dat uit ver uiteenliggende streken kennen1). (Adat van Luzamanu): 

a. i balaki; b. 1 siwalu ; 

c. i sèsè; d. 2 varkens van 4 en van 8 alisi; 

e. föngot'öngb salawa: 3 siwalu en 3 sese; 

f. ighu m'balatu: 1 siwalu; g. famubörb: 1 sèsè. 

In Luzamanu en Sówu werden op gelijke wijze gestraft, wie de steenen op de 

graven omverwierp. 

§ 960. Gevangennemen van personen wegens schulden, zonder daartoe bevoegd te zijn 

(zulke lieden werden dan in een blok gesloten, dat overigens voor krankzinnigen in gebruik 

was). (Adat van Luzamanu): 

a. 6 siwalu; b. 6 sèsè; c. 1 varken van 2 alisi. 

§ 961. Het zich meester maken van de varkens van een schuldenaar, omdat deze zijne 

schuld niet kan of wil afdoen, zonder daartoe bevoegd te zijn verklaard bij vonnis van de 

bevoegde hoofden. (Adat van Luzamanu)2): 

a. 3 siwalu-, b. 3 sèsè; c. 1 varken van 2 alisi. 

§ 962. Het verbergen van misdadigers. (Adat van Luzamanu). De hoofdstraf was de 

vernieling van de woning met de aanplantingen van den schuldige. De vervangende straf was: 

a. 12 siwalu-, b. 2 varkens van 4 alisi; 

c. i varken van 8 alisi; d. föngot'öngb salawa: 12 siwalu. 

e. ighu m'balatu (bedrag niet gemeld); f. famabörb: 3 sèsè. 

In Söwu was de straf voor het standpunt van een primitief volk zeer logisch: de 

schuldige werd bestraft als degeen die was verborgen gehouden, blijkbaar op grond van het 

vermoeden van medeplichtigheid, omdat hij anders wel niet tot zoo iets zou zijn overgegaan. 

Hier kon men zich van deze verdenking echter vrij maken (fangezbsi), door: 

a. 4 siwalu; b. 1 varken van 4 alisi. 

III. Misdrijven tegen de personen. 

A. Misdrijven tegen het leven. 

§ 963. WlLKEN 3) schrijft: „Daar bij deze laatsten („de wilden!”)., de boete bij een 

misdrijf niet eene straf, doch alleen eene vergoeding is voor het toegebrachte leed, en dit 

leed hetzelfde blijft of het misdrijf toevallig dan wel opzettelijk heeft plaats gehad, moet de 

1) WlLKEN, 111, blz. 557 vlg. 

2) Dit kan wijzen op een adat als vermeld bij SxgUCK Hurgronje, Het Gajöland, blz. 115, daar vergeleken 

met het ambat-systeem van Djambi. 

3) II, blz. 91. 
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boete ook steeds dezelfde zijn”. Op Nias werd door mij geconstateerd, dat deze opmerking 

voor dit land niet — voor zoover mijn onderzoek zich heeft uitgestrekt — wordt bevestigd. 

Mogelijk moet dit leiden tot de conclusie, dat de Niassers geen wilden meer waren. Gelijk 

wij zullen zien, wordt bij het dooden van hoofden en verwanten geen onderscheid gemaakt 

tusschen moord en doodslag in zoover, dat op beide de doodstraf stond, maar wèl was dat 

het geval bij andere lieden. Er zijn redenen om aantenemen, dat dit vroeger anders is geweest, 

zoodat de adatregel, dat wie een gelijkgeboortige of een hooger geplaatste doodt, zelf des 

doods schuldig, is toen algemeen was. De verschillen komen, voor wat den schuldige zelven 

betreft, eerst uit in de subsidiaire boete. In een aantal gevallen is het eventueel mogelijk 

zich lostekoopen en dus een zoengeld te betalen. Dat elke andere voorstelling der zaak onjuist 

is1], wordt bewezen door: 

a. Indien degenen, die volgens de adat aanspraak zouden hebben op het weergeld, dat 

niet wenschten te ontvangen, kon niet anders dan de doodstraf worden toegepast. Ware de 

verhouding eene andere, dan zou men moeten verplicht kunnen worden, het weergeld aan¬ 

tenemen 2). 

b. De naam voor het loskoopen: nihöli ba ni'bèwè gbhbkbhb, d. i. men wordt aan den 

rand van den grafkuil losgekocht. 

c. De benamingen voor de onderdeden, waaruit het zoengeld is opgebouwd. Terwijl 

het weergeld in het algemeen heet: hóli3), zijn de benamingen voor de onderdeelen in Sówu 

de volgende4): 

1. öli n'ono hörb (voor het koopen van den pupil; ik vermoed dat dit moet slaan op 

den homunculus die zich daarin bevindt, ofschoon ik verder nergens voor deze opvatting in 

Niassche mededeelingen steun vind). Dit bedrag kwam naar omstandigheden aan den vader 

of aan den zoon. Bedrag: 

i balaki, 6 sizvalu, 6 sèsè (samen Fl. no.—). 

2. öli dódö (voor het koopen van het hart, dat wij elders voldoende als zetel van de 

„ziel” leeren kennen). Bestemming en bedrag als voren. 

3. fblbsi wènguwèngu 5) (voor het wegvegen van de tranen). Deze som was voor de 

echtgenoote en bedroeg: 1 balaki en tweemaal ’/2 balaki. Deze opgave wijst op eene speciale 

bedoeling met elk bedrag, mij niet verder bekend. Totaal Fl. 60.—. 

4. famalquru (voor het afmeten van de straf door de hoofden: lalaurugb gbmö salazva). 

De hoofden ontvingen dit onderdeel, dat bedroeg: 6 sizvalu en 6 sèsè, samen Fl. 90.—. 

5. dali huhuwb (om te voorkomen dat op de zaak zou worden teruggekomen). Ook 

dit was voor de hoofden en bedroeg: 3 sizvalu en 3 sèsè, samen Fl. 45.—. 

6. kafukafu dódö (om de harten te bekoelen, dus om den eisch, dat met het leven 

moet worden geboet, te voorkomen). Dit onderdeel kwam toe aan de kinderen; het bedrag 

is mij niet bekend, evenmin als dat van: 

1) Zie b.v. Rappard, blz. 594, die de doodstraf de subsidiaire straf noemt. 

2) Wli.KEN, II, blz. 456. 

3) WlLKEN, II, blz. 463. 

4) Cf. Wieken, II, blz. 467, 399, noot 23. 

5) Wij geven een volledig overzicht, ofschoon feitelijk de volgende termen, 6 en 7 uitgezonderd, niet meer tot 

ons bewijsmateriaal behooren. 
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7. fadedemasa li (feitelijk de inleiding, om te bewerken dat men de zaak in bespreking 

zou nemen, nl. of men niet zou staan op den eisch, dat de schuldige met zijn leven moest 

boeten, maar wilde overwegen haar met het weergeld aftedoen). Ook dit kwam naar omstan¬ 

digheden aan vader of kinderen. 

§ 964. Men kent een aantal gevallen, waarin het dooden van personen verschoonbaar 

is; mij werden de volgende bekend: 

a. Bij het op heeterdaad betrappen van iedere geslachtelijke gemeenschap tusschen wie 

niet door een huwelijk zijn vereenigd, dus met iemands eigen echtgenoote evenzeer als met 

eene andere vrouw. Met zekerheid difrf ik niet te zeggen, of deze algemeenheid overal bestaat. 

b. Bij het afweren van inbraak bij nacht in een huis dan wel in een varkensstal, dus 

eene onderhoorigheid van een huis. 

c. Ten aanzien van een persoon, die door zijn opruien de oorzaak is geworden van 

den dood van een ander. Ook hier kan ik de algemeenheid niet beoordeelen. 

d. Bij zelfverdediging. 

e. Bij moord of doodslag op een ander gepleegd, ten aanzien van den schuldige '). 

Bij deze groep is een onmisbaar vereischte dat degeen, die onder deze omstandigheden 

een ander verslaat, dadelijk publiciteit aan zijne handeling geeft. Dit kan geschieden door het- 

slaan op de aramba-, het hoofd moet ook onmiddellijk in kennis worden gesteld. In Sawö 

moest men de omwonenden samenroepen, wat wel gelijk staat met slaan op de aramba. In 

Sawö, Söwu en Luwaha Muzój noemde men alleen de beide eerste der opgesomde ge¬ 

vallen. Hiermede is de zaak echter nog niet afgedaan, want vooreerst wordt algemeen de 

verplichting genoemd, tot het geven van fangasi, dat is, men slacht een varken, waarvan de 

grootte werd opgegeven te zijn 4 alisi. Verder noemde men in Söwu, in geval b: 1 siwalu 

plus een varken van 2 alisi, als faduhusa, aan de hoofden toekomend, opdat dezen verklaren, 

dat de schuld van den gedoode is bewezen; en evenzoo 4 tué varkensvleesch met Fl. 3.— 

aan goud, als tuturu ahé sanago, ten bewijze dat de betrokkene als dief is gedood. 

Al dergelijke voorwaarden dragen er toe bij, het bewijs te leveren van de afwezigheid 

van wraakrecht in het algemeen 1 2). 

§ 965. Van zeer bijzonderen aard is het dooden van personen in de volgende gevallen, 

waarin meestal niet eene handeling plaats heeft die den onmiddellijken dood ten gevolge 

heeft, maar waarbij het meer aankomt op het zich onthouden van datgeen, waartoe men 

anders verplicht is. Die gevallen dan zijn: 

a. Het dooden van albino’s, door mij zelven niet vastgesteld, maar volgens DURDIK. 3). 

Die schrijver spreekt van gehuurde moordenaars, die in opdracht van den vader zulk een kind 

doodden, indien dat niet al reeds bij de geboorte had plaats gehad. Zij zouden niet langer 

dan tot hun 15de jaar blijven leven, tot welken leeftijd men nog hoop had, dat de verschijn¬ 

selen zouden kunnen veranderen. Zulke moordenaars werden nooit ter verantwoording ge¬ 

roepen. Persoonlijk heb ik albino's gezien, die ik op omstreeks 35 jaar schatte. 

b. Het dooden van onvoldragen kinderen. 

c. Het dooden van kinderen, wier moeder in het kraambed was gestorven. 

1) Zie WlLKEN, II, blz. 450, 452, 453. 

2) § 1025. 

3) lïlz. 262—263. 
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d. Het aan den hongerdood prijs geven van tweelingen, dat genoemd wordt: N■ fasqb 

ba d'ózua, ophangen in een zak. Niet steeds gebeurde dit met beide kinderen, ook wel doodde 

men slechts een van beiden '), en wel in geval van verschillend geslacht het meisje, bij gelijk 

geslacht het zwakste 1 2). Ook in dit laatste geval werd mij gemeld, dat fangasi moest worden 

betaald (bedrag in Luzamanu: i sizualu plus een varken van 2 alisi), terwijl dat zeker ook 

in de andere omstandigheden werd vereischt, maar daarvoor ontbreekt het aan gegevens. 

§ 966. In geval van moord en doodslag onderscheidde men naar wat de verslagene 

voor positie innam, maatschappelijk dan wel eene van verwantschap; was de gedoode een 

gewoon burger, dan was het weergeld minder bij doodslag dan bij moord, terwijl er in al 

deze gevallen een beslist onderscheid werd gemaakt tusschen beide, aangezien bij moord ook 

de verwanten van den moordenaar betrokken werden geacht te zijn, terwijl dat bij doodslag 

niet het geval was. Deze onderscheidingen vindt men terug in de volgende artikelen : 

a. Moord. 

I. Dooden van eigen familieleden. 

§ 967. De adat was, waar ik dit onderzocht, gelijkluidend: slechts de doodstraf werd 

toegepast. 

II. Dooden van een hoofd. 

§ 968. De adat was als in het vorige artikel vermeld 3). 

III. Dooden van verwanten of kinderen van een hoofd. 

§ 969. (Adat van Luzamanu). De adat was: doodstraf, subsidiair: a. 10 balaki. b. t 

varken van 8 alisi. 

c. t'öngot'öngb salawa: 2'/, balaki en i’/4 balaki. 

d. i'/4 balaki. e. id. f. ighii m'balatu (voor den salawa van aanklager), g. famarizua: 

1/a balaki (voor den salazi’a van beklaagde). 

Naar onzen maatstaf was de totaalsom dus Fl. 361.—. 

IV. Dooden van anderen, slaven uitgezonderd. 

§ 970. De helft van het sub III gemelde bedrag. 

V. Dooden van slaven. 

§ 971. In dit geval was de eigenaar bevoegd eene civiele vordering intestellen. 

§ 972. In de hier gemelde gevallen was de straf hiermede echter geenszins afgedaan, 

en daaruit blijkt dan tevens het uitdrukkelijk onderscheiden tusschen moord en doodslag, 

want het feit, dat met voorbedachten rade of geleider lage was gehandeld, vestigde het rechts¬ 

vermoeden, dat de naaste verwanten bij de zaak betrokken waren. Voor die personen was 

het dan noodig het zuiveringsgeld te betalen, waardoor men van die verdenking werd bevrijd. 

Die verplichting berustte bij: 

a. den vader en de broeders (4 sizualu en 1 varken van 4 alisi); 

b. de broeders van de moeder (2 sizualu en 1 varken van 2 alisi). 

1) Durdik, blz. 262. 

2) Zie verder nog § 698. 

3) vgb Tijdschr. I. T. L. V., 1904, blz. 119: „in de oudste tijden moest een vrij persoon, die het hoofd van 

zijn mega vermoordde, als bangun 1000 realen betalen; voorts had men te leveren een of twee afgeslagen menschen- 

hoofden, benevens een „irawan”, zijnde een slaaf, die aan een paal gebonden, door de nabestaanden van den vermoorde 

al dansende als „zoenoffer” werd afgemaakt”. Zie Wilken, II, blz. 477? RN. blz. 101. 
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Die gelden moesten die verwanten ook betalen, indien iemand beroepsmoordenaar [emali) 

werd, waaromtrent mij geene verdere data voorliggen. Ik vermoed, dat het betalen van die 

gelden samenging met eene verstooting van zulk een emali ’). Voorbedachte rade wordt steeds 

aangenomen, indien iemand bij dag of bij nacht iemand niet alleen doodt, maar tevens hem 

besteelt. 

In Short Notice 1 2) lezen wij: „ .. murder and robbery, entail sentence of death upon 

the offender and in certain cases, slavery upon his family. Sometimes remission of the sentence 

can be obtained by the payment of a bangun of 24 Pahas of gold or 120 dollars”. Dit klopt 

in hoofdzaak met het vorenstaande 3). 

§ 973. Enkele speciale gevallen van moord zijn: 

Vergiftiging. 

Hiervoor is in Luzamanu de hoofdstraf: de dood, verbranden van het huis en ver¬ 

nieling der aanplantingen van den schuldige. De subsidiaire straf is: 

a. 24 siwalu. b. 6. siwalu. c. 2 varkens van 16 alisi. 

d. ighn m'balatu: 2 siwalu. e. fabbro: 1 siwalu. 

f. folohè m’bawa lauru: 1 siwalu. g. 1 varken van 4 alisi. 

Voor de verwanten, de eigen familie van den vergiftiger en de familie van zijne vrouw, 

is de dood mede gevorderd, welken zij kunnen afkoopen, als daartoe termen worden ge¬ 

vonden, met: 

a. 3 siwalu. b. 3 sèsè. c. 1 varken van 4 alisi. 

Bovendien moeten die lieden dan den eed afleggen, niets met den moord uittestaan te 

hebben gehad, de vergiftiging niet te hebben gelast, het gif niet te hebben gegeven. 

De adat in eenige andere landschappen opgeteekend, komt hiermede in hoofdzaak 

overeen: dooden met alle huisgenooten van den schuldige; dan wel van dezen laatste met 

zijn geheele gezin. Ook de aansprakelijkheid der verwanten komt overeen. 

Afdrijven van een kind. 

§ 974. DURUIK 4) zegt: „met opzet verwekte abortus in den echtelijken staat komt nooit 

voor”; H0RNER5): „er zouden ook, naar men vermoedt, veel mannelijke kinderen omgebracht 

worden”. Ofschoon dit laatste niet den abortus betreft, gevoelt men dadelijk de tegenstrijdig¬ 

heid ; aan den eenen kant het streven om kinderen te bezitten, aan den anderen dat, om 

er een deel van — en dat nog wel mogelijke stamhouders — opteruimen. Wat mij van Ni as 

bekend is, wettigt in hoofdzaak de juistheid van DüRDIK’s opmerking. Het geval, dat wij hier 

behandelen, betreft het afdrijven van een kind bij eene gehuwde. De afdrijving, hier bedoeld, 

vormt eene afwijking van het algemeene beginsel, dat de doodstraf hoofdstraf is, ofschoon 

ook al weer niet overal, want b.v. in Sawö was weer het omgekeerde het geval. Voor 

Luzamanu waren de gegevens als volgt: de boete bedroeg: 

a. 12 siwalu. b. 6 siwalu. c. 1 varken van 4 alisi. 

d. ighu m'balatu-. 1 siwalu. e. famabörb: ’/2 siwalu. (Totaal: Fl. 203.—). 

1) Wilken, II, blz. 462. 

2) Blz. 8. 

3) Zie nog Domis, blz. 121. 

4) Blz. 266. 

5) lilz. 355. 
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b. Bedreiging met moord. 

§ 975- Wij behandelen hierbij tevens de bedreiging met moord, aangezien de straf 

hiervoor, naar onze opvatting, zoo exhorbitant hoog is, en er bij eene afzonderlijke behande¬ 

ling van bedreigingen minder verband zou bestaan. 

Men noemt dit: sangèsè si ld hluwa, moord, die niet tot uitvoering komt, ook wel si 

Iw-o, wat eenvoudig: bedreiging beteekent. Hierbij doet zich de eigenaardige voorstelling voor, 

dat de sumangè (N.) van den bedreigde ondersteld wordt voor de bedreiging te zijn gevlucht, 

zoodat het noodig is die terugtehalen. Geven wij eerst, voor den samenhang met het vooraf¬ 

gaande, de adat van Luzamanu: 

a. 6 siwalu. b. 6 s'ese. c. i varken van 4 alisi. 

d. ighu m'balatu: 1 siwalu. e. famariwa: 1 sèsè. 

Meer inzicht in de straf geeft de adat van Söwu, waar de boete bedraagt: 

a. i siwalu: opdat de bedreiger niet worde gevangen genomen, 

b. i „ om te maken adu fawowdgha, dienende om bedoelde sumangc terugtehalen. 

c. i „ fangola bald m'banuwa, voor het maken van een adu aan het einde van 

de kampong, waarbij beneden te noemen eed wordt afgelegd. 

d. i „ als tuli gerb, voor het wegstooten van den buitenkant, n.1. van de belee- 

diging, aangedaan aan de daardoor gekwetsten, waarmede de toestemming 

tot verzoening van de familieleden wordt verkregen. 

e. I „ als famara^idö lawblö, ten einde de harten van den vader en de moeder 

te verzoenen. 

f. i „ als tuwb golu, om het hart van den vader en van de moeder te bekoelen. 

g. i varken van 4 alisi: gegeven aan de kampong, om deze te verzoenen. 

In Tanöja^ö werd nog genoemd dat de schuldige onder eede moest verklaren, zijne 

bedreiging niet ten uitvoer te zullen brengen. 

c. Doodslag. 

§ 976. Het principieele verschil met moord is, gelijk wij reeds opmerkten, dat in het 

hier besproken geval de verwanten niet in de zaak betrokken worden. Wat betreft de ge¬ 

volgen voor den delinquent zelven, heb ik niet kunnen constateeren dat er voor hem ver¬ 

schil bestond, indien familieleden of hoofden het slachtoffer waren, zoodat in beide gevallen 

de doodstraf hoofdstraf was. Verschil bestaat reeds, waar het betreft kinderen of verwanten 

van een hoofd, waarvoor men vergelijke § 969, terwijl hier de subsidiaire boete is: 

Adat van Luzamanu: 

a. 7 balaki: toekomende aan de rechthebbende verwanten. 

b. i varken van 4 alisi: als boven, en ook aan de gemeenschap. 

c. ighu m'balatu: 1 siwalu: aan het hoofd van den klager. 

d. famab'órd: 'ƒ2 siwalu: aan het hoofd van den beklaagde. (Totaal: Fl. 163.—). 

Meer toelichting geeft de adat van Sówu: 

a. 12 siwalu: aan de familieleden van den gedoode. 

b. i varken van 8 alisi: idem. 

c. i siwalu: als fanbfu, het verzoek aan de hoofden, om niet gedood te worden. 

d. i „ als famatö, voor het afdoen der zaak. 

e. ighu m'balatu: 1 siwalu, voor het vaststellen der zaak. 

48 
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f. arö gbsali: I siwalu, voor het overwegen der zaak. 

Uit deze uitdrukking mag men concludeeren, dat de overwegingen werden gehouden 

^beneden”, dus in de nabijheid van de bsali, hetgeen geenszins in strijd is met de opmer¬ 

kingen in § 283. 

g. I varken van 4 alisi: voor de kampong. (Totaal: Fl. 184.—). 

In geval van dooden van gewone lieden was de boete in Luzamanu: 

a. 5 balaki; b. 1 varken van 4 alisi-, 

c. ighu m'balatu-. 1 siwalu-, d. famab'órÖ: V, siwalu. (Totaal: Fl. 123.—). 

In Söwu noemde men twee gevallen: 

A. Iemand komt met een lans van een trap en doodt iemand die beneden staat: dan 

was verschuldigd de halve bangun (aldaar Fl. 78.—). 

B. Iemand doodt in een twist een ander, die het eerst zijn zwaard heeft getrokken of willen 

trekken; dan was de boete totaal Fl. 120.— plus een varken van 4 alisi, dus samen Fl. 128.—. 

Dit laatste geval noemde men: fatuwb ba hbgu n'ohi, vechten in den kruin van een klapperboom. 

B. Verwondingen, toebrengen van slagen. 

§ 977. Een geregeld voorkomend element is de betaling der medicijnen, waaruit blijkt, 

dat de civiele vordering volgens onze begrippen,- in de straf is begrepen. Verder kan men 

onderscheiden tusschen opzettelijk toegebrachte slagen, verwondingen, etc. en verwondingen, 

die het gevolg zijn van in de wildernis of bij de aanplantingen aangebrachte springlansen, 

etc. ter bescherming daarvan. 

a. Lichte verwondingen, zonder bloedstorting; zwellingen, builen. 

Adat van Sawö. a. fanigha-. '/2 siwalu-, b. 4 tué varkensvleesch. 

Adat van Söwu. a. fanigha-, Fl. 3.—; b. 4 tuè varkensvleesch. 

In geval de zwelling blauw was gekleurd, was de laatste som: FL 5.—. 

b. Verwonding met bloedstorting. 

Adat van Sawö en van Söwu. a. 1 siwalu-, b. 1 varken van 2 alisi. 

De boete in goud of in geld dient: om het bloed terugtebezorgen ('famuli n'drd). 

c. Verwonding tot het been. 

Adat van Luzamanu. a. 1 siwalu; b. 1 varken van 4 alisi-, 

c. ighu m'balatu-. V2 siwalu-, d. famab'órÖ: '/4 siwalu. 

d. Verwonding door en door. 

Adat van Luzamanu. a. 5 balaki-, b. 1 balaki (als fanigha)-, 

c. i balaki (als famuli n'drd)-, d. 1 varken van 4 alisi-, 

e. ighu m'balatu-. 1 siwalu'i ï. famab'órÖ: '/2 siwalu. (Totaal: FL 163.—). 

De adat van Sawö is hier veel schappelijker en heeft het voordeel den term fanigha, 

dus kort weg: olie, aantevullen tot: öli wanigha, koopen van olie, nl. als medicijn voor den 

verwonde. Overigens is daarin begrepen eene vergoeding voor andere belanghebbenden, vol¬ 

gens de specificatie: 

a. i balaki als famuli n'drb-, b. 1 siwalu als öli wanigha-, deze beide komen aan den 

verwonde. Verder: 

c. i siwalu aan de broeders; d. 1 siwalu aan de broeders van den vader. 

Mogelijk, dat men uit deze opgave ertoe mag concludeeren, dat op deze personen eene 
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verplichting berust om zich niet onbetuigd te laten na zulk eene beleediging; dat men van 

hen verwacht, dat ze zoo een zaakje zouden „opknappen”. Is dit juist, dan zou dit niet zoo 

zeer eene vergoeding zijn voor het gedane onrecht als wel een afkoopen van zulk een zich- 

zelven recht doen. Deze mogelijkheid verdraagt zich zeer wel met de adat, die eigenrichting 

niet toelaat, wanneer wij nagaan hoe ook in Europa eene dergelijke opvatting nog veel bestaat. 

e. i varken van 4 alisi voor de gemeenschap; 

f. , ighu m'balatu-. Fl. 6.—; g.famab'órb-. Fl. 3.—. 

Een eigenaardig geval is j^et springen op een ander (Sawö), waarbij men er nog al 

goedkoop afkomt: met 1 djumba varkensvleesch ad Fl. 1.—. 

Verwonding ten gevolge van randjau’s, springlansen etc. 

Dit is alleen strafbaar, indien aan het hoofd daarvan niet is kennis gegeven en niet 

tevens het aanbrengen ervan is kenbaar gemaakt door middel van fbhu (Zeichen, Bake). In 

Tanöja?ö was de totaal-boete Fl. 96.—. 

C. Speciale misdrijven tegen kinderen. 

§ 978. Het verkoopen van een kind dat niet volwassen is, wordt bestraft. Het kind 

wordt teruggegeven aan de rechthebbenden. Kooper en verkooper betalen ieder de helft der 

boete. Het betreft dus kinderen die iemand uit eenigen hoofde onder zich heeft, b.v. als 

onderpand. Het volledigst is de adat van Sawö met: 

a. 6 siwalu; b. 1 varken van 4 alisi; 

c. ighu m'balatu: Fl. 6. —; d. famab'órb-. Fl. 3.—. 
* 

D. Misdrijven en overtredingen tegenover eene vrouw of met eene vrouw, 

door mannen gepleegd '). 

§ 979. Hierbij dient men, althans in een aantal landschappen, waar de adat reeds veel 

is verzacht, zooals in het noorden, en althans bij de zwaarste gevallen, te onderscheiden tus- 

schen die, waarbij betrokken is eene vrouw met wie wèl en met wie niet een huwelijk van 

den schuldige is veroorloofd. Zoo vond ik dat in Söwu bij schaking een huwelijk mogelijk 

was, wanneer men behalve den bruidsschat eene boete (van 8 siwalu en een varken van 4 alisi) 

betaalde. RN. 1 2) noemt de mogelijkheid van zulk een huwelijk bij betaling van den dubbelen 

bruidsschat plus eene boete, zonder vermelding van de landstreek. Dit betreft dus vrouwen van . 

een anderen stam, of althans van zulke, ten aanzien van wie geene beletselen tegen een huwelijk 

bestaan. In het volgende zijn zulke vrouwen niet uitgesloten, maar toch moeten wij daarbij 

in de eerste plaats denken aan personen, ten aanzien van wie huwelijksbezwaren bestaan. 

a. Schaking. 

§ 980. In Söwu was de straf gelijk die voor het zw'anger maken; in Sawö was zij de 

helft daarvan voor den man, een vierde voor de vrouw. De adat van Lu za ma nu was: de 

schuldige man had te betalen: 

a. 60 siwalu; b. 2 varkens van 8 alisi; 

c. ighu m'balatu-. 2 siwalu-, d. famariwa-, 1 siwalu. (Totaal: Fl. 662.—). 

1) Over het algemeen vond ik geen zwaardere straf in vergrijpen tegenover zwangere vrouwen gepleegd. 

Cf. Kleiweg de Zwaan, I, blz. 181. 

2) Blz. 102. 



380 ETHNOGRAPHIE. XIII. STAATSINRICHTING. 

De schuldige vrouw daarentegen: 

a. 18 siwalu; b. 1 varken van 4 nlisi; 

c. igliu m'balatu: 1 siwalu; d. famaborö: ’/2 siwalu. (Totaal: Fl. 203.—). 

Dit waren subsidiaire straffen teneinde de hoofdstraf, die des doods, te ontkomen. 

b. Zwanger maken. 

§ 981. Men lette wel op de qualificatie. Ook hier is de doodstraf hoofdstraf, subsidiair 

(adat van Luzamanu), waar de man moest betalen: 

a. 30 siwalu-, b. 1 varken van 4 alisi; 

c. igliu m'balatu: 1 siwalu-, d. famaniva: '/2 siwalu. (Totaal: Fl. 323.—). 

De vrouw was verschuldigd: 

a. 18 siwalu-, b. 1 varken van 4 alisi-, 

c. igliu m'balatu: i siwali; d. famab'örb: '/2 siwalu. (Totaal: Fl. 203.—). 

Ten aanzien van de vrouw kende men als een der middelen, waardoor de fout werd 

hersteld, het afsnijden van de wenkbrauwen (bu r'óngo) en een deel van het hoofdhaar '). 

Een goed inzicht in de samenstelling van de wetsartikelen geeft de adat van Sówu, 

die wij op grond daarvan volledig laten volgen, terwijl bij de opgave van Luzamanu werd 

volstaan met eene totaliseering sub a. Daar dan is de straf: 

voor den man: 

a. 12 siwalu: voor den vader en (of) broeders. 

b. i varken van 6 alisi: voor id. 

c. i siwalu: voor het onderzoek aan de kamponghoofden. 

d. i varken van 3 alisi: voor id. 

e. 1 siwalu: als famahèdc, voor de bespreking met den vader der vrouw, wien dit 

bedrag toekomt. 

, als samatö, voor wie de zaak beslissen. 

, als arö gbsali, voor den b'örb n’ori, het landschapshoofd. 

„ als fangadolö, voor het rechtmaken der zaak, aan het kamponghoofd. 

, als igliu m'balatu, voor de zekerheid, dat de zaak is afgedaan, aan het 

hoofd van den klager. 

„ als famariwa, ten bewijze, dat de zaak is afgedaan, voor het hoofd van 

den beklaagde. (Totaal: Fl. 193.—). 

f. I 

7* 

1. I 

voor de vrouw was de strafschuldigheid: 

a. ’/ï siwalu: als sèghè, voor het onderzoek, aan het kamponghoofd. 

b. ’/2 „ als famoro, voor het kamponghoofd, met welk woord men aangeeft het 

knijpen met eene nijptang, aan de binnenzijde van het bovenbeen, teneinde de vrouw tot het 

noemen van den medeplichtige te brengen; ook wel gebruikte men daarvoor gloeiend ijzer 

of eene gloeiende nijptang. RN. blz. 102 vermeldt nog: het prikken met messen, het branden 

op de armen of op den rug. 

c. i siwalu: als tahi m'banuwa, voor de verwijten van de kampongbewoners, die dit 

bedrag ontvangen. 

d. i varken van 3 alisi: als fangóto zów banuiva, aan het kamponghoofd, dat het aan 

1) Zie verder WTlken, I, blz. 590 vlg. 
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de bewoners te eten geeft. De rechtsterm beteekent: een regenscherm voor de kampong 

hakken; men denke daarbij aan den oorspronkelijken vorm van zulk een scherm, dat eenvoudig 

een afgehakt pisang- of kaladi-blad was. Die term hangt samen met de voorstelling, dat — is 

er buitenechtelijke zwangerschap — er tevens zware regens als gevolg daarvan voorkomen; 

om de kampong daartegen te beschermen, is zoo een regenscherm dus noodig. 

e. 2 siwalu: als tahi n'óri, voor de schuld tegenover de bri, voor de verwijten van het 

landschap. 

f. i varken van 3 alisi: gegeven aan den bord n'bri, die het verdeelt onder de hoofden 

van het landschap. 

g. i siwalu: als famblogö, voor de kennisgave, door den vader der vrouw of door den 

oom, aan de hoofden en kamponglieden. 

h. i varken van 3 alisi: als fanund, aan de hoofden van bri en kampong, teneinde de 

zaak te doen onderzoeken. 

i. i siwalu: als fatahisa, aan de sibaja. 

j. i varken van 2 alisi-. id. 

k. '/j siwalu: als fatahisa, aan den verloofde. 

l. 4 tuê varkenschvleesch: id. 

m. ’/2 siwalu: als anuriówa huhuwb, aan het kamponghoofd voor de kennisgave. 

n. Fl. 3.— als fesu ono goholu, of als bobo gbholu, voor het vastbinden, om ontvluchten 

te voorkomen, hetgeen met de schors van jonge oholu-boomen geschiedde. 

o. Fl. 3.— als tengetengè, loon voor den berichtgever, gezonden door den salawa der 

vrouw, die de mededeeling van het feit aan het hoofd van den schuldigen man doet. 

p. '/2 siwalu: als ighu m'balatu, aan het hoofd van den schuldige, ten bewijze dat de 

zaak uit is. 

q. Fl. 2.50: evenzoo aan het hoofd der vrouw. 

Dit laatste bedrag werd mij gezegd, werd gegeven door den vader der vrouw, omdat 

hij zijne dochter niet had bewaakt en haar niet voldoende vermaand. Het is dan alleen eene 

formeele quaestie, want het is duidelijk dat de vader der vrouw het geheele bedrag te be¬ 

talen heeft. 

§ 982. Voor het geval de hoofd-, dus de doodstraf, wordt toegepast, wordt dat alles 

niet betaald, worden beide schuldigen gedood, en fangasi gegeven: 

voor den man: 1 varken van 3 alisi. 

voor de vrouw: id. 

benevens de „tandraja bbro didi", kussen voor den nek, om dien op te doen rusten, voor 

man en vrouw ieder 1 siwalu, hetgeen door het hoofd wordt verdeeld. Die uitdrukking slaat 

op het kussen dat onder den nek werd gelegd, om de onthoofding te doen plaats hebben. 

Mogelijk is dat in die streken van het noorden dus een meer algemeen gebruikelijk middel 

geweest in dit geval van ter dood brenging, wel eene afwijking met elders. 

Minder zwaar weder was de straf in Sawö, waar zij in het kort neerkomt op: 

a. 5 balaki-, b. i varken van 4 alisi-, c. ighu m'balatu: 1 siwalu-, d.famariwa: */2 siwalu. 

(Totaal: Fl. 123.—). Voor de vrouw bedraagt dat de helft hiervan. 

In Luwaha-Muzoj werd genoemd: falbzi, ten bewijze dat de zaak was afgedaan, 

voor de hoofden bestemd. 
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§ 983. Werd zwangerschap zwaar gestraft, zij die lasterlijk eene vrouw daarvan be¬ 

tichtten, werden beboet, waarbij in Sawö ook het geval werd genoemd, dat zoo iets schel¬ 

dende had plaats gehad (boete tot een bedrag van Fl. 25.— plus een varken van 2 alisi); 
in Sówu bestond de straf, indien men het gerucht van zwangerschap verspreidde, waarbij de 

volgende artikelen werden genoemd: 

a. i siwalu: opdat de punt van de tong van den lasteraar niet worde afgesneden. 

b. 'l2 „ als fblöghö bawa, opdat de bovenlip niet worde afgesneden. 

c. 'ƒ4 n ais id. voor de benedenlip. 

d. Fl. 3.— als fanili b'órö boha, opdat de kiezen niet worden uitgeslagen, die zich rechts 

bevinden. 

e. Fl. 2.— id. voor de kiezen links. 

f. i varken van 3 alisi: voor de beëediging, „dat men dien laster niet uitgesproken 

heeft”, welke merkwaardige qualificatie wel zooveel zal moeten beteekenen als eene herroeping. 

g. '/a siwalu: aan de hoofden. (Totaal: Fl. 33.50). 

Die geheele straf werd genoemd: fanaka m'bèwè. Zij wijst op radicale gebruiken tegen 

lasteraars, die voor modernen tijd werkelijk niet overbodig waren. Opvallend is de hoogere 

schatting van de bovenlip boven de benedenlip en van de rechter zijde boven de linker zijde. 

c. Betrapping op heeter daad. 

§ 984. Dit betreft dus het geval dat de schuldigen niet om het leven werden gebracht. 

Dit geval, tera'u ba ewawö, sluit dus niet bezwangering in zich. Men onderscheidde tusschen 

gehuwden en verloofden : 

A. zoo gehuwd, was de straf: 

a. 6 siwalu: voor den echtgenoot. 

b. i varken van 4 alisi: voor id. 

c. i siwalu: voor den vader of voor den oom der vrouw. 

d. i varken van 4 tué: voor id. (Totaal: Fl. 80.—). 

Van belang is dit artikel, omdat de band van eene getrouwde vrouw met hare vroe¬ 

gere familieleden hieruit sprekend voor den dag komt. 

B. zoo verloofd, was de boete : 

a. en b. als boven, aan den vader of broers der vrouw. 

c. 1/2 siwalu: aan den oom der vrouw. 

d. I varken van 4 tué: voor id. 

e. '/a siwalu: aan den verloofde. 

f. i varken van 4 tué: voor id. (Totaal: Fl. 82.—). 

d. Aanraken der borsten. 

§ 985. Als hoofdstraf gold het radicale middel, dat de hand werd afgeslagen. De sub¬ 

sidiaire straf was: (adat van S ö w u): 

a. 2 siwalu: aan den vader, den echtgenoot, aan de broeders of de ooms van vaderszijde. 

b. ’/2 „ als famariwa, aan het hoofd, opdat de zaak niet meer opgerakeld kunne 

worden. 

c. i varken van 2 alisi: om bij de verzoening op te eten. (Totaal: Fl. 29.—). 

(Adat van Luzaman u): a. 3 siwalu. b. 1 varken van 2 alisi. 

c. ighu m'balata: '/2 siwalu. d. famaborö: */4 siwalu. 
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e. Aanraken van de hand. 

§ 986. Dit vergrijp, fbg'et'e turu, vorderde slechts het afhakken van een vinger, subsid. 

(adat van Luzamanu): a. 1 sizvalu; b. 1 varken van 2 alisi. (Totaal: Fl. 14.—), welk be¬ 

drag toekwam aan de naast op de vrouw aanspraak hebbenden '). 

f. Met den neus snuiven naar eene vrouw. 

§ 987. Dit vergrijp werd reeds gestraft, als het op een afstand gebeurde. De rechtsterm 

was: (h)ighu te%u, vertaald met: gariq hidung; in Söwu sprak men van: 7riókö ighu, ook wel 

van 7ndko n'ighu. De adat van Luzamanu was als sub e genoemd, maar hier was de hoofd¬ 

straf het afsnijden van de punt van den neus. Veel lichter waren de straffen elders, zooals in 

Sówu, waar de boete bedroeg: 

a. Fl. 3.—; b. 4 tuè varkensvleesch. (Totaal: Fl. 5.—). 

g. Zich begeven naar plaatsen, waar vrouwen zich alleen bevinden. 

§ 988. Dit kan gebeuren in de huizen, in de veldhuizen (zelfs indien het hard regende 

was dit geene verschooning); een ladang binnengaande, indien een weg er omheen leidde. 

In Söwu noemde men ook de rivier. In Luzamanu noemde men als hoofdstraf een pak 

slaag dat de betrokkene zou oploopen. Dit is mogelijk ook wel eene inleiding tot de volgende 

boeten: a. '/2 sizvalu; b. 4 hLé varkensvleesch. (Totaal: Fl. J.—). 

h. Zich met eene vrouw alleen op weg bevinden. 

§ 989. (Adat van Söwu): a. Fl. 3.—; b. 2 tuè varkensvleesch. (Totaal: Fl. 4.—). 

i. Het eenvoudig beetpakken van eene vrouw. 

§ 990. Dit kon geschieden op den weg dan wel in het veld. De boete was: (adat van 

Sawö): a. 6 sizvalu; b. 6 sèsè; c. 1 varken van 3 alisi; 

d. ighu m'balatu: Fl. 6.—; e. famab'órö: Fl. 3.—. (Totaal: Fl. 105.—). 

j. Het onder verzwarende omstandigheden beetpakken eener vrouw. 

§ 991. Waarin die verzwarende omstandigheden bestonden werd mij niet medegedeeld, 

men kan ze uit het voorafgaande wel eenigszins concludeeren. De plaatsen waren dezelfde 

als in het vorige artikel genoemd. Men betaalde de volgende boeten, om „te voorkomen, dat 

de zaak werd voortgezet”. Was de vrouw verloofd, dan gaf dit eenige variatie. (Adat van Söwu): 

a. 6 sizvalu: aan de naast rechthebbenden. 

b. i varken van 4 alisi: aan id. 

c. i sizvalu: aan den vader en de broeders der vrouw. 

d. 4 tuè varkensvleesch: aan id. 

k. Het zonder waarschuwing de badplaats voorbijloopen. 

§ 992. Hier wordt, al naar de plaatselijke omstandigheden, bedoeld: de bron, de pan- 

tjuran, dan wel de rivier, waar men pleegt te baden. Wil men eene badplaats voorbijgaan, 

dan moet men roepen: „sb si mundriV', zijn er, die baden?, twee- of driemaal, plaatselijk 

verschillend. Ook wel is dit enkel: vsi mundri"; in het C. (Tètègewö) was de term: Jibgb 

drógb ba héle": verwijder je van de badplaats, waarmede in het N. overeenstemt het: „bèta 

ógb". In de Zuid was het eenvoudig: „ho-ë”. Vandaar, dat de term in die laatste landstreken 

was: vlafa/io-ë”; degenen, die zoo riepen noemde men: si faho-e. In het noorden daarentegen 

1) Cf. voor de Lampongs: Tijdschr. I. T. L. V., 1904, blz. 121, waar voor het aanvatten van eene „muli" 

straffen genoemd worden van 30, 14 of 12 realen. Dergelijke beginselen bestaan voor Palembang. 
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was dat: sanÖlhisi (van t'óla, ein Loch oder ein Leek, eine Oefifnung bekommen; fat'öla lala: 

den Weg eröffnen). 
E. Beleedigingen met woorden. 

§ 993. (Adat van Söwu). Een voorbeeld is b.v.: „ dbngqu ono talifusóu": „je vrouw is 

de dochter van je broer”. Boete: 4 tnê varkensvleesch. Eene beleediging, die vroeger vol¬ 

doende was, om den beleediger te dooden, was: vinau”, „je moeder”, welke uitdrukking sloe 

op verboden geslachtsverhoudingen. Ook thans vergeet een Niasser zulk eene beleedigin 

niet, en zoekt hij de gelegenheid om zich er over te wreken. 

IV. M i s d r ij v e n ten aanzien van de eigendommen. 
i 

§ 994. Gelijk reeds werd opgemerkt, moet het woord misdrijven niet in juridischen zin 

worden genomen, maar geeft het meer de Niassche opvatting weer. Wij verdeden dit onder¬ 

werp in de volgende groepen: A. diefstal; B. oplichting; C. toebrengen van schade aan de 

eigendommen, waaronder vernieling wordt begrepen. 

A. Diefstal '). 

§ 995. Diefstal bij nacht wordt zwaarder strafbaar gesteld dan die overdag; men zie 

verder § 964, b. Ook is dit misdrijf bij de nederzettingen gepleegd meer strafbaar dan indien 

dat op het veld plaats heeft -). Voor een deel kan dat samenhangen met de meerdere waarde, 

die voorwerpen, die in de kampongs zijn, hebben boven die, er buiten. RN. 1 2 3) vermeldt, dat 

zwaarder bestraft werd diefstal in de bijzondere vertrekken dan die in de algemeene kamer; 

lichter weer die op het veld en buitenshuis. De maxima, door hem opgegeven zijn: 

a. buitenshuis: Fl. 16.— voor het stelen van varkens. 

b. in de algemeene kamer: Fl. 72.— (6 siwalu: Fl. 48.— plus 6 sèse: Fl. 24.—). 

c. in de bijzondere vertrekken: Fl. 208.— (12 siwalir. Fl. 96.— plus 28 sèsè: Fl. 112.—, 

het totaal is 100 tail, zooals hij opgeeft). 

Het valt bij deze gegevens dadelijk op, dat in zijn tijd de waarde in guldens uitge¬ 

drukt, niet was die, in de vorige paragrafen voor het noorden gemeld, waar I siwalu bedroeg: 

Fl. 10.— en i sèsè: Fl. 5.—. Eene dergelijke onderscheiding naar de plaats van het misdrijf, 

vond ik niet bevestigd waar ik onderzoek deed, zoodat zijne gegevens plaatselijke beteekenis 

moeten hebben gehad, mogelijk nog hebben. Naarmate het gestolene grooter waarde had, 

was ook de strafbaarheid grooter. Aangezien er in eene Niassche woning niet veel te stelen 

valt, beperkt zich de practijk gewoonlijk tot diefstal van goud (tegenwoordig ook wel van 

geld), van levensmiddelen en huisdieren. Slechts één geval van belangrijken gouddiefstal leerde 

ik kennen, waarin de schuld niet te bewijzen was, en waarin later de van het misdrijf ver¬ 

dachte, naar alle waarschijnlijkheid op last van hoofden, werd gedood. 

Indien een vreemde, een gast dus, in eene woning bestolen wordt, dan moet hem ver¬ 

goed worden de kali (ook: halihali) n'omo, bestaande b.v. in de helft van het gestolene, dan 

wel in varkens en rijst 4). 

1) Tijdschr. v. Ned. Ind., XJe jaargang, deel I, 184S, blz. 180 „stelen van goederen of levensbehoeften beboet 

met 10 tot 12 maal de waarde van het gestolene”. 

2) Vgl. §§ 998 en 1022. 

3) Blz. 99. 

4) Vgl. de sbsisbsi in § 1013. 
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Heeft iemand zich aan de eigendommen van een ander vergrepen, dan kan vooreerst 

vrijwillig herstel plaats vinden, indien de beleedigde partij daarvoor te vinden is, en alsdan 

wordt het dubbele van ■ hetgeen waarvoor is benadeeld, teruggegeven. Waar dieven in den 

regel, zoo min als hunne verwanten, welgesteld zijn, beperkt zich dit hoofdzakelijk tot kleine 

diefstallen. Wordt de zaak in rechten gebracht, dan wordt bovendien eene boete opgelegd, 

die verschilt naarmate van wat gestolen is. RN. ’) vermeldt dat, wie kippen steelt, den eersten 

keer niet behoeft te worden gestraft, maar dat men hem een kip om den hals bindt, terwijl 

de dorpsjeugd met klapperdoppen „ketelmuziek” maakt, terwijl de dief eenige keeren door 

het dorp wordt geleid. De familie kan dit voorkomen, door de voor recidive vastgestelde 

boete, zonder teruggave evenwel van het dubbele van het gestolene waartoe men in dat geval 

verplicht zou zijn, vrijwillig te betalen. Eene zelfde straf zou op het stelen van veld- en tuin¬ 

vruchten staan. Dit gebruik heb ik niet teruggevonden 1 2). 

Na deze meer algemeene opmerkingen kunnen wij overgaan tot eene behandeling van 

de afzonderlijke gevallen, die de Niasser onderscheidt. Omtrent gouddiefstal vindt men daar 

niets medegedeeld, wat jammer is, omdat daarbij bijzondere omstandigheden voorkomen, die 

ik echter niet meer in staat ben te produceeren. Het hier besprokene betreft diefstal van 

huisdieren (varkens en kippen), vruchten (klappers, rijst, pisang, djagung, suikerriet, bib, talö, 

ubi-bladeren). 

a. Diefstal van varkens. 

§ 996. Een goed inzicht in den opzet van de straf geeft de adat van Sówu. Daaruit 

blijkt, hoe de zaak niet zoo eenvoudig is, als b.v. voorgesteld is bij WlLKEN 3). Die straf dan 

is de volgende: 

a. fasöfutö (’L siwalu), voor het onderzoek, het vragen, door de hoofden, aan dezen betaald. 

b. famatö (Fl. 3.—), voor de taxatie van de schade, aan het hoofd, daarmede belast. 

c. famuli, het dubbele van het bedrag van het gestolene, aan den benadeelde te betalen. 

d. lulu hare ('/o siwalu) loon voor den persoon, die zulk een beeld 4) maakt en voor 

den priester die daarbij fungeert, waarvan de werking is dat de varkens snel groot en dik worden 5). 

e. haja (ook wel ba*o) (Fl. 3.—) loon voor het maken van den stal. 

f. angdangi (Fl. 2.—), loon voor het maken van g-angi, „Gehecht von gespaltenem 

Bambu zur Verbindung von Heckenstaben”. 

g. luha (Fl. 2.—), loon voor het maken van een trog. 

h. fbndra*a (Fl. 2.50), genoemd naar het mes, in gebruik om ubi-bladeren mede te 

snijden, toekomende aan wie dat varkensvoer snijden. 

i. t'öngbföngb (1 siwalu), voor de bevestiging als getuige ook voor naderhand dat de 

zaak uit is, dit speciaal voor den broeder van den bestolene. 

j. id. (*/a siwalu), id. id. voor de talifusb n'ama, de oom van vaders zijde. 

k. id. C/2 siwalu), id. id. voor den schoonvader (den viatua). 

1) Blz. 100. 
2) Cf. WlLKEN, III, blz. 52: bij de Olo-Ngadju (Z. O. Borneo) weet men, dat dieven in het hiernamaals 

veroordeeld worden het gestolere steeds op den rug te dragen. 

3) II, blz. 473; overgenomen van RN. blz. 99—100. 

4) Zie LM. blz. 75, 1002/186. 

5) Vgl. § 454. 

49 
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l. id. (i siwalu), id. id. voor getuigen, zonder opgave van personen. 

m. ighu m'balatu ('/•> siwalu), aan het hoofd van den klager. 

n. famariwa (*/2 siwalu), aan het hoofd van den beklaagde, ter verzekering dat de 

zaak uit is. 

o. tuniifö (i varken van 4 alisï), voor de gemeenschap. 

Het totaal is dus Fl. 70.50, plus de dubbele waarde van het gestolene. 

b. Diefstal van kippen. 

§ 997. Ook hier geeft de adat van Sówu goede gegevens: 

a. '/o siwalu. 

b. 1 varken van 2 alisi. 

c. famuli, hetgeen in dit geval werd verklaard met: voor het overhandigen van de 

(vervangende) kippen aan den eigenaar. (Fl. 2.—). 

d. b'óbö gahé (Fl. 2.—) voor het vastbinden van de pooten van de kip. 

e. sosöw^a (Fl. 2.50), voor de kippenmand. 

f. ighu m'balatu (Fl. 3.—), aan het kamponghoofd. (Totaal: Fl. 18.50, plus dubbele 

vervanging van het gestolene). 

c. Diefstal van klappers. 

§ 998. Hier treft ons het zwaarder bestraffen van diefstal van klappers bij de woningen 

dan van zulke vruchten elders, gelijk blijkt uit de adat van Luzamanu: 

I. Bij de huizen: a. I siwalu. b. r varken van 8 alisi. 

c. ighu m'balatu-. Fl. 3.—, d. farnuru: Fl. 2.—. (Totaal: Fl. 31.—). 

II. In de tuinen: a. 1 siwalu. b. 1 varken van 4 alisi. 

c. ighu m'balatu-. Fl. 3.—. d. famab'órb: Fl. 2.—. (Totaal: Fl. 23.—). 

Overigens geeft een beter inzicht in de strafschuldigheid volgens Niassche opvattingen, 

hetgeen in Sówu werd medegedeeld, en waaromtrent wij het volgende vermelden. De boete 

bestond daar uit de volgende onderdeden: 

a. fanehab (Fl. 2.50), voor het schoonmaken van onkruid van het benedengedeelte van 

den klapperstam. 

b. fblhu föw burè (Fl. 2.50), voor het openmaken van de buré '). 

c. fblewa haghi (Fl. 2.50), voor het reinigen van de zeefvormige vezels aan den voet 

der bladeren. 

d. fam'ózi ngamohi (Fl. 10.—), voor het afkappen van den tros (ngamohi), welke alle 

vier kwamen aan den eigenaar der klappers. 

e. fameta zawu (Fl. 2.—), voor het werktuig om de schil te verwijderen. 

f. famatawi (Fl. 1.), voor het vastbinden van den klapper. 

Deze beide kwamen aan de broers van den bestolene. 

g. belea (Fl. 1.—), voor het dragen der klappers: voor de gemeenschap. 

h. t'óngöt'öngö (Fl. 6.—), getuigengeld voor de hoofden. 

i. famujirö ziraha, ook wel: fhngëlifi, voor eene vervloeking, door het hoofd uittespreken, 

aan het kamponghoofd. 

j. tunufö, i varken van 8 alisi, voor de gemeenschap [satb) geslacht. 

O Zie § 519, 1. 
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Het totaal is dus Fl. 46.50. Indien de dader niet bekend is, heeft de vervloeking plaats, 

sub i bedoeld, en wordt de dader sedert gevonden, dan moet hij het daarvoor verschuldigde 

bedrag betalen, de gewone boete inbegrepen. 

Van Söwu werd gemeld dat bij aan elkander grenzende tuinen, indien de eigenaar 

van den eenen klappers heeft geplukt in dien van een ander, betaald moet worden: 

a. i siwalu. b. 4 tuè varkensvleesch. Totaal: Fl. 12.—. 

d. Diefstal van rijst op het veld. 

§ 999. De adat van Sówu geeft het volgende interessante overzicht: 

a. famuli (Fl. 10.—), vergoeding voor de gestolen padi. 

Het mag eigenaardig heeten dat dit een vast bedrag is. Toch behoeft dit niet zoo 

zeer te verwonderen, waar het totaal der boete van dien aard is, dat wel steeds volledig is 

schadeloosgesteld. 

b. fuli lau ncfuru, ook fuli famözi na%uru ') (Fl. 3.—), voor het opnieuw (fuli) maken 

van die na*uru. 

c. fuli famözi m'baliwa (Fl. 3.—), voor het opnieuw slaan op de balizva, hetgeen ver¬ 

band houdt met het in deze landstreek — en zeker ook wel elders — bestaand gebruik dat 

een oud karakter draagt, om den avond vóór men gaat oogsten met een stuk manazva-Yiout op 

een labu (balizva) te slaan. Op dat sein komen de verwanten van vaderszijde helpen bij den oogst. 

d. fuli lau n'bsé (Fl. 3.—), voor het opnieuw maken van het schuurtje, dat bij den 

oogst wordt opgericht. 

e. famözi m'baliwa (Fl. 3.—), als sub c, maar dit bedrag komt aan de verwanten van 

vaderszijde van den bestolene (talifusb n'ama). 

f. fanbib börb danömö (Fl. 3.—), toekomende aan den schoonvader, die immers — en 

hierop slaat deze term — de eerste plantrijst voor de jonggehuwden heeft verstrekt 2). 

g. töngötöngö (Fl. 6.—), voor de hoofden als getuigen, dat de rechtsverhandeling is af¬ 

gesloten. 

h. ighu m'balatu (Fl. 10.—), voor het hoofd van den bestolene, ten bewijze dat de 

zaak uit is. 

i. famarizva (Fl. 5.—), voor het hoofd van den dief, met gelijk doel. 

j. tunufo (1 varken van 4 alisi), voor de gemeenschap geslacht. (Het totaal is dus Fl. 54.—). 

e. Diefstal van 1. pisang, 2. djagung, 3. suikerriet, 4. bib, 5. talö. 

§ 1000. (Adat van Luzamanu) (1 en 2). a. '/2 sizvalu. b. 4 tuê varkensvleesch. Tot. Fl. 7.—. 

(Adat van Sówu) (1, 3, 4 en 5). a. 5 saga siwalu. b. 4 tuè varkensvleesch. Tot. Fl. 4.50. 

id. (2). a. lj2 sizvalu. b. 1 varken van 2 alisi. Totaal: Fl. 9.—. 

f. Diefstal van ubi-bladeren. 

§ 1001. In Söwu onderscheidde men tusschen minnelijke schikking en aanklacht: in 

het eerste geval werd betaald 3 laharÖ sizvalu, Fl. 0.50. In het andere geval was de boete: 

a. 6. laharö siwalu, Fl. 1.—; b. 1 kip ad Fl. 0.50. Ook elders vinden wij het varken of het 

varkensvleesch in dit geval door een kip vervangen. 

0 Zie § 550. 

2) Waarvoor zie § 763. 
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B. Oplichting. 

§ 1002. Hier teekende ik de volgende plaatselijke verschillen op: 

(Adat van Sówu): a. terugtegeven, wat men zich onrechtmatig toeeigende. 

b. uitbetaling van nog eenmaal de volle waarde ervan. 

c. i varken van 4 alisi. 

(Adat van Tanöja^ö): teruggeven van de dubbele waarde. 

(Adat van Luzamanu): teruggeven van de dubbele waarde, benevens eene boete van 

a. ’/2 siwalu. b. 4 tué varkensvleesch. (Totaal: Fl. 7.—). 

C. Toebrengen van schade aan de eigendommen. 
\ 

a. Brandstichten. 

§ 1003. I. In huizen. De hoofdstraf was, dat de dader in het vuur werd geworpen. 

Indien menschenlevens waren te betreuren, kan men er verzekerd van zijn, dat die straf ook 

werd uitgevoerd; óók zoo, indien de brand eenigen omvang had gekregen of aanzienlijke 

woningen waren vernield. Anders was de boete: 

(Adat van Sawö): a. 5 balaki. b. 1 varken van 5 alisi. 

c. ighn m'balatir. Fl. 6.—. d. famariwcr. Fl. 3.—. (Totaal: Fl. 119.—). 

e. Benevens de vervanging van huis en inboedel. 

II. In ladangs. (Adat van Sawö): a. Fl. 25.—. b. 1 varken van 2 alisi. 

c. Al het verbrande moest worden vervangen. (Totaal Fl. 29.—). 

b. Bederven van voedingsmiddelen. 

§ 1004. Algemeen geldt: vervanging, maar daarbij komt plaatselijk verschillend: 

Voor ubi, padi, kaladi, djagong, e. d. (adat van Sówu): 3 laharö, dus Fl. 1.—. 

(Adat van (Luzamanu). Voor rijst: 1 djumba varkensvleesch: Fl. 1.—. 

„ Voor varkensvleesch: 4 sue') varkensvleesch: Fl. 2.—. 

„ Voor de simbi: 1 varken van 4 alisi-. Fl. 10.—. 

Dit laatste geval en de grootte der boete voor een simpele onderkaak, hield verband daar¬ 

mede, dat die kaak in een aantal gevallen volgens de adat en dus als het ware van rechtswege, 

toekwam aan de hoofden, zoodat hierin tevens eene beleediging van die personen lag opgesloten. 

c. Vernieling en afsluiting van den weg naar de velden. 

§ 1005. Vooreerst moest de weg worden hersteld, verder was de boete (adat van Luzamanu): 

a. i siwalu. b. 1 varken van 2 alisi. (Totaal: Fl. 14.—). 

d. Vernieling van paggers. 

§ 1006. Hierbij onderscheidde men in Luzamanu tusschen grenspaggers, die velden 

van elkaar scheidden en andere heiningen. In het eerste geval was de boete: 

a. 3 siwalu. b. 3 sese. c. 1 varken van 2 alisi. (Totaal: Fl. 49.—). 

In het andere geval: a. ’/2 siwalu. b. 4 sue varkensvleesch. (Totaal: Fl. 7.—). 

e. Omkappen van vruchtboomen en andere. 

§ 1007. Wij geven de adat van Luzamanu weer, die onderscheidde tusschen: 

Klappers: a. 3 siwalu. b. 3 s'ese. c. 1 varken van 4 alisi. 

Totaal: Fl. 53.— plus: d. vergoeding van de waarde van den boom. 

1) Men merke de wisseling op van tué met sue. 
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Durian: a. 1 siwalu. b. 1 varken van 2 alisi. 

Totaal: Fl. 14.— plus: de vergoeding van de waarde van den boom. 

Hambawa: a. '/2 siwalu. b. 4 tuê varkensvleesch. ’ 

Totaal: Fl. 7.— plus: de vergoeding van de waarde van den boom. 

Pinang: a. 1 djumba zout ad Fl. 1.—. b. vergoeding van de waarde van den boom. 

Het is mij niet bekend, waarop het gebruik berust, dat hier zout als boete gevorderd 

werd, hetgeen zeker zijn oorzaak moet hebben. 

f. Dooden' van huisdieren. 

§ 1008. Hierbij wordt onderscheiden naar de dieren, die gedood werden en naar de 

omstandigheden, waaronder dat geschiedde. De gebruiken zijn niet bepaald voordeelig te 

noemen voor hen die velden bezitten, iets dat men ook b.v. aantreft in Palembang ten 

aanzien van de verhouding van landbouwers en bezitters van karbouwen. In stede toch op 

den voorgrond te stellen de verplichting bij veebezitters, dat zij hun vee zoodanig laten be¬ 

waken, dat dit geen overlast aan anderen bezorgt, is veel meer de hoofdverplichting gelegen 

bij de landbouwers, dat zij hunne tuinen of velden dusdanig ompaggeren, dat het vee daar 

niet binnen kan komen. Hoe de opvattingen zijn in Luzamanu, blijkt uit het volgende. 

Indien varkens of geiten de velden binnendringen van anderen, dan moeten dezen de eigenaars 

waarschuwen. Heeft die waarschuwing plaats gehad, en wordt daarna een dier op zulk een 

veld door den eigenaar daarvan gedood, of ook door een ander, dan kan daarvoor geene straf 

worden opgelegd. Een poot van het varken komt toe aan dengeen die het dier doodde, het 

gedoode dier zelf komt aan den eigenaar. 

In de Simbur Tjahaja van Palembang1) lezen wij: „dan satu pukung kërbau jang 

mati dihantar pada jang punja kërbau”. Dit verschil in adat is opvallend; bestaat er soms 

een misverstand in mijne mededeelingen ? 

Heeft geene voorafgaande kennisgave plaats gehad, dan moet de helft der waarde 

worden vergoed aan den eigenaar. Dooden buiten de hier voorziene gevallen wordt beboet met: 

a. 'I2 siwalu. b. 4 tué varkensvleesch. (Totaal: Fl. 7.—). 

c. vergoeding van de waarde van het dier. 

In Tanöja^ö luidt de adat: voor het geval jachthonden een varken dooden, mag de 

hond, die daaraan schuldig is, gedood worden, dan wel de waarde van het gedoode varken 

wordt als vergoeding betaald. 

In Sawö moet men, indien varkens of geiten op bebouwde gronden komen, twee¬ 

maal kennis geven aan de eigenaren der dieren. Ten derde male dat doende, geeft men tevens 

hout en rottan voor het in orde maken van den stal, die blijkbaar stuk is. Trekt de eigenaar 

zich nu nog niets van de zaak aan, dan mag men de dieren dooden, waarbij een dij komt 

aan dengeen, die dat volbracht. Overigens staat hier op het dooden van zulke dieren: 

a. 3 siwalu. b. r varken van 2 alisi. 

Totaal dus: FL 34.— plus: c. vergoeding van het varken of de geit. 

Bij de jachthonden wordt onderscheiden tusschen die, welke gewoon zijn te jagen: 

I. Op kantjils: a. 1 siwalu. b. 1 varken van 2 alisi. 

c. vergoeding van de waarde, d. ’/2 siwalu, aan het hoofd. 

De totaal-boete is dus: Fl. 29.— plus vergoeding van de waarde. 

1) III, 22. 
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II. Op wilde zwijnen en herten: a. I. balaki. b. i siwalu. 

c. i varken van 4 alisi. d. 'ƒ2 siwalu als huluhulu tn'bblbgha, voor het gras van het 

jachtveld, e. 4 tuè varkensvleesch. 

f. '/4 siwalu, hetgeen werd aangeduid als „pamirihara”, kenbaar dus eene Maleische 

uitdrukking, in die taal pëlihara, verzorgen? 

Bij andere honden was in dit landschap, Luzamanu, de boete: a. Fl. 2.—. b. ver¬ 

vanging door een anderen hond of vergoeding der waarde. 

Bij kippen die — zooals bij het rijststampen — gedood worden, was daar de boete: 

vervanging door een andere kip; in Sawö en Söwu was dat evenzoo. 

g. Begraven op eene ongepaste plaats. 

§ 1009. Behalve eventueele schuld tegenover den eigenaar van zulk eene plaats, bestond 

een vergrijp tegenover de dooden, zoodat men fangasi er voor verschuldigd was. In Sawö 

was dat alleen een varken van 4 alisi, in Söwu behalve een varken van 3 alisi nog eene 

boete van 1 balaki. 

§ 1010. Alvorens enkele gegevens uit andere deelen van het eiland te behandelen is het 

gewenscht, het voorafgaande nog eens nader te overzien. De opmerking bij Rappard1): „de 

rechtspraak berust geheel op het klachtdelict. De vervolging van misdrijven, die beschouwd 

worden als gepleegd tegen het individu of de familie en niet tegen het algemeen, geschiedt 

als regel niet van overheidswege” (de spatieeringen zijn van mij) is in zichzelve al zulk 

eene contradictio in terminis, dat met eene verwijzing naar § 927 verder zij volstaan. De adat 

vorderde, uitgezonderd het geval van minnelijke schikking, waarvan de hoofden toch wel 

mededeeling kregen, en dit alleen in onbelangrijke aangelegenheden, voor alle zaken de be¬ 

middeling der hoofden. Het is eenvoudig ondenkbaar, dat gewone burgers zich in zaken van 

eenig belang zonder dat overleg zouden verstaan. Hoe zeer zelfs in verreweg de meeste 

gevallen de gemeenschap in verband stond met de afdoening van quaesties, blijkt uit het 

varken, dat in zoovele gevallen aan het einde der opsommingen vermeld is ten behoeve van 

die velen te worden geslacht 2). 

§ 1011. De straften zijn opgebouwd uit: 

A. Een aantal pretenties vanwege al diegenen, die als lid der gemeenschap (landschap, 

kampong, familie), dan wel als hoofd (rechter, procureur), hetzij als getuige met de zaak iets 

hadden uittestaan. 

B. Een aantal artikelen, waarin vermeld wordt, waar speciaal de strafschuldigheid werd 

geacht gezeteld te zijn (zie b.v. § 983: de tong, de boven- en de onderlip, de kiezen), meer 

of minder het uitvloeisel van een „oog om oog, tand om tand”, met de opgave, hoe de ver¬ 

gelding ten aanzien van dat lid kon worden afgekocht. 

C. De bedragen, verschuldigd voor bepaalde rechtshandelingen (zie b.v. § 981, c, d, e). 

D. Eene opsomming van al hetgeen, ten aanzien waarvan het misdrijf is gepleegd, met 

de vermelding, hoe bevrediging is te verschaffen voor elk dezer onderdeden van die onrecht¬ 

matige daad (zie b.v. § 998, b, d, f, g). 

O Blz. 594. 

2) WlLKEN, I, blz. 538 Vlg. 



STRAFRECHT. 39 1 

E. De opgave der middelen ter verzoening van voorouders of geesten, zooals in §952. 

Buiten deze meer algemeene beginselen zijn er nog eigenaardigheden in enkele artikelen, 

die samenhangen met het bijzondere onderwerp, en dus niet voor algemeene samenvatting 

vatbaar zijn. Het zinledige van opgaven als: eene boete van een of twee honderd gulden, 

valt hierdoor duidelijk in het oog. 

Waar grootere gemeenschappen bij de afdoening belang hebben, heeft de vergoeding 

te haren aanzien plaats in varkens van bepaalden omvang, die voor verdeeling over een groot 

aantal personen meer geschikt zijn dan iets anders, speciaal meer dan goud, dat in klein 

volume zoo groote waarde bezit, en dat voor den kleinen man toch weinig geschikt is. Een 

voorbeeld van schuld aan het landschap geeft § 981, g; een voorbeeld ten aanzien van de 

kampong § 976, g. 

Maar aan de verdeeling van zulk een varken was nog eene andere zijde verbonden: 

een ieder, die ervan ontving,, werd tevens als het ware getuige van die afdoening, en het in 

ontvangst nemen was tevens de erkenning, dat men in de gemaakte regeling zich schikte '). 

§ 1012. Onder de gerechtskosten komt een aantal artikelen vrij vast voor, betreffende 

aangelegenheden, die aan elke zaak gemeen zijn. Als zoodanig noemen wij: 

A. ighu m'balatu, een bedrag, dat toekomt aan het hoofd van den klager of benadeelde, 

als diens procureur, voor de zekerheid dat de zaak niet meer kan worden opgerakeld. RN. 1 2) 

vermeldt: „bij het openen van de zitting steekt (men) met de punt van zijn mes in een 

stuk hout en vervloekt tot het breken van hals en beenen hem die, als de zaak zal zijn 

uitgewezen, die niet als zoodanig aanneemt, maar later voor een andere regtbank (welke ?) 

weder te berde brengt”. Zijn: „jehombelato” dekt zicht met „ieho-m-belato”, waarin gemak¬ 

kelijk het ighu m'balatu is te herkennen. Mij werd dit woord verklaard met: laghdj mqira, 

op den wetsteen maakt men een kras, met de punt van een mes, en bij wederoprakeling der 

zaak gaat het den betrokkene aldus. Beide wijzen in alle geval op eene symbolische han¬ 

deling. Eene uitzondering in de ontvangst van dit onderdeel treffen wij aan bij § 981, p, 

waar het bedrag bestemd is voor het hoofd van den schuldigen man. 

B. famab'órb, famub'óro, fab'órb of famariwa, een bedrag, dat als aandeel toekomt aan 

het hoofd van den beklaagde voor diens bemoeienis, evenwel in het geval, vermeld aan het 

slot van sub A, aan het hoofd der schuldige vrouw. De overeenkomst in beide gevallen is, 

dat het aandeel sub A vermeld, toekomt aan het hoofd der actieve partij (aanklager of over¬ 

spelige), daarentegen het aandeel sub B aan de passieve partij (beklaagde of schuldige vrouw). 

RN.2) zegt: „een tweede hoofd (lees: het hoofd van de(n) beschuldigde) steekt zijn mes naast 

de plek, waar het sub A bedoelde is gestoken en bevestigt de vervloeking”. 

C. t'öngbföngb, een bedrag, toekomende aan die hoofden, die als getuigen bij een niet- 

schrijvend volk, de acten vervangen, die elders van de afdoening van zaken worden opgemaakt. 

Het woord föngb, fest ansehen, anstarren; föngoni, etwas absehen, sich merken, slaat op het 

nazien, of de sub A en B bedoelde messen wel behoorlijk met de punt in het hout zijn gestoken 3) 

Waar een dezer drie factoren ontbreekt bij belangrijke zaken, moet dat stellig aan 

1) Zie Tijdschr. I. T. L. V., 1904, blz. 121, „uit het bovenstaande (slachten van varkens bij boeten) blijkt o. i. 

genoeg, dat bij verschillende misdrijven en overtredingen eten en drinken wordt aangewend”. Zie Wulken, I, blz. 447 vlg. 

2) Blz. 104. 

3) RN. blz. 104. 
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verzuim van de berichtgevers worden geweten, dat echter na hun dood mij niet gewenscht 

is voorgekomen op andere wijze aantevullen. 

§ 1013. In een aantal gevallen sluit het begaan door iemand van een misdrijf in zich, 

dat het rechtsvermoeden geboren wordt, dat de verwanten van de zaak moeten hebben afge¬ 

weten, in zekeren zin dus aansprakelijk of medeplichtig zijn. Het is dien personen dan mogelijk 

zich te zuiveren van dat vermoeden, hetgeen genoemd wordt: fangezbsi, zbsisbsi, sbsisbsi; men 

vergelijke de gevallen van moord ') en vergiftiging1 2). Alleen in de adat van Sówu trof ik 

aan, dat het reinigingsgeld betaald moest worden in geval van moord, door: 

a. de familieleden van den moordenaar: totaal Fl. 96.—; 

b. de kampong van den moordenaar: totaal Fl. 50.—. 

In primitieve maatschappijen is zulk een rechtsvermoeden op goeden grond in de adat 

opgenomen. Vooreerst is het bij voorbedachten rade in zulk eene omgeving vrijwel uitge¬ 

sloten, dat de schuldige niet met zijne naaste betrekkingen de zaak heeft besproken, en is 

dus het vermoeden van hun medeplichtigheid geenszins ongegrond. Maar verder werkt zulk 

eene aansprakelijkheid preventief, aangezien zij, die tot de betaling van de boeten zouden 

kunnen geroepen worden, er belang bij hebben, aftehouden van voornemens van dien aard, 

indien zij bekend daarmede geraken 3). 

§ 1014. Aangezien geene gegevens uit centrale streken zijn verzameld, ga ik over tot 

een overzicht van enkele aanteekeningen uit de Z u i d. Waar in het volgende wordt gesproken 

van i varken, dan is dit — zoolang niets speciaals is vermeld — er een ter waarde van 

Fl. 10.—. Onder ana^a of gana^a verstaat men, wat ook genoemd wordt 1 batu, een bedrag 

goud, ter waarde van Fl. 10.—. Voor de opgaven der varkens in dsjilb in plaats van in alisi, 

zooals dat voor het noorden gebruikelijk is, zie § 453. In het hier volgende zijn aanteekenin¬ 

gen samengebracht uit Hilisimaètanö (afgekort tot H.) en Madsinö-Lawa (M.). Aan¬ 

gezien die gegevens zeer in het kort zijn gesteld, is van eene artikelsgewijze behandeling 

afgezien, en zijn de verschillende reeksen in één artikel ondergebracht, evenals wij dat om 

practische redenen reeds deden met enkele groepen bij de behandeling van de adat van het 

noorden. In het jaar 1914 was ik in de gelegenheid een aantal mededeelingen, mij vroeger te 

Hilisimaètanö gedaan, te toetsen, door andermaal te onderzoeken, nu evenwel bij jongere 

hoofden (de oude eerste siulu, SÖLAGÖNIHA was overleden), en hierbij trof het mij, dat die 

nieuwere mededeelingen nog al afweken van wat mij vroeger was verteld. Het komt mij 

daarom toch niet voor, dat wij deze gegevens geheel moeten verwerpen, zij behouden in ieder 

geval de waarde van een relatief beeld van de strafschuldigheid volgens de opvattingen uit 

de Zuid. Wat hier wordt medegedeeld heeft bovendien de beteekenis van weertegeven 

hetgeen door SÖLAGÖNIHA, als ouden drager der adat, werd medegedeeld. 

I. Misdrijven tegen de voorouders. 

§ 1015. Indien iemand eene overtreding heeft gepleegd tegenover de voorouders [ghb 

1) § 972. 

2) § 973- 
3) Cf. adat tanggung-mënanggung van Zuid-Sumatra. 
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dra'ama), moet men be*elb maken [labe be*elö, fanquha gólÖ n'dra'ama) om hen te verzoenen. 

Een varken van 2 dso*c wordt geslacht, goud wordt in het water gedaan (regharegha) en dan 

van dat water met de hand op het hoofd geappliceerd. Doet men dat niet, dan wordt men 

ziek, de beenen worden aangetast, men krijgt pijn in het hoofd en sterft {mbfóghb ira, bböw 

gahë, mofögho delqu, maté ira). Meineed, werd in H. verzekerd, kwam niet voor; in M. werd 

de schuldige gestraft met de straf die stond op het feit, waaromtrent hij eene meineedige 

verklaring had afgelegd, een wel opmerkelijke afwijking van wat zoo algemeen ter zake geldt. 

Op enkel valsche verklaringen stond in H.: a. 2 ana*a\ b. i varken; terwijl dat in M. was 

12 gana-a, en i varken als subsidiaire straf, want de hoofdstraf was het afsnijden van de onderlip. 

II. Misdrijven tegen het gezag. 

§ 1016. Een zich verzetten tegen hoofden kwam in H. niet voor. In M. gebeurde het, 

dat iemand, ten bewijze van ongenoegen, zijn mes trok. In dit geval was de boete: 

a. 12 gqna*a; b. i varken. 

Practisch maakte ik dit mede op 6 Juli 1907, toen ik mij met wijlen den Resident 

van Ta panui i, C. L. Welsink, aan het strand van Teloq Dalam bevond. De hoofden 

ontvingen de opdracht, om mede naar boord van den Gouvernements-Stoomer te gaan, ten¬ 

einde het mogelijk te maken de zaak van een prauwroof door Bawöganöwö gepleegd, 

aftedoen. Zij weigerden en bleven voor al mijne aansporingen doof. De Resident en ik be¬ 

vonden ons aan het strand zonder eenige dekking, toen plotseling een der onderhoofden zijn 

zwaard trok, aan de eene zijde zoo scherp als een scheermes, aan de andere met een slag 

van omstreeks een halven cM., en onder de neuzen van het Hoofd van Gewest en mij gesti- 

culeerende, betoogde, dat de hoofden niet mede zouden gaan. Onze kalmte was ons behoud. 

Na de wederinscheping werd den weerbarstigen kampongs een ultimatum gesteld en hun eene 

boete opgelegd, na de niet voldoening waaraan beschieting der kampongs plaats had. 

Het omkoopen van hoofden (in’öj sumblb dsiulu) werd in H. bestraft met: 

a. i ana*a. b. 1 varken. 

Een der hoofden merkte op: als men n.1. den omkooper niet goed gezind was, wat 

recht geeft ertoe te concludeeren, dat zoo iemand anders vrij uit kon gaan. Ten aanzien van 

den sinln, die zich had laten omkoopen, gold (Bawömataluwó) dat de andere siulu's in 

het openbaar lieten uitroepen, dat diens bevelen niet verder dienden te worden opgevolgd; 

wat hij had ontvangen kwam ten bate van die anderen en van de si-ila's. Degeen die had 

omgekocht, werd niet bestraft. In M. werd, wie ^rnqna silbsölblbsölb" gedood, subsidiair: 3 gana*a. 

Een varken werd niet gemeld, dus de gemeenschap ging dit niet aan. 

Op het verbergen van misdadigers stond in H. eene terechtwijzing. In M. was de straf: 

a. 6 gana*a\ 1 varken van Fl. 2.—. Maar aan den anderen kant werd voor ditzelfde vergrijp 

genoemd: 

a. 9 batu als bówb aan de siulu’s. 

b. 3 batu als b ba hu huw b, voor de si* Ha' s. 

c. 1 varken (1 geu bazui), als bawi fanawqi gotnö, aan de menigte [ghb dsatb). 

Het verkorten der rechten der hoofden, zooals door wie op jacht een wild zwijn 

hadden gedood en de helft van den kop niet aan het hoofd gaven (§ 410): 

H. a. 2 ana*a; b. 1 varken; M. 1 varken. 

5° 
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Voor het niet verrichten van zijne verplichte diensten was men verschuldigd in M. i varken. 

III. Misdrijven tegen de personen. 

§ 1017. Moord gepleegd op eigen verwanten was nog nooit voorgekomen in H., evenmin 

als op. de eigen hoofden. Overigens stond enkel de doodstraf op moord op eigen verwanten 

(M.), op hoofden (M.) en op verwanten van hoofden (H. en M.). Bij het plegen van moord 

op een hoofd van een andere kampong was oorlog het gevolg. Ook vergiftiging werd met de 

doodstraf bedreigd. Over het afdrijven van een kind werd aan den eenen kant beweerd, dat 

zoo iets nooit voorkwam, aan den anderen kant, dat de ere, die de afdrijvende middelen had 

verschaft, eene boete van 6 batu moest betalen. Moord werd steeds met den dood bestraft, 

goud niet ontvangen, uitgezonderd voor dien op slaven gepleegd, waarbij de boete voor een 

man was 12, voor eene vrouw 6 batu, in beide gevallen met 1 varken (H.). Bedreiging met 

moord (H. M. sane^c si l'óna aluwci) wejd bestraft met: a. 3 ana^a; 1 varken van 1 dsjilb. 

Ook vernam ik de bewering, dat zoo iets niet voorkwam. 

In H. werd van een tweeling er één op de begraafplaats gehangen in een zak. Ver¬ 

schillen de kinderen in geslacht, dan blijft de jongen in leven. In M. werd in geval van 

tweelingen, waarvan de een dood was geboren, de ander in leven gelaten; leven beide kin¬ 

deren, dan hangt men er een in de boomen, zonder er iets bij te leggen. Tweelingen heeten: 

si faerb. 

§ 1018. In geval van doodslag kwamen de mededeelingen ook niet bijzonder overeen. 

Zoo heette het dat, werd iemand in een twist (ba dsi fasbsb) gedood, hunne voeten werden 

gelijk gemaakt (lafagolbgblo gahera), d. w. z. de schuldige werd eveneens gedood, subsidiair: 

a. 12 batu voor de siulus (ba dsiulu). 

b. 3 batu aan de sr’ila’s (ba dsv’ila). 

c. 6 batu aan de verwanten (ba batb), als fanéhab dsi maté. 

d. 3 batu aan de gemeenschap (ba banuiva), met 1 varken. 

Uit deze opsomming blijkt duidelijk de meer op den voorgrond komende positie der 

hoofden, vergeleken bij de gebruiken van het noorden, waar zij als niet veel meer dan als 

bemiddelaar optraden, terwijl zij hier het leeuwendeel ontvangen. Eene andere mededeeling 

noemde slechts: a. 12 batu als dör'ów, als medicijn; en verder 1 varken, van 1 dsjilb — het¬ 

geen stellig te weinig is, 

Verschoonbaar was de doodslag, bij betrapping op heeterdaad van ongeoorloofde ge-, 

slachtsgemeenschap en bij inbraak bij nacht, alles behoudens kennisgave aan de siulus. Kwam 

de dief in dit geval om (maté ija n’asu, omkomen als een hond), dan werd alleen een varken 

betaald aan de kampong, genaamd bawi turija, varken bij wijze van mededeeling. Volgens 

eene zeer dubieuse mededeeling zou in dit geval de gewone boete verschuldigd zijn: ik be¬ 

schouw die als eene poging tot misleiding, waarbij de hoofden slechts wel konden varen. 

Wanneer iemand zijne vrouw zoodanig mishandelde, dat de dood het gevolg was, dan 

was de straf: 

a. 9 batu aan de siulu’s; b. 3 batu aan de si'ila's; 

c. 12 batu aan de kinderen of verwanten; d. 1 varken aan de gemeenschap (b dsatb), 

waarvan de kop aan de siulu’s kwam. Eenig motief voor de afwijkende opgave van het dooden 

bij twist, boven gemeld, is mij niet bekend. Mogelijk, dat het geringere bedrag voor de hoofden 
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een uitvloeisel was van de overweging, dat de zaak er meer eene was, die meer den ver¬ 

wanten raakte dan de gemeenschap, gelijk dat in de eerste plaats het geval was, indien een 

willekeurig burger was gedood. 

§ 1019. De hoofdonderscheiding was die zonder en die met bloedstorting. Lichte ver¬ 

wonding was strafbaar met (H. M.): a. 1 ana*a-, b. 1 varken; dit heette: fbtu dsi b'ódsji. Had 

bloedstorting plaats gehad, dan was het: a. 3 ana*a-, b. 1 varken. Meer juist komt mij eene 

andere opgave voor, van: 

a. 3 batu aan de siulu s; b. 1 batu aan de sdilcCs; 

c. 3 batu aan den verwonde, als böli doröw ba dsi b'ótö, om medicijn te koopen en be¬ 

stemd voor den verwonde; d. 1 varken, voor de kampong. 

Afzonderlijk vermeld werd verwonding van de vrouw door haren echtgenoot, indien 

haar daardoor een oorlel gescheurd wordt. Overigens was alleen strafbaar hij, die zijne vrouw 

het haar afsneed. Dit geval ressorteert niet onder de volgende rubriek, die weliswaar ver¬ 

grijpen etc. tegenover vrouwen behandelt, maar alleen die, welke gepleegd worden door 

vreemden, niet als in dit geval, door den echtgenoot zelven. 

Misdrijven en overtredingen gepleegd tegenover de vrouw. 

§ 1020. Schaking (iblöj^o) werd aan den eenen kant vermeld onbekend te zijn, aan den 

anderen kant strafbaar met: a. 12 ana*a, b.' 1 varken van 1 dsjilö, terwijl de vrouw werd 

teruggegeven (H.). In M. stond hierop de doodstraf. 

Zwanger maken (ibêtbsi') was strafbaar voor man en vrouw met den dood, volgens 

anderen was de vrouw niet strafbaar. Als subsidiaire straf werd genoemd: 

a. 12 batu aan de siulu's. b. 3 batu aan de sdila's. 

c. 6 batu aan den vader der vrouw. d. 3 batu aan de izva. 

e. 2 batu aan de sibaja. f. 1 varken aan de sa tb. 

Het aanraken der borsten (sanè tbbqi) werd in H. beboet met: 

a. 3 anasa. b. 1 varken .van 1 dsjilb. 

Eene andere opgave luidde: 

a. 3 batu aan de siulu's. b. 1 batu aan de sdila's. 

c. 3 batu aan den vader. d. 1 varken voor de satb. 

In M. was de hoofdstraf het afkappen van den top van den rechter wijsvinger, die dus 

ondersteld werd hierbij eene bijzondere rol te hebben gespeeld. Subsidiair: a. 9 gauasa. 

b. i varken. 

Het aanraken der armen [isbsi ta-ijd) was in H. strafbaar als het vorige; in M. moest 

men een varken boete betalen. 

Voor het snuiven naar eene vrouw (fahighu) werd wel eenvoudig iemand een pak slaag 

toegediend (labödsji), hetzij door wie het hadden gezien, dan wel door den siulu. In H. was 

de term: ihu te^u, itdu tuturu si alawe; de boete was als bij de vorige overtreding. In M. 

onderscheidde men tusschen zulk een vergrijp tegenover eene gehuwde en tegenover eene 

ongehuwde vrouw. De boeten waren daar respectievelijk: 3 en 1 gana^a. 

Het beschaamd maken van vrouwen door op zijn buik te liggen, zoodat de vrouwen 

dat zien, was in M. strafbaar met 1 varken. 

Zijne armen om een ander heenslaan en dien aan zich drukken (si nidunidu), in geval 

er tevens gasten waren, werd beboet met: a. 12 gana*a; b. 1 varken. 
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§ 1021. Het zich begeven naar plaatsen, waar vrouwen alleen zijn (H. sanè*è tbbqi na 

aluiva) werd in H. bestraft met: a. 6 ana'a, b. i varken. In M. was dat in de eigen kam¬ 

pong veroorloofd, elders niet en dan strafbaar met: 

a. 3 gana'a. b. i varken. 

Een bijzonder geval was het binnengaan der vertrekken, zonder te roepen, in geval 

zich daarin geen man bevindt (men zou vragen — hoe kan iemand dat weten). Het schijnt, 

dat de bijbedoeling is, dat de betrokkene zich aan erger heeft schuldig gemaakt, want anders 

is niet te verklaren, dat voor een gehuwd man de straf'is: 50 ganasa, voor een ongehuwd 

persoon: 6 ganasa, in beide gevallen met 1 varken. De verzwaring moet dan wel daarin ge¬ 

zocht worden, dat een gehuwd man minder aan verleiding diende bloot te staan, zich dus 

maar wat meer had moeten intoomen. Ongeoorloofde gemeenschap van een vrije met eene 

slavin is strafbaar met 12 ganasa en 1 varken. 

Voor het zonder waarschuwing de badplaats naderen werd men eertijds van zijne beide 

oogen beroofd, die werden uitgerukt (lara*u, lakb^b mata), hetgeen den dood ten gevolge had. 

Dit had op last van den siulu plaats. Wie op de badplaats der vrouwen kwam, werd gedood. 

In M. was de subsidiaire straf: 

a. 12 ganasa. b. 1 varken. 

Het aanraken van de schouders van éene vrouw (M. si faghqi alisi) moest worden 

hersteld door eene boete van 1 varken '). 

Eene andere opgave van de subsidiaire straf bij zonder waarschuwing naderen van de 

badplaats was: a. 6 batu aan de siulu s. 

b. 2 batu aan de si'ila’s. c. 1 varken voor de satb. 

Schelden (si falele) was ook zwaar strafbaar: 

a. 2 batu aan de siulu's. b. 1 batu aan de sv’ila's. 

c. i varken voor de satb. De beleedigde vrouw kreeg dus niets. 

IV. Misdrijven ten aanzien van de eigendommen. 

§ 1022. Mijne oudste aanteekeningen vermelden voor H., dat diefstal van goud en van 

varkens in de kampong en wel in de woningen, met den dood werd bestraft, subsidiair 24 

ana'a. Daarentegen was diefstal elders strafbaar met: a. 12 ana'a; b. 1 varken. Later beweerde 

men dat er geen verschil in strafbaarheid was, of er gestolen was in de kampong dan wel 

in de bsé. 

In M. werd speciaal genoemd het stelen van hetgeen men in last heeft aan het hoofd 

te brengen, waarvoor men schuldig was: a. 4 gana'a, b. 1 varken. 

In geval van recidive pastte men daar de doodstraf toe, door middel van verdrinking 

(lalïödrögb ba idano), waartoe men zoo iemand een steen om den nek bond. De subsidiaire 

straf in den aanhef dezer paragraaf genoemd, was als volgt gesplitst: 

a. 12 batu voor de siulu’s. b. 3 batu voor de sdila’s. 

c. 3 batu voor de kampong (wat mij dubieus voorkomt). 

d. 2 batu voor dengeen, die bestolen was. 

e. i varken van 8 alis(i), ter waarde van 4 batu voor de kampong (sat$). 

1) Zie voor de waarschuwingen bij de badplaats § 992. 
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Voor kippen en rijst werd medegedeeld, dat de straf dezelfde zou zijn als voor varkens 

en goud, iets dat vrijwel onaannemelijk is. De subsidiaire straf echter was: 

a. 6. batu voor de siulu’s. b. 3 batu voor de srila’s. 

c. 2 batu voor den bestolene (ghb si taja). d. 1 varken voor de kampong (sato). 

Bij diefstal van pisang, djagong, ubi en ubi-bladeren werd mij vroeger de boete op¬ 

gegeven te zijn: (H.) a. 1 ana*a; b. 1 varken (M.) a. 3 ganasa; b. 1 varken van Fl. 2.—. 

Later werd genoemd, voor klappers: a. 3 ana'a, voor de siulu’s; b. 2 ana*a, voor de sdila’s. 

c. i varken. 

Opgemerkt zij, dat vóór onze inmenging diefstal van klappers uiterst zelden voorkwam, 

terwijl in 1914 dat een bepaald euvel was geworden. 

Voor pisang was de boete: a. 2 anasa; b. 1 ana*a; c. 1 klein varken. 

Voor ubi: 1 varken van ioo óri. Voor ubi-bladeren: aan de siulu’s en aan den eigenaar 

I varken van 2 dsö^é, terwijl de sdila’s in dit geval niets kregen. 

§ 1023. Bij brandstichting werd de schuldige op den doodenhof afgemaakt (lahadrb ba 

gatela); de verwanten, indien zij niet gelijk lot ondergingen, moesten betalen: 

a. 6 anasa. b. 1 varken. (H.). 

In M. was hetzelfde lot den schuldige beschoren, terwijl de verwanten moesten be¬ 

talen: a. 24 of 12 gana^a, al naar de zwaarte van het geval; b. 3 varkens. 

Het bederven van voedingsmiddelen werd beboet met: H. 1 varken; M. 6 gana^a. 

Vernieling van paggers (adudu gbli) kostte: H. 1 varken van 2 dsjilö. Ook werd ge¬ 

noemd: a. 2 ana^a voor de siulus; b. 1 varken. In M. werd beweerd dat zulke personen als 

emali werden gedood — mogelijk is dit te verstaan, dat slechts emali tot zoo iets in staat 

waren overtegaan, en dan dus ook als zoodanig werden gedood. 

Het omkappen van vruchtboomen (labbö geu) bestond in H. niet. Daarentegen onder¬ 

scheidde men in M. tusschen: klappers (a. 12 gana^a, b. 1 varken); pinang (a. 3 ganasa; 

b. i varken). Dat kwam toe: ba dsb sinanö, aan dengeen aan wie het geplante toebehoorde. 

Bij het dboden van varkens gold eenerzijds, dat men slechts verving (ialv’b manoo), 

indien geen kwaad opzet uitgangspunt was, anderzijds, indien dat wèl het geval was, dat 

beboet werd met: a. 3 ana*a (siulu’s); b. 1 id. (siHla’s); c. 2 id. (eigenaar); en 1 varken voor 

de sato (H.). In M. was de boete: a. 12 ganasa, b. 1 varken, indien men het varken had 

opgegeten, was dat niet het geval, dan: a. 6 gana^a; b. 1 varken. 

Voor jachthonden gold óf vervanging, óf (H.) boete van een varken van „otu dri”, 

(M.) a. 4 gana^a; b. 1 varken. 

Bij kippendooden had vervanging plaats, indien zij waren gedood bij het rijstblok; 

anders, waren de dieren ook opgegeten, was de boete: a. 12. gana^a; b. 1 varken; waren zij 

niet opgegeten: a. 3 ganasa; b. 1 varken. 

Begraven buiten de begraafplaats. 

§ 1024. De boete was (H.): a. 2 batu voor de siulu’s; b. 1 batu voor de sdila’s; 

c. i varken. 
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I. EIGENRICHTING: WRAAKRECHT. 

§ 1025. Behoudens enkele, in de adat streng omschreven gevallen van eigenrichting '), 

'is het wraakrecht in strijd met de adat, dat wil zeggen: binnen de landschappen zelve. Dit 

behoeft geenszins te verwonderen voor eene zoo interessante staatsregeling als de Niassche, 

zooals wij die in het voorafgaande hebben leeren kennen. Iets anders was dat echter, voor- 

zoover betreft de verhoudingen naar buiten, waarbij dus de wederzijdsche relaties der land¬ 

schappen onderling moet worden in het oog gevat. Te veel heeft men, in volslagen onbekendheid 

met den feitelijken oorspronkelijken toestand, die twee factoren door elkaar gehaspeld, wat 

voornamelijk daarvan het gevolg is, dat men het eiland als een geheel beschouwde, wat het 

geenszins is. 

In overeenstemming hiermede is RN. * 2), wanneer wij bij hem lezen: „doodvonnissen worden 

ten uitvoer gelegd door daartoe aangewezen (dus niet als hij opmerkt: „aangestelde") per¬ 

sonen en niet door den bloedwreker”. Ni as was dus een heel stuk vooruit bij de adat, die 

wij lezen in: Numeri, 35, 19: „De wreker des bloeds, die zal den doodslager dooden; als hij 

hem ontmoet, zal hij hem dooden’’ 3). 

Dit onderwerp behoort meer eigenaardig thuis bij de bespreking van de — laten wij 

zeggen: politieke verhoudingen — niet bij de inwendige relaties, maar het is toch noodig 

reeds met een enkel woord erop te wijzen, dat bij goede verstandhouding de adats-regelen 

ook naar buiten werden toegepast4); dat dus bloedwraak feitelijk alleen als rechtsbeginsel 

kon worden geduld, waar de weg van rechten niet openstond, zooals speciaal in geval van 

koppensnellen, hetgeen men bij voorkeur in ver verwijderde landstreken ondernam, juist om 

die wraak zooveel mogelijk te ontkomen. En in dit geval ligt het voor de hand, dat zij zich 

niet alleen bepaalde tot de bedrijvers zelf' van het misdadige feit, maar tot allen zich uit¬ 

strekte, die tot de hunnen behoorden 5), die door verleende bescherming of hulp zich mede¬ 

plichtig aan het misdrijf hadden gemaakt. 

Binnen de landschappen is het niettemin ook menigmaal voorgekomen dat zij, die op 

geene andere wijze hun al of niet goed recht wisten te verkrijgen (men denke b.v. aan het 

geval dat de bedrijver van te veel invloed was, dan dat openlijk tegen hem kon worden 

geageerd met de geringe middelen, waarover men beschikte), door middel van list of verraad 

wisten te bereiken, wat op andere wijze niet kon worden verkregen. Men kan dan echter 

niet meer spreken van een erkend recht. De anarchistische toestanden, die aan onze directe 

inmenging onmiddellijk zijn voorafgegaan, zijn aanleiding geworden dat vele handelingen 

hebben plaats gehad in strijd met de adat; wij hebben daardoor geenszins de bevoegd¬ 

heid, zulke feiten als adats-handelingen te verklaren. 

0 Cf. §§ 964, 1018. 

2) Blz. 25. 

3) Overigens vergelijke men het in § 964 opgemerkte. 

4) Cf. E. B. Kielstra: Onze bemoeiingen met Nias onder Generaal Van Swieten. Naar aanleiding van den 

moord op den siulu Fatagehó van Fadóró gepleegd, leest men daar: „Volgens ’s lands gebruik moest die genoeg¬ 

doening bestaan in vergoeding der geroofde goederen en uitlevering der schuldigen”. 

4) Raffles : „Should the debtor avoid compliance, which is often the case, the creditor may seize on any 

member of his family, and when they belong to different districts, the first straggler of the tribe is sometimes made 

responsible”. 
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Waar er streken waren, waar ten gevolge daarvan tientallen van jaren achtereen zaken 

ternauwernood konden worden behandeld, spreekt het van zelf dat degenen, die onrecht hadden 

geleden, zelven zonnen op de middelen, om de hun aangedane beleedigingen uittewisschen met 

het bloed van een der schuldigen of van zijne verwanten. Dergelijke quaesties kwamen bij 

mijn optreden op Ni as herhaaldelijk voor; men wendde zich toen tot den ambtenaar, 'en 

het is mij geenszins een enkelen keer gebeurd, dat de klager toestemming vroeg om dien en 

dien persoon te mogen dooden. Bij eene scherpere beschouwing dier klachten bleek naderhand 

vrij regelmatig, dat de niet afdoening aan de landschapsverhoudingen moest worden toege¬ 

schreven, zooals ik die eerst veel later leerde kennen. Aangezien als beginsel was aangenomen, 

dat in zaken, vóór onze inmenging voorgevallen, wel bemiddeling verleend werd, om partijen 

tot elkaar te brengen, maar niet streng juridisch zou worden recht gedaan, was het dikwijls 

verre van eenvoudig voor wien zoo weinig gegevens bezat, en waar die, welke men meende 

te hebben, van zoo twijfelachtig gehalte waren, om eene oplossing te vinden. Resumeerende 

moeten wij dus de bloedwraak noemen een volgens de adat tusschen de landschappen onder¬ 

ling toegelaten, maar bij in het landschap zelf gepleegde misdrijven niet toegestaan middel, 

om de beleediging over een misdrijf te wreken. 

J. RECHTEN OP DEN GROND. 

§ 1026. De landschappen hadden aaneengesloten, doorloopende grenzen ‘), dorpen hebben 

dat niet, stammen nog minder. De ontginningsrechten op nog nooit ontgonnen gronden, tot 

een landschap behoorende, berusten bij de gezamenlijke bewoners van dat landschap. Practisch 

is dit nagenoeg niet meer toepasselijk (enkele landschappen uitgezonderd), aangezien verreweg 

het grootste gedeelte van het eiland al wel eens is bebouwd gevteest. Voor het ontginnen 

van oerwoud moet volgens hier en daar gedane mededeeling, toestemming van het land- 

schapshoofd worden gevraagd, dat plaatselijk daarvoor een geschenk zou ontvangen, elders 

alleen zijne toestemming had te geven: eene erkenning dus van de rechten der gemeenschap, 

belichaamd in dat hoofd. Uit den aard der zaak is hier sprake van de leden der gemeenschap, 

niet van personen van elders, waarover later zal worden gesproken J). 

Deze verplichting zal hebben aanleiding gegeven tot het vermelde in § 849: „the Rajah”.. 

„is considered Lord of the soil, though he derives 110 direct revenue therefrom”. 

§ 1027. Door eerste ontginning worden rechten geboren, bij den ontginner en diens 

nakomelingen of andere rechtverkrijgenden berustende, en die volgens een theoretisch Niasch 

standpunt, nooit verloren gaan. Dat wel is vermeld, dat zulks alleen het geval is zoolang 

er sporen van vroegere bewerking aanwezig zijn, berust op eene misvatting. Deze bestaat daarin, 

dat tot staving van iemands goed recht steeds gewezen werd op die sporen, b.v. vroeger 

geplante vruchtboomen. Die sporen zijn dan het bewijsmateriaal, zonder hetwelk een eisch in 

1) Zie § 850. 

2) § 1043- 
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vele gevallen ternauwernood zou kunnen worden toegewezen: maar feitelijk acht een Niasser 

ook zonder die bewijsmiddelen zijne rechten al evenzeer vaststaand. 

Ten gevolge hiervan is nagenoeg alle land door de leden van bepaalde families, tot 

oudere tijden opklimmende: stammen (bron van misverstand, voor wie niet voldoende reken¬ 

schap zich gaven van wat dit woord hier juist wil zeggen), wel eens ontgonnen; en derhalve 

kan van de leden dier stammen, binnen de landschappen waartoe zij behooren, soms ge¬ 

zegd worden dat zij rechten op bepaalde gronden, tot dat gebied behoorende, uitoefenen, 

zonder dat daarom op den grond, ontgonnen in later tijden door groepen of families tot 

dienzelfden stam behoorende, door de andere groepen of families ook maar een schijn van 

recht behoeft te bestaan. 

§ 1028. Met andere woorden: de woeste gronden, d. w. z. in hoofdzaak de nog nooit 

ontgonnen bosschen, behooren niet speciaal tot enkele kleine gemeenschappen, onderdeden 

van het landschap, maar tot dat landschap zelf. Aan die kleine gemeenschappen (kampongs) 

komen toe de eens door de voorzaten ontgonnen gronden, die schots en scheef verspreid 

liggen onder die van andere gemeenschappen, terwijl alleen in de onmiddellijke nabijheid 

ervan meerdere aaneengeslotenheid en regelmaat valt te ontdekken. 

§ 1029. Hierdoor is te verklaren de over het geheele eiland ontvangen uitspraak, dat 

alle ontgonnen grond het privaat bezit uitmaakt van hoofden en bevolking, wanneer wij niet 

alleen het oog hebben op de individuen, maar ook op de families, eventueel stammen, voor- 

zoover tot een bepaald landschap behoorende. Dat de hoofden in deze andere privaat-rechten 

zouden uitoefenen dan anderen is steeds ontkend. Zij zullen, dank zij hunnen voorzaten, 

rechten kunnen doen gelden op uitgestrektere, vroeger ontgonnen streken; het houden van 

slaven in ouden tijd werkte dit in de hand, en ook, dat zij daardoor grooter velden konden 

bebouwen dan thans, nu hun die slaven zijn ontnomen. Men moet hier dus in den volsten 

zin van het woord spreken van eigendomsrechten; gebruiksrechten voldoet voor zulke uitge¬ 

breide aanspraken niet. Dat kennelijk verlaten gronden aan het landschap zouden komen te 

vervallen, is niet met het vorenstaande te rijmen. Slechts dan, wanneer het aan rechtver¬ 

krijgenden ontbreekt, welk geval ik echter practisch nooit constateerde, eischt de consequentie, 

dat het landschap wederom aanspraken kan doen gelden, als vertegenwoordigende de gemeen¬ 

schap, die als het ware als erfgenaam optreedt. 

§ 1030. Voor het betere overzicht, zullen wij dit onderwerp verdeden in de volgende 

rubrieken:. 1. Nederzettingen. 

2. Gronden voor landbouwdoeleinden benut. 

3. Wouden. a. jacht. 

b. houtrechten. 

c. boschproducten. 

4. Rivieren en bronnen. 

a. waterrecht. 

b. vischrecht. 

5. Stranden. a. strandweiden. 

b. vischrechten. 

De hier volgende gegevens zijn deels ontleend aan mededeelingen van hoofden, deels 

omvatten zij de conclusies, waartoe bepaalde uitspraken noodzakelijkerwijs leiden en waarbij 
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ik heb gepoogd de oude landschapsverhoudingen te reconstrueeren. Het onderwerp vereischt 

nog veel en nauwkeurig plaatselijk onderzoek in verschillende deelen van het eiland, vooral 

de centrale streken, waar de beïnvloeding van de kust op zijn geringst is geweest. Overbodig 

optemerken, dat daarbij met groote omzichtigheid dient te worden te werk gegaan, aangezien 

er tal van punten zijn, waarover de onontwikkelde bewoner nog nooit heeft nagedacht, zoodat 

het een zekerder weg is gevolgtrekkingen te maken uit zich voordoende practische quaesties, 

dan naar abstracte aangelegenheden te vragen, waarop men kans heeft averechts verkeerde 

antwoorden te krijgen. 

i. Nederzettingen. 

§ 1031. De bouwplaats van de woningen met het daaraan grenzende gedeelte kampong 

is te beschouwen als privaat bezit van den eigenaar van het huis, of van de daar wonende 

familie. Van eigendom is het gewaagd te spreken, waar het zich herhaaldelijk voordeed, dat 

iemand zich op een ander gedeelte van de kampong neerzette; in de Zuid vooral op last 

van het hoofd. Het is mij niet gebleken, dat in zulk een geval eenige vergoeding werd uit¬ 

gekeerd, indien een ander zich op zulk een plek neerzette, ofschoon dat geenszins is uitgesloten. 

De opzittenden hebben de verplichting dat deel kampong te reinigen, waar zij geves¬ 

tigd zijn (N. fabsatö, Z. nifaqsa), bij de daarvoor in aanmerking komende gelegenheden; dat 

was oudtijds alleen bij feesten of na ontvangen last der hoofden. Streng wordt daarbij alleen 

onderscheiden in de groote kampongs in de Zuid, waar ik b.v. te Hilisimaètanö bij een 

van mijne bezoeken vernam, dat een ieder was gelast, om „zijn grondstuk” tot het gangpad 

in het midden te plaveien 'j. 

De balê of de bsali, de springsteen, de wallen, de badplaats en meer dergelijke voor 

algemeen gebruik bestemde plaatsen, zijn gemeenschappelijk bezit, dus onder het meer directe 

beheer van het hoofd. De graven behooren aan de familie van den overledene. 

2. Gronden voor landbouiüdoeleinden benut. 

§ 1032. Hier valt te onderscheiden tusschen: 

a. Ladangs. b. Sawahs. c. Klappertuinen. 

d. Aanplantingen van andere boomen, van vruchtboomen en van houtsoorten. 

§ 1033. Ladangs. In § 532 ligt reeds meer of minder opgesloten het verschil in de 

uitoefening van de rechten op deze gronden, en dus van die rechten zelve. In het kort zal 

de meest juiste voorstelling zijn, dat in de Zuid meer het communaal bezit voorkomt (waar 

grootere groepen aaneengesloten velden aanleggen), elders meer individueel de bezitsrechten 

worden uitgeoefend (aangezien hier meer kleinere groepen hare eigen velden maken). Ook 

hier is evenwel een nader onderzoek naar feiten gewenscht, terwijl mijne opmerkingen slechts 

berusten op inlichtingen, niet aan vaste data getoetst, die een te uitgebreid onderzoek in de 

daarvoor geschikte maanden vereischen. Het zou niet onmogelijk zijn dat het resultaat van 

zulk een onderzoek was, dat de gronden in de Zuid (in afwijking van het overige Ni as) bleken 

te zijn gemeenschappelijk bezit der kampongs, dan wel van de gana's * 2), die ze bewonen als 

groep met gemeenschappelijke rechten, in dergelijken zin als voor elders in § 1027 is aangegeven. 

Ter zake van het beslissen door de siulu's van geschillen bij het aanleggen van velden ont¬ 

staan, vergelijke men § 1026. 

0 § 263. 

2) § 896. 

5' 
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§ 1034. Savvahs. Hieromtrent maakte men de opmerking, dat geene toestemming zou 

behoeven te worden gevraagd aan de hoofden, die zelfs zeer gaarne zagen dat men sawah’s 

aanlegde. Het is mij niet duidelijk, hoe dit te rijmen is met de beslist grootere rechten, die 

op sawah’s worden uitgeoefend, en waardoor die aan het gemeenschappelijke bezit als het ware 

worden onttrokken. Mogelijk is de verklaring, dat het aanleggen van nieuwe savvahs door 

personen die niet reeds eenigen aanleg van dien aard bezitten, zelden of nooit voorkwam, 

zoodat men factisch het oog had op eene uitbreiding van bestaande sawah’s, welke uitbrei¬ 

dingen in den regel van niet zoodanige beteekenis waren dat daarvoor eene afzonderlijke 

toestemming werd gevorderd. Ook mag een factor zijn geweest, dat de meeste velden van 

dezen aard van de hoofden zelve waren, terwijl overigens het aanleggen wel steeds plaats 

heeft op vroegere ladangvelden, die dus feitelijk reeds aan bepaalde groepen toebehooren, 

zoodat de gemeenschap in haar geheel er slechts van verre bij betrokken is. Voor het aan- 

leggen van savvahs op gronden van anderen was wel voorafgaande toestemming noodig, „van 

de rechthebbenden”. Er zijn landstreken, waar men de savvahs aangeeft met grensboomen 

(klappers, pinang, böw, beruwb), ook — waar men grenssteenen plaatst, die goive n'ola ge¬ 

noemd worden '). 

Niet overal bestond dit gebruik, dat wel voor de grenzen der óri s bekend was, in 

welk geval g-èndruwb als grensboom genoemd werd, terwijl bij de planting of plaatsing ge¬ 

tuigen van alle stammen aanwezig moesten zijn. 

Bij het aanbrengen van zulke grensteekens moesten, met de belanghebbenden, de hoofden 

tegenwoordig zijn. De savvahs zijn het eigendom van dengeen, die ze aanlegde en van zijne 

erven, eventueel van wie ze van dezen kocht. Voor de verdeeling bij versterf zie § 1073, 

onder Erfrecht. Bij het samenkomen van rechten van meerderen, heeft de oudste in hiërarchie 

der familie een voorrecht boven de jongeren, maar schikking is ook in zulk een geval veel 

voorkomend. 

§ 1035. Klappertuinen. Met uitzondering van een aantal kuststreken 1 2), worden klappers 

welhaast alleen geplant in de nabijheid van nederzettingen. Omgekeerd is de aanwezigheid 

ervan in de centrale streken, ook waar geene woningen meer staan, eene aanwijzing, dat 

daar vroeger een dorp geweest is. Het planten ervan was in het noorden, indien het bij de 

halamds plaats had, het bewijs dat de bewoners daar een dorp wilden stichten. Ook hier 

bleek niet van de verplichting om aan de hoofden toestemming te vragen; men plantte op 

zulke gronden, waarop men van oudsher aanspraken kon doen gelden en het gevolg was, 

dat zulke plekken al evenzeer aan de gemeenschappelijke rechten werden onttrokken als dat 

gebeurde door den aanleg van sawahs. In de kuststreken treft men uitgebreide klapperbosschen 

aan, die als eigendom der planters of hun rechtverkrijgenden moeten worden beschouwd. 

Misschien is het niet overbodig erop te wijzen, dat de hier beschreven toestand niet 

geldt voor vreemdelingen 3). 

$ 1036. Aanplantingen van andere boomen, van vruchtboomen en van houtsoorten. 

1) Ilias, XXI, 403 vlg.: „Doch ontwijkende greep zij met machtige hand zich een steenklomp, 

Hier op de vlakte gelegen, een zwarten, geweldig en kantig. 

Eertijds daar door de menschen geplaatst als beschermende grenssteen”. 

2) § 598- 
3) Voor wie zie § 1043 vlg. 



RECHTEN OP DEN GROND. 403 

Sago wordt op moerassige plekken geplant, waardoor de planter voorrechten krijgt boven de andere 

oorspronkelijk gemeenschappelijke bezitters. De adat wil dat op zulke plekken anderen niet 

bijplanten, maar een vaste regel is dit niet. Ten aanzien van vruchtboomen ontstaan oók 

dergelijke rechten bij aanplant, de geringe uitgestrektheid maakt feitelijk deze zaak practisch 

van weinig belang. Nuttige houtsoorten zag ik wel tamelijk ver van de dorpen geplant, die 

gebrek aan timmerhout hadden gekregen ; die aanplant was eigendom van wie hem hadden 

doen plaats hebben. In de practijk heb ik het nooit medegemaakt, welke de beschouwingen 

waren over zulke gronden, nadat de aanplant was verdwenen. 

3. Wouden. 

§ 1037. a. Jacht. Dat het wild feitelijk toebehoort aan de beid1 s of beladds, zagen wij 

vroeger'). In de Zuid hoorde ik ook noemen: af'ógha. Met deze voorstelling hangen samen 

de jachtgebruiken 2). Hetgeen hier te behandelen valt is: waar de Niasser zich ter jacht be¬ 

geeft; welke gronden hij meer in het bijzonder beschouwt als zijn jachtterrein. Voor de jacht 

bij de velden kan in het kort worden opgemerkt, dat die zaak is van hen, wier belangen er 

bij betrokken zijn. Voor jacht buiten dit geval, kan worden gezegd dat bij ongunstige ver¬ 

houdingen tegenover andere landstreken, men er niet aan zal denken daar te gaan jagen, 

maar dat zulks niet bepaald is uitgesloten in het andere geval. Zoo althans meen ik te mogen 

verklaren de opmerking, dat anderen er wel prijs op stelden als men bij hen kwam jagen, 

omdat daardoor zij toch slechts gebaat konden worden ten aanzien van hunne aanplantingen. 

Dit mag ook niet worden opgevat dan plaats te hebben in andere gevallen dan overlast van 

wild, want anders toch zouden de belanghebbenden zelven verstoken geraken van de gelegen¬ 

heid zich daarvan meester te maken. Al deze opmerkingen gelden echter uitzonderingstoe¬ 

standen; als regel kan men aannemen, dat een ieder jaagt op de gronden van zijn landschap 

en meer in het bijzonder op die terreinen, die het zijne belangen medebrengt zooveel mogelijk 

van wild te zuiveren. Voor het maken van valkuilen en dergelijke, gelden ook deze laatste 

opmerkingen. 

b. Ho ut rechten. Het spreekt, dat hierbij veel grooter beperking heerscht in de uit¬ 

oefening van rechten, in het bijzonder daar, waar de houtrijkdom gering is. Dat men in de 

Zuid voor den bouw der groote woningen zijn hout liet sleepen uit Aramö, mag m.i. slechts 

worden opgevat als de toepassing van een zich zelf nog slechts half bewust veroveringsrecht. 

Overigens moet het landschap als het gebied worden beschouwd, waarbinnen — op gelijke 

gronden als in § 1126 wordt aangegeven — de bewoner daarvan gebonden was zich te houden 

voor de uitoefening van zijne aanspraken. De eigendom werd verkregen door het kappen. 

c. Boschproducten. Ook ten aanzien hiervan valt weinig geprononceerds te zeggen, 

hetgeen in het eene gebied samenhangt met het geringe oppervlak der bosschen, in het andere 

met het weinige gebruik dat men van zijne producten maakte, voor een deel het gevolg van 

de geringe hoeveelheid aanwezige handelsproducten, voor een ander deel van het ontbreken 

van afzetgebied. Daarin is in den laatsten tijd wel eenige verandering gekomen, maar de 

gelegenheid heeft ontbroken om nategaan hoe zich de inzichten uitten onder die veranderde 

omstandigheden. Vroeger nam een ieder wat hem voor eigen gebruik noodig was, en de ge¬ 

ringe hoeveelheid dier behoeften maakte dat quaesties uitgesloten waren. 

0 § 45- 
2) Vgl. § 398 vlg. 
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4. Rivieren en bronnen. 

§ 1038. Plet ligt voor de hand aantenemen dat deze in oorsprong aan het landschap 

behoorden, en dat eerst door het maken vaii nederzettingen door de bewoners daarvan op 

die res nullius beslag werd gelegd, zoodat zij rechten gingen uitoefenen op bepaalde bronnen 

of gedeelten van bepaalde rivieren. Men vatte deze opmerking niet te streng op, want het 

kan duidelijk zijn, dat in eene maatschappij waar het leven zoo gemoedelijk zijn gang ging 

als op Ni as, de strenge lijnen ontbreken, zooals die in het Westen bekend zijn. 

a. Wat er recht. Zoo zal het een Niasser zeker nog zelden in de gedachte zijn gekomen, 

wie rechten op het water van eene rivier uitoefent; met bepaalde bronnen is dat iets anders, 

ofschoon ook daar die uitoefening welhaast niet dan bij eene groep bestaat, terwijl derden 

niet zullen worden geweerd, indien zij ervan gebruik willen maken. Het eenige geval dat 

plaatselijk beteekenis heeft is dat, waarin voor sawahs leidingen zijn aangelegd, waarbij de 

aanlegger dier leidingen tevens over het water heeft te beschikken. Quaesties over gemeen¬ 

schappelijke aanspraken op water deden zich nooit voor, zoodat ik van daarbij gegeven be¬ 

schouwingen geene mededeeling kan doen. 

b. Visch recht. Dat de visschen in de rivier gevangen worden door wie zich daartoe 

geroepen gevoelen, mag in het algemeen juist zijn, maar uitgezonderd dienen te worden de 

vischrijke plekken onder de kampongs (NZ. namo), en de rivier bij zulk eene nederzetting in 

het algemeen '). Alleen de eigen bewoners brengen daar de verschillende methoden van visch- 

vangst in toepassing. 

5. Stranden. 

§ 1039. a. Strandweiden. Langs de kust, vooral van het centrale Oost-Nias, treft 

men op verscheidene plaatsen tusschen den kustzoom en de daarachter in den regel zich bevin¬ 

dende lagunen en moerassen, weiden aan, waar men karbouwen laat grazen. Vóór deze dieren 

op het eiland werden gekweekt, zal er wel nooit iemand zijn geweest, die op die weinig her¬ 

bergzame plekken eenige aanspraken deed gelden. Thans worden die uitgeoefend door de in 

de nabijheid gelegen nederzettingen. Alleen echter de kralen, waar de eigenaars de dieren 

gedurende den nacht onderbrengen, zijn meer als hun persoonlijk bezit te beschouwen. 

b. Vischrechten. Hierover merkten wij reeds het een en ander op in § 437. Wij kunnen 

daar zien, dat alle rechten op de kust berustten bij het landschap, in tweede instantie bij de 

nederzetting, voor zoover het onmiddellijk daaronder ressorteerende gebied betrof. 

Vreemde invloeden inzake grondrechten. 

§ 1040. Retributies bij nieuwe ontginningen. In § 1026 zagen wij reeds, dat slechts 

plaatselijk mededeeling werd ontvangen van eene retributie, door de eigen bewoners aan het 

hoofd verschuldigd bij nieuwe ontginningen; behalve deze aangelegenheid behandelen wij hier 

de verhoudingen waarin vreemdelingen kunnen treden, wanneer zij grond op eenigerlei wijze 

wenschen te occupeeren. 

(Adat van Luzaman u). Bij aanleg van klapperaanplantingen zouden de eigen onderdanen 

hier verplicht zijn aan het hoofd te geven 1 varken van 4 alisi, als erkenning derhalve van de 

oorspronkelijke rechten van de gemeenschap, waarvan het hoofd de eerste vertegenwoordiger 

O § 434- 
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is; die algemeene rechten maakten dan plaats voor de eigendomsrechten van den ontginnen 

(Adat van Sawö). Gewone kamponglieden mogen niet overgaan tot ontginning van 

oerbosch dan na 'betaling van 1 varken van 2 of van 4 alisi-, de ontgonnen gronden mogen 

enkel voor ladang worden gebruikt. 

(Adat van Tanaja^ö). Het oude bosch staat onder beheer der hoofden, niet onder dat 

van een enkel hoofd onder hen. Aan het kamponghoofd wordt toestemming gevraagd, zoowel 

voor den aanleg van velden, als voor klapperaanplantingen. Eene retributie werd niet vermeld. 

In centrum en zuiden vernam ik nergens van zulke betalingen, wat ook kan liggen 

aan de spaarzaamheid der ingewonnen inlichtingen. Toestemming moest worden gevraagd. 

Bepaald ontkend werd het geven van zulke geschenken te Orahili aan de Gómö (Susu wa), 

zoo ook te Bawömataluwó en te Hilisimaètanö. Het is echter niet gerechtvaardigd 

uit zulk eene ontkenning tot ver strekkende conclusies te komen, aangezien het verband hier- 

tusschen en de mogelijke afwezigheid van oerbosch in die streken niet is onderzocht. In 

Madsinö was voor het maken van klapperaanplantingen niets verschuldigd, de siulu zag dat 

gaarne. 

§ 1041. Het inleen-vragen van gronden komt voor; dit is eene overeenkomst tusschen 

rechthebbenden en vragers, dus niet aan vaste regels gebonden. Verkoop daarentegen van 

grond, waarop bijzondere rechten worden uitgeoefend, zooals sawahs en klappertuinen aan 

lieden buiten de kampong, is niet geoorloofd dan nadat is gebleken dat niemand in de 

kampong zelf bereid is dien grond te koopen; dit zou ook van andere wijzen van afstand 

gelden. 

§ 1042. Overtreding van deze adatvoorschriften heeft herhaaldelijk plaats gehad, zoo¬ 

wel door overwallers als door vreemde oosterlingen. Vooral de zoogenaamde verkoop van 

tuinen aan Chineezen had een bedenkelijken omvang aangenomen. Deze laatsten hadden o. a. 

op tal van voor prauwvaart geschikte punten hunne tuinen aangelegd, waardoor zij een pied 

a terre hadden voor smokkelhandel. Mijnerzijds ben ik daartegen opgetreden zooveel als 

mogelijk was, waarbij de groote moeilijkheid steeds was, dat de ambtenaar persoonlijk ver¬ 

antwoordelijk is voor de uitvoering der maatregelen van Regeeringswege uitgegaan, en om¬ 

trent wier toepassing menigmaal handiglijk wordt verwezen naar „den bevoegden rechter”, in 

plaats daarvan dat eene boven allen twijfel verheven wettelijke uitlegging wordt gegeven '). 

Overzien wij eerst de bepalingen, van het Gouvernement uitgegaan. 

1) In dit verband vestig ik de aandacht op de opname, jaarlijks zeker wel een tiental van keeren, in de Staats¬ 

bladen van de formule: „met intrekking van alle tegenstrijdige bepalingen”. Vooreerst: de opinies kunnen nog wel 

eens verschillen of eene bepaling inderdaad tegenstrijdig is met vroeger gemaakte regelen, maar bovendien: waar zijn 

die tegenstrijdige bepalingen te zoeken. Men veroorloove mij de opmerking, n. b. m. in het goed begrepen algemeen be- 

lang gemaakt, dat zulke wetgeving geene wetgeving is. Het is m. i noodzakelijk, aan al die onzekerheid een einde te 

maken, door successievelijk de oude Staatsbladen, voorzoover nog geldende, beginnende met de oudste jaren, opnieuw uit- 

tegeven, zoo mogelijk in een geheel, dat wettelijk bindende kracht heeft. Daarvoor zal mogelijk eene wetswijziging ge- 

wenscht zijn, die zulk eene nieuwe uitgave kracht van wet verleent. Het kan geenerlei blijvend bezwaar opleveren, indien 

in zulk eene uitgave fouten sluipen, die men immers terstond zal kunnen wegwerken door redres. Zij zouden slechts 

te meer de urgentie van zulk een maatregel in het licht hebben gesteld. De kans op zulke fouten kan vooreerst gering 

worden genoemd, indien bevoegde krachten voor dien arbeid worden gesteld, en het voordeel, dat voorgoed aan alle 

bestaande rechtsonzekerheid een einde wordt gemaakt weegt meer dan op tegen de nadeelen. Voor den ambtenaar, die 

steeds weer voor de dadelijke practijk der dingen wordt gesteld, en niet de gelegenheid heeft, zooals de bureaucraten, 

om rustig van achter de schrijftafel eens natepluizen, of er niet in het verborgene van het eene of andere oude Staats¬ 

blad nog iets vergetens bewaard is gebleven, is zulk een maatregel een met den' tijd in kracht toenemende eisch. 
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Staatsblad 1874, 94b „Alle woeste gronden in de Gouvernementslanden op Sumatra 

behooren, voor zoover daarop door leden der inheemsche bevolking geene aan het ontgin- 

ningsrecht ontleende rechten worden uitgeoefend, tot het staatsdomein. Over die tot het 

staatsdomein behoorende gronden berust, behoudens het ontginningsrecht der bevolking, de 

beschikking uitsluitend bij het Gouvernement”. Ni as valt derhalve buiten deze regeling, als 

niet op Sumatra gelegen. 

Staatsblad 1875, 179. „Gebruiksrecht op grond is niet vatbaar voor vervreemding door 

Inlanders aan niet-Inlanders, zoodat alle overeenkomsten, die zoodanige vervreemding, recht¬ 

streeks of zijdelings ten doel hebben, van rechtswege nietig zijn”. 

Bij missive van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 1 Juni 1877 n°. 5599 

werd spoedig en krachtig optreden tegen onwettige handelingen van niet-inlandsche onder¬ 

nemers gelast: tegen overdracht door inlanders aan niet-inlandsche ondernemers. 

Gegeven het boven gemelde standpunt, behoeft het dan ook niet te verwonderen, dat 

al die op het papier zoo goede maatregelen op Ni as, zoomin als althans op vele andere 

plaatsen in den Archipel, tot eenigerlei resultaat hadden geleid. Op dien onwettigen toestand 

was op Nias reeds jaren lang de aandacht gevallen; in een oud rapport leest men b.v. van 

„de Chineezen trachten voortdurend zich te vestigen buiten de hoofdplaats (Gunung Sitoli) 

in de tuinen, door hen op allerlei wijzen aan de Niassers ontfutseld”. 

Mij werd een geval bericht, waarin een Chinees zich had weten meester te maken 

van een tuin, die in mijn tijd eene waarde van omstreeks Fl. 3.000.— had, voor één stuk 

wit katoen, eens aan een Niasch hoofd geleverd, en waarvan de geduldige „baba’ (Chinees) 

eerst na jaren, maar toen ook met het bekende fabali de betaling was komen vorderen '). 

Hoe dit onderwerp na mijn vertrek is geregeld, is mij niet bekend, maar het zou mij 

niets verwonderen indien alles bij het oude was gebleven. 

§ 1043. Gaan wij over tot de Niassche adat in zake afstand aan vreemdelingen van 

rechten op den grond, waarbij de Niasser niet onderscheidt tusschen bewoners van andere 

landschappen of kampongs en overwallers of vreemde Oosterlingen. In § 1041 noemden wij 

reeds een artikel; het tweede van belang is, dat alleen dan toestemming kan worden gegeven 

om zich gronden aan te schaffen, indien de betrokkenen zich ook inderdaad daar willen ves¬ 

tigen, lid dus willen worden van de gemeenschap. Ook dan echter brengt de adat mede, dat 

men aan het hoofd bepaalde geschenken moet geven voor het treden binnen de gemeenschap 

en voor het verwerven van de rechten en voorrechten, aan de leden daarvan toekomende. 

De bepalingen ter zake wisselen nog al, zoodat wij ons moeten bepalen tot het geven van 

enkele voorbeelden, opgeteekend uit den mond van oude hoofden. 

(Adat van Luzamanu). De retributie moet worden gegeven voor een aantal hande¬ 

lingen, samenhangende met de afbakening van het veld, en ten einde de onmisbare zegening 

of medewerking der betrokken geesten te verwerven. Genoemd werd: 

a. fanlghe gen: voor het maken van inkervingen in de boomen, die de begrenzing van 

het terrein zullen vormen. Het bedrag was: a. '/2 siwalu; b. 1 varken van 2 alisi. 

b. famozawili m'böra; verklaard met: voor het vaststellen van de breedte van het veld. 

0 § 1050, E- 
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De letterlijke beteekenis moet zijn: voor het uitstrooien van het zaad. Het bedrag was: 1 siwalu. 

c. fbriwu sinano, voor het „zegenen” van het rijstgewas opdat dit voorspoedig groeie '); 

bedrag: 1 siwalu. Daarnaast moet ik echter opteekenen, dat de Niassers mij ter zake mede¬ 

deelden, dat dit verband hield met het inachtnemen van den goeden tijd voor het planten; 

zoo mocht niet geplant worden op: N. tuli, Z. te'q (volle maan), en NZ. op si mesiwa (den 

gden dag van de maan). 

De termen wijzen erop, dat hier een beding bedoeld is voor het beplanten met rijst. 

De afspraak, die moet geschieden ten overstaan van de hoofden is, dat indien de betrok¬ 

kenen naar elders willen verhuizen, zij eerst de kamponglieden instaat zullen stellen het 

geplante te koopen. Het is daarbij geen quaestie van loven en bieden, maar het opvolgen bij 

de berekening van de plaatselijke prijzen, die weer verband houden met de ör/'-standaard- 

eenheden. Eerst als dit overdragen mislukt, mogen anderen in aanmerking komen, maar die 

moeten zich op gelijk wijze als de eersten verbinden zich in de kampong te vestigen. 

(Adat van Tanöja^ö). In zake vestiging, onderdaanschap, recht van verkoop, is het 

gebruik hier als in het vorige landschap. De retributie is: 

a. fbndroni logune, voor het uittrekken van het gras (Fl. 3.—). 

b. voor het houtkappen: gelijk bedrag. 

c. fblqu m'börhy voor het weren van ziekten van het gewas, voor het welslagen dus 

van den aanplant: gelijk bedrag. 

d. fbriwu, waarbij nu in eens genoemd wordt: opdat de klappers goed zullen 

groeien: a. 2 siwalu; b. 1 varken van 2 alisi. 

§ 1044. In enkele landschappen worden zulke hooge bedragen genoemd, dat het op het 

eerste gezicht welhaast onmogelijk lijkt, dat daaraan ooit werd voldaan. Die voorwaarden 

schijnen meer een dam tegen het binnenkomen van vreemdelingen. Toch is het niet beslist 

noodzakelijk dat zoo iets zou zijn bedoeld. Als parallel noemen wij het verkrijgen van de 

volle burgerschapsrechten in de Zuid 1 2), en daarbij moet immers worden opgemerkt, dat het 

hier nog betreft de eigen onderdanen, die van oudsher in de nederzettingen huisden, niet 

nieuwaankomelingen, gelijk in deze paragraaf bedoeld. Neemt men dit in aanmerking, dan 

behoeft het niet bepaald te verwonderen, zulke hooge eischen te zien gesteld voor het ver¬ 

werven van alle rechten en voorrechten, die de oude landschapsbewoners bezaten, en zonder 

welke een rustig bestaan aan groote bezwaren onderhevig was. En behalve deze menschelijke 

zijde moet immers ook rekening gehouden worden met de verhouding tegenover de geesten, 

die van niet gering belang is. Uitgesloten is het ook niet, dat het hier beneden opgesomde 

verschuldigd was door groepen van personen uit het eene landschap, die zich in het andere 

wilden vestigen, waaromtrent ik helaas geene inlichtingen inwon. Dit komt mij zelfs zeer 

waarschijnlijk voor, en indien mijne opvatting juist is, dan hebben wij in deze gegevens tevens 

de oplossing van het vraagstuk: op welke wijze en onder welke voorwaarden nieuwe bevol- 

kingseenheden uit eenig landschap zich in andere öri’s konden neerzetten, omtrent welk punt 

men vergeefs op andere plaats zal zoeken. Ik kan niet verhelen, een tijd lang de juistheid 

der beneden aangeteekende gegevens te hebben gewantrouwd, met het oog op de tegenstel- 

1) Vlg. § 548. 

2) § 898. 
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ling met die, in de vorige paragraaf vermeld, en eerst de laatste onderstelling brengt mij ertoe, 

er volledige vermelding van te maken. Zoo dikwijls komt het voor, dat gebrek aan inzicht 

wantrouwend stemt, en dat ten slotte de fout blijkt te liggen aan ons, die niet met de 

noodige — alleen door groote vermoeienis a. a. eenigszins te verontschuldigen — scherpte ons 

onderzoek instelden. Trouwens ook hier geldt dat men, voor geheel nieuwe onderwerpen 

komende, niet dan al tastende in het begin den weg zoekt, die later zoo erg eenvoudig en 

gemakkelijk begaanbaar voorkomt. 

§ 1045. (Adat van Sawö). Vreemdelingen, die in een kampong wenschen toetetreden 

en met de bewoners grondrechten wenschen uitteoefenen, betalen: 

a. fanèghè gen, voor de aanwijzing van het hout dat mag worden gekapt; het bedrag 

is niet aangeteekend. 

b. famaföro n'ola, voor de aanwijzing en vaststelling der grenzen; bedrag: a. 1 siwalu; 

b. i varken van 4 alisi. 

Voor het beplanten met klappers moeten alle hoofden vergaderen, om den grond 

aftestaan, en daarvoor is verschuldigd: 

c. fbriwu, voor het „zegenen” van den aanplant. Het bedrag is: a. 5 siwalu-, b. 2. var¬ 

kens van 3 en van 4 alisi. 

Zijn de aanplantingen van die klappers volwassen, dan is men verschuldigd aan de 

verzamelde hoofden: 

d. falqu m'b'öro '), waardoor de grond definitief aan de betrokkenen wordt toegewezen; 

bedrag: a. 3 varkens van 3 a 4 alisi. 

e. tuwb golu, het steken van eene lans (burusa) in de golu 1 2), waarmede bedoeld wordt 

de erkenning door den planter van het hoofd als zoodanig, dus als het zijne; eene erkenning 

van onderdaanschap dus. Het bedrag is: 1 siwalu. 

f. famarqw'b laivölö, voor de adu lazublö, gemaakt om zich tegen ziekten te vrijwaren. 

Bedrag: ’/2 siwalu. 

g. tiili gerb, voor het verlof van de hoofden om zich op dien grond te vestigen (Fl. 2.—). 

h. fananb Zl LA^UMA, voor de adu siraha, opdat de grond koel zij, het gewas levens¬ 

krachtig. Bedrag: a. 1 siwalu. Merkwaardig is hier, dat Si LA^UMA 3) met siraha wordt 

samengebracht. 

i. Voor het geval bij een nieuwen burger een feest is wegens huwelijk a. a., moet hij — 

als alle onderdanen — de bij die gelegenheid gebruikelijke geschenken aan het hoofd geven, 

als erkenning van diens gezag. 

Deze opsomming laat dus tevens zien, dat de voldoening aan deze vereischten over 

zeker tijdsverloop is verdeeld. 

(Adat van Luwaha Muzöj). Hierbij vermelden wij alleen de verplichtingen, zonder 

de bedragen opteteekenen, waaromtrent verschillen bestaan. Afstand van grond heeft plaats 

bij onderling overleg der hoofden. Is aan de adat voldaan, dan mag zoo iemand niets worden 

ontzegd, is hij dus vol-burger. Die verplichtingen zijn: 

a. fanèghè gen. 

1) Vgl. f 'ol'qu m’bor'a in § 1043, sub Tanöja-'ö. Gegeven in de uitspraak der lieden. 

V § 754- 

3) Zie § 1x92. 
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b. böli duhé n'aglié, voor de aanwijzing van wat is aangeplant. 

c. fbmbalö m'benuwa, voor het „leenen”(?) van de ladang. 

d. fanuturu lala ba n'idano, voor de aanwijzing van de plaats, waar men drinkwater 

kan halen (betreft dus het recht op bronnen). 

e. fanuturu duhé sblaub, voor de aanwijzing van het hout, dat mag worden gekapt. 

f. famafórö n'ola, voor het vaststellen der grenzen. 

g. fanand nazal'öw, voor het oprichten van den grenssteen. 

h. fóngöfóngö, voor de getuigen, volgens eene mèdedeeling toekomende aan dengeen, 

wiens land de afgestane plek oorspronkelijk was. 

§ 1046. Het voor verjaring niet vatbaar zijn van de rechten der eerste ontginners is 

een bron van twisten, waar vroegere ontginners van oud bosch of hunne nazaten, met anderen 

die meenen oudere rechten te hebben, in strijd komen. Niet alleen komt dit voor onder reeds 

lang ergens gevestigden, maar na de langdurige tijden van onrust, vooral onder hen die naar 

afgelegen streken verhuisden en sedert terugkeerden en oude aanspraken, die soms tientallen 

van jaren niet waren uitgeoefend, weder deden gelden. Moeilijkheden ontstonden ook, waar 

latere occupanten, die in die onrustige tijden gevlucht en elders eene goede ontvangst gehad 

hebbende, dien oudsten ontginners ten slotte hunne rechten gingen betwisten, dan wel wan¬ 

neer die oorspronkelijke bewoners, in oneenigheid met de later aangekomenen geraakt, hen 

trachtten kwijt te raken. 

Verder was een bron van bezwaren de gemeenschappelijke ontginning, waar de afstam¬ 

melingen van die eerste ontginners, zoolang zij op goeden voet met elkaar waren, elkander 

ook in het gebruik der gronden afwisselden, maar zoodra er verdeeldheid ontstond, elkander 

het recht tot bewerking betwistten. 

Het is eene verre van eenvoudige taak in zulke zaken ook maar de minste zekerheid 

te verkrijgen, omdat voor den Niasser in zulke (en andere) omstandigheden zijn belang de 

waarheid is, en alles dus aan dat belang wordt „aangepast”. De opgaven van voorouders 

geven, bij het ontbreken van historische data, ook geen houvast. 

K. OPMERKINGEN VAN ALGEMEENEN AARD OVER EENIGE BURGERLIJKE 

RECHTSINSTELLINGEN. 

§ 1047. Terwijl wij de rechten op den grond uitgeoefend, om de groote belangen daaraan 

verbonden, afzonderlijk behandelden, is het thans de plaats, om het burgerlijk recht in meer 

algemeenen zin te bespreken; wij laten echter eerst eenige opmerkingen van bijzonderen aard 

voorafgaan. 

A. Personen worden als zaken beschouwd, indien zij door den krijg in het bezit zijn 

.geraakt van anderen, dan wel op eenigerlei wijze niet kunnen voldoen aan hunne materieele 

verplichtingen tegenover derden. In dit laatste geval kunnen zij bij gerechtelijk vonnis worden 

geëxecuteerd. Die executie kan zich bepalen tot de werkkrachten en wat daardoor verkregen 

wordt (pandelingschap), dan wel in laatste instantie zich uitstrekken tot den persoon zelf 

(slavernij), naar de onderscheidingen gemaakt in § 900 vlg. Ook wordt als zaak beschouwd 
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de vrouw, die door koop overgaat uit de handen der rechthebbenden in die van den echt¬ 

genoot en de zijnen, zonder dat wederverkoop geoorloofd is. Slaven en vrouwen kunnen 

niettemin een beperkt bezitsrecht uitoefenen. 

B. Burgerlijke rechten op onroerende zaken kunnen slechts worden uitgeoefend door 

hen, die in het genot zijn van die van lid der gemeenschap. Op roerende zaken kunnen ook 

anderen rechten doen gelden. 

C. Bij de rechten op onroerende zaken bestaat natrekking, evenwel niet alleen van 

den grond op de daarop geplante 'boomen, maar omgekeerd van de boomen op den grond. 

Van daar dat Niassers, die een aantal klapperboomen in een tuin hebben verkocht, meenen 

ook den grond kwijt te zijn. Tegenover vreemde Oosterlingen, die aan ons Burgerlijk Wet¬ 

boek zijn onderworpen, is dit — al ware het slechts op grond hiervan — niet juist. 

D. Onroerende zaken kunnen worden verpand; onderscheid met roerende zaken wordt 

niet gemaakt. Het goed gaat in beide gevallen over in de handen van den pandnemer. 

De vruchten ervan worden genoten door den pandhouder. De mensch kan, gelijk wij reeds 

opmerkten, als pand dienen, waarbij de vrucht van zijn arbeid moet dienen tot delging 

van de renten van zijne schuld, het dan resteerende tot betaling van die schuld zelve. Wordt 

niet tijdig voldaan aan de betaling der schuld, dan kan het pand eigendom worden van den 

pandhouder. 

E. Bewijsmiddelen in burgerlijke zaken worden geleverd door getuigen, daadzaken, 

vermoedens, vroeger afgelegde verklaringen van partijen, den eed '). 

F. Verjaring bestaat niet; men kan daardoor derhalve evenmin iets verkrijgen als 

verliezen. 

De burgerlijke instituten vatten wij in twee groote groepen samen, waarbij het om 

practische redenen zaak is niet al te streng te onderscheiden: de verbintenissen en het 

familierecht. Hierbij heb ik mij laten leiden door de onderscheidingen, zooals die in onze 

Indische wetgeving gemaakt wordt, al datgene weglatende, dat óf niet bestond, óf waarvan 

het bestaan mij althans niet was bekend geworden. Het Niassche gebied van voorstellingen 

vorderde, dat het onderwerp der verbintenissen werd uitgebreid met die, welke deze lieden 

achten te bestaan tegenover de voorouders of andere geesten, die zij even reëel beschouwen 

als de met menschen aangegane verbintenissen, en waardoor zij zich nog meer gebonden 

achten dan door de eerste. Het familierecht vorderde uitbreiding tot de verhoudingen, die in 

het landschap en in het dorp bestaan. De stamverdeeling hangt ook nauw samen met dit 

onderwerp, en is om reden daarvan aan het slot van het familierecht behandeld. 

Het is in het hier gegevene niet de bedoeling geweest naar volledigheid te streven, 

veeleer om enkele meer typische of meer voorkomende punten te behandelen. 

i) Zie § 940. 
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L. VERBINTENISSEN. 

§ 1048. Dat uit de adat verbintenissen kunnen voortvloeien, komt op zoo talrijke 

plaatsen aan het licht, dat van eene opsomming moet worden afgezien. Hier zullen wij ons 

hoofdzakelijk bezig houden met zulke, voortvloeiende uit overeenkomst. Verbintenissen kunnen 

tenietgaan door: betaling, schuldvernieuwing, compensatie (schuldvermenging?), eene ontbin¬ 

dende voorwaarde. 

Verbintenissen gaan niet te niet door bewaargeving (nooit werd mij een geval bekend), 

kwijtschelding (want een Niasser scheldt nooit iemand iets kwijt), het vergaan der verschul¬ 

digde zaak (want dan dient een aequivalent te worden betaald), nietigheid (want die kent de 

adat niet), tenietdoening, verjaring. 

§ 1049. Betaling kan geschieden zonder toestemming van den schuldenaar, b.v. indien 

deze bij een vonnis is veroordeeld en niet in staat zijnde te voldoen, een derde zich opwerpt 

om te betalen. In dit geval wordt de schuldenaar pandeling van dengeen, die de betaling deed. 

Een schuldeischer kan den schuldenaar niet verplichten zijne schuld in haar geheel 

aftedoen; gedeeltelijke betalingen moeten steeds worden aanvaard: in dien zin, dat betaling 

van schulden steeds eerst betreft de renten; hetgeen er meer kan worden betaald dan dat, 

strekt tot afbetaling van de hoofdsom. 

Wie eene bepaalde zaak onder zich heeft van een ander, moet die zaak in den toe¬ 

stand teruggeven, waarin zij op het oogenblik der levering zich bevond en anders zoodanig 

bijbetalen, dat geene mindere waarde bij het bedrag wordt gerestitueerd, dan wel de zaak in 

haar geheel door eene gelijkwaardige vervangen. 

Schuldvernieuwing. Het geval, dat eene nieuwe schuldverbintenis in de plaats trad 

van eene oude, is mij niet bekend geworden. Een nieuwe schuldeischer kan in de plaats van 

een ouden optreden, en de schuld kan overgaan van den ouden schuldenaar op een nieuwen. 

Bij eene kleine schuldvordering heb ik het gezien, dat deze laatste overgang plaats had zonder 

voorkennis van den nieuwen schuldenaar, aan wien men overeenkwam het geval wel te zullen 

mededeelen. Ook een nieuwe schuldeischer kan in de plaats komen van den ouden, zonder 

medeweten en goedvinden van den schuldenaar, o. a. in geval van pandelingschap. Het over¬ 

dragen van eene schuld aan een ander heet: mamatèndrb. 

Compensatie. Deze heeft slechts, voorzoover mij bekend, plaats: indien op het oogen¬ 

blik der berekening van de wederzijdsche schulden, blijkt dat wederzijds het totaal van 

hoofdsom met renten gelijk is. Is dit niet het geval, dan blijven de schulden naast elkaar 

voortloopen, behalve wanneer betaling (of verrekening) plaats vindt. 

Schuldvermenging is mij niet bekend geworden. 

Ontbindende voorwaarde. Een hoofd belooft b.v. zijne dochter, die nog niet geboren 

is, ten huwelijk aan meerdere personen, die niets van elkaar behoeven afteweten. Worden 

geene dochters geboren, dan is de betrokkene niet verplicht te voldoen aan de overeenkomst '). 

§ 1050. Na deze meer algemeene opmerkingen overgaande tot eene beknopte behande¬ 

ling van enkele vormen van verbintenis, vermelden wij: 

1) § 1050 H, b. 
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A. Koop en verkoop. 

Behalve zaken, kunnen ook menschen het onderwerp zijn van koop en verkoop. Bij de 

vrouw, bestemd om als echtgenoote te dienen, is er alleen sprake van koop. In dit geval 

gaat de volle eigendom niet over op den man, ook indien de levering te voren heeft plaats 

gehad, gelijk herhaaldelijk, indien niet steeds, geschiedt, dan nadat de betaling ten volle heeft 

plaats gehad. Dat er na dien niettemin een band op vele plaatsen, o. a. blijft bestaan tusschen 

de vrouw en hare verwanten, zagen wij reeds in §§ 718, 984. Meermalen komt het voor, dat 

de familie der vrouw haar terughaalt, teneinde de afbetaling te bespoedigen, of zelfs om haar 

aan een ander overtedoen, die beter aan zijne schuld kan voldoen, ofschoon ik betwijfel of 

dit wel zuivere adat mag worden genoemd. Verborgen gebreken schijnen hier en daar ont¬ 

binding van den koop te kunnen teweegbrengen, waaronder plaatselijk beschouwd wordt dat 

de vrouw geene kinderen voortbrengt. 

Bij den verkoop van onroerende zaken komt meermalen het beding voor van het 

recht tot wederinkoop. 

B. Ruiling. 

Deze kan niet plaats hebben met vrouwen. 

C. Huur en verhuur. 

Deze komt bij onroerende goederen niet zooveel voor '). Meer is dat het geval bij 

roerende zaken, waar men b.v. een gouden oorhanger tegen zeker bedrag verhuurt aan iemand, 

die op een feest een goed figuur wil maken, maar er zelf geen heeft. Gevallen van huur voor 

langeren tijd werden mij uit de binnenlanden niet bekend. Huur van dienstboden en koelies 

bespraken wij reeds 1 2). Dienstboden zijn welhaast alleen bekend bij de verhouding ten aanzien 

van Europeanen, ook bij die tegenover Chineezen en Maleiers, ofschoon men daar in den 

regel beter zal doen van koelies te spreken. Bij die laatste verhoudingen, ook bij Niassers 

onderling, kwam het meermalen voor, dat de werkgever, nadat hij geruimen tijd van de 

diensten van betrokkenen had geprofiteerd, zich nog aan zijne geringe verplichtingen trachtte 

te onttrekken, door zich van den koelie aftemaken op grond van beweerde luiheid. 

Voor huur van sieraden, vgl. Das Ausland3): 

„Einen Reichsthaler musste man dafür als Miete zahlen, 

Und fünf Gulden allein für die Willigkeit, 

Wenn man es holte, wenn man es lieh, 

Das Tuch, das man sonst im Lande nicht findet”. 

D. Maatschap. 

Deze is mij uit de binnenlanden niet bekend geworden. 

E. Beivaargeving. 

Deze heeft wel plaats met gouden voorwerpen, waarvoor men geene goede en veilige 

bergplaats heeft. In den regel heeft dit slechts onder verwanten plaats en men is dan daar- 

1) Zie § 545'. verhuur van sarvahs. 
2) § 619. 

3) 1891, blz. 644. 
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voor niets verschuldigd. Toch werd wel betaling van een gering bedrag, biv. 4 tuê, genoemd, 

dat zich schijnt te bepalen overigens tot het geval de bewaargeving bij vreemden geschiedde. 

Het bedrag wisselt met de waarde der in bewaring gegeven voorwerpen. Wordt het aldus 

toevertrouwde gestolen, dan werd hier vermeld, dat de bewaarnemer tot betaling verplicht 

was, elders, dat hij den eed moest afleggen die zijn onschuld had te bevestigen, en dat hij 

dan niet tot vergoeding verplicht was. In geval van brand, en wel voor het geval de bewaar¬ 

nemer ook het zijne heeft verloren, geldt dit laatste. 

F. Bruikleening. 

Men is verplicht de zaak terugtegeven in den toestand, waarin zij was bij de over¬ 

dracht. Verlies, ook buiten schuld, moet worden vergoed; bij waardevermindering moet óf 

bijbetaling plaats hebben, óf vervanging door eene andere gelijkwaardige zaak. Sieraden 

worden wel op deze wijze geleend. 

G. Verbruikleen. 

Dit heeft wel plaats, vooral onder verwanten, b.v. met rijst; men geeft dan gelijke 

hoeveelheid terug. Bij vreemden heeft ook wel verbruikleen (lafalali) plaats, maar dan is meer 

algemeen het beding, dat men voor eene bepaalde maat eene gelijke hoeveelheid plus een 

zeker bedrag teruggeeft, dat soms de helft, soms het gelijke bedrag bedraagt, maar als regel 

geldt dit eerst voor langer tijdsverloop, b.v. een jaar. Dit gebruik zal wel berusten op het 

derven van eigen winsten, waar bij dieren (varkens, kippen) en voedsel (rijst) men zich van 

de gelegenheid beroofde, die zelf productief te maken *). 

H. Kansovereenkomsten. 

Hierbij leerden wij de volgende vormen kennen: 

a. N. julöjulö, Z. djulodjulb. 

Hieronder verstaat men eene overeenkomst tusschen een aantal lieden, b.v. een twintig¬ 

tal, die afspreken om beurtelings aan één van hen ieder een bepaald bedrag (eventueel andere 

zaken, men noemt dat sosi) te geven, b.v. Fl. 2.—. Die eene persoon ontvangt dan 19 maal 

Fl. 2.—, dus Fl. 38.—, maar moet 19 maal Fl. 2.— aan ieder der anderen betalen. Bij over¬ 

lijden gaan de aanspraken verloren. Het doel heet te zijn, om een ieder door het verschaffen 

van een groot bedrag aan kapitaal te helpen, dat hij op renten kan zetten en b.v. voor een 

huwelijk gebruiken. De volgorde wordt onderling overeengekomen, waarbij de slimsten er wel 

voor zorgen, niet achteraan te komen. Gegeven het groote aantal niet slimme Niassers, is 

deze overeenkomst een welkom middel voor deugnieten, die er zorg voor dragen „als ont¬ 

werpers” tot de eerste ontvangers te behooren, maar die na ontvangst van hun aandeel aan 

hunne verplichtingen tegenover de anderen niet voldoen. 

b. Huwelijks-kansovereenkomst. 

Deze werd b.v. gesloten met een hoofd, wiens vrouw zwanger was, met de afspraak 

dat een te storten bedrag zou dienen als eerste betaling voor een huwelijk, indien het kind 

een meisje zou zijn. Men noemde dat: N. maneghè m'bawa n'druhb, een kerf in de deur 

maken. Werd een meisje geboren, dan had dus eene eerste betaling plaats gehad, was het 

1) Cf. RN. blz. 91. 
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kind echter een jongen, dan was het geld öf verloren, öf — wat meer gebruikelijk was — het 

werd overgeschreven op het volgende kind, dat dus nog niet eens verwacht kon worden. 

Na den derden keer mislukking was die betaling echter steeds voor niet gedaan. 

c. Spel. 

Spel was, totdat de soldaten het overal verbreidden, nagenoeg onbekend in de binnen¬ 

landen. Te Gunung Sitoli daarentegen was het zeer algemeen, maar ook daar alléén, totdat 

de toenmalige Controleur van Ni as, RAPPARD, het dien personen te lastig maakte, om reden 

waarvan zij naar verschillende havenplaatsen verhuisden, zooals naar de H i n a k o-eilanden en 

de noordkust. Sedert werd welhaast elke havenplaats een uitgangspunt voor de verspreiding 

in het achterland. Wat de soldaten betreft, broederlijk zag ik hen, enkele jaren geleden, 

samen met dwangarbeiders, zich geregeld erop werpen bij iedere rustplaats van eene patrouille, 

belangstellende Niassers om zich verzamelende, die met aandacht van deze nieuwe uiting van 

eene „hoogere” beschaving kennisnamen. 

d. Weddenschap. 

Hanengevechten kwamen wel voor; voorzoover mij bekend alleen in het noorden 

met wedden verbonden. In centrum en zuiden was dit N. fadözv manu zoo ongebruikelijk, 

dat men welhaast de afwezigheid kan noemen, want dat kinderen van vijf of zes jaar wel 

eens hanen tegen elkaar ophitsen, die bijna even groot waren als zij zelven, mag hier niet 

onder worden gerekend. 

I. Borgtocht. 

De borg (fali) trad geheel in de plaats van den schuldenaar. Die borg kon voor b.v. 

een bedrag van Fl. 10.—, waarvoor hij zich borgstelde, terugvorderen Fl. 15.—. Ook wel werd 

een kip gegeven (/abc manu), hetgeen dan heette: fbdrara hare ganasa (van rara), dus als 

zekerheidstelling voor de „renten”. 

§ 1051. Betaling geschiedde in goud, varkens, varkensvleesch, landbouwproducten e. d., 

alles naar den vasten maatstaf van het érz'-verbond, waarvan de beteekenis voor zulke aan¬ 

gelegenheden duidelijk uitkomt. Door die vaste verhoudingen hadden al die zaken het karakter 

van geld verkregen. Het is tevens duidelijk, dat bij het verkeer der landschappen onderling 

van „koers” kan worden gesproken. 

§ 1052. Dat de berekening van renten ook bij genoemd verbond werd geregeld, merkten 

wij bij de behandeling daarvan reeds op '). Veel voorkomend was het beding van fabali na 

verloop van een jaar, verdubbeling dus. Maar daarbij deden zich verschillende vormen voor: 

óf de hoofdsom werd er alleen door getroffen, öf die som met de renten samen. Elders weer 

had slechts éénmaal verdubbeling plaats, terwijl voor de volgende jaren zekere (zeer hooge) 

renteberekening plaats vond. De onereuse bepalingen bij het leenen, maakt dat een Niasser 

niet licht zonder noodzaak zijne schulden zal doen oploopen. Schulden hebben uitstaan en 

zelf schuldenaar zijn, is wel zonder uitzondering algemeen gebruik. Schulden wegens adat- 

verplichtingen verdubbelen niet (bbwb lö fabali). 

§ 1053. Tot de dwangmiddelen voor de betaling van schulden behoort het zijn-intrek- 

0 § 875, VII. Cf. Wii.ken, II, blz. 411. 
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nemen in de woning en het leven op kosten van den schuldenaar ’). Is de schuld eenmaal 

voldoende aangewassen, dan zou het pandelingschap behalve als executie ook als zoodanig 

kunnen worden opgevat, vooral in geval het kinderen betreft die daarvoor worden gegeven, 

en die het voor den schuldenaar eene aansporing kan doen zijn, aan zijne verplichtingen te 

voldoen. Ook wel, ofschoon daarbij niet kon worden gesproken van een regelmatig gebruik, 

ging men met zijn velen naar de woning van zulk een persoon, om door vrees tot betaling 

te nopen. Dat het daarbij wel eens meer uitliep op eene roofpartij, hadden wij vroeger reeds 

gelegenheid optemerken, waarbij alleen te denken is aan enkele noordelijke en centrale streken 1 2). 

Tot die dwangmiddelen moet ook het opvatten van personen worden gerekend, zooals 

wij dat vermeld vinden bij DoMIS 3). Deze bespreekt dit in verband met de aansprakelijkheid 

der familie voor de schulden der verwanten. Hij noemt het opvatten „zelfs buiten het district” 

van een rijk lid, dat aansprakelijk wordt gesteld voor de schuld van een zijner verwanten. 

Het komt mij voor dat wij hier te doen hebben met de verhoudingen tusschen verschillende 

landschappen, waartoe de tusschen aanhalingsteekens geplaatste woorden reden geven. Waar 

wij in § 1025 geheel analoog het wraakrecht leerden kennen, zij daarnaar verwezen: de daar 

gegeven beschouwingen zijn m. m. hier ook van toepassing. 

§ 1054. Voor de formaliteiten, die bij het sluiten van verschillende contracten plaats 

vinden, moet worden verwezen naar de diverse onderwerpen. Handslag is, voor zoover mij 

bekend, eene wel eens toegepaste nieuwe ontwikkeling. Het gebruik van eten vond ik in een 

speciaal geval: bij koppensnellen, doch niet van de wederzijdsche partijen, maar als onthaal 

voor de snellers, waarvoor het overigens doelmatiger voorkomt te verwijzen naar de betrek¬ 

kelijke pragraaf4). 

Verbintenissen tegenover de voorouders en andere geesten. 

§ 1055. Zeker klinkt het eigenaardig in een onderwerp over positieve zaken te spreken 

over verhoudingen tegenover schimmen en geesten. En toch is het noodzakelijk dit te doen, 

indien wij er prijs op stellen te begrijpen, hoe de Niasser zich de wereld voorstelt, en dit 

te doen is immers het hoofddoel van dit werk. Voor hem is er nagenoeg geene zaak, waarbij 

niet eene meer of minder directe inmenging dier geesten plaats vindt. Die verhoudingen zijn 

voor hem even reëel als die tegenover zijn medemensch; hij acht er zich belangrijk meer door 

gebonden dan door die laatste 5 6 7). 

De geesten van wie het mij bekend is, dat een Niasser zich ten aanzien van hen ver¬ 

bonden kan achten, zijn: de voorouders, de boschgeesten [bela of belada) en enkele góden. 

Voor wat deze laatste betreft zij verwezen naar de eeden °) en de ordalen ‘). Nog meen ik 

dat hieronder valt, hetgeen ik na de vloedgolf van 4 Januari 1907 aan het strand van Helera 

1) § 984 A. 

2) WlLKEN II, 402 vlg. 

3) Blz. I 21—-122. 

4) n°5- 
5) Voor het aanspreken van elkaar wegens schulden in het schimmenland, zie § 1253 j Mac Culloch, Religion 

of the ancient Celts, blz. 334: „He (Valerius Maximus, VI, 6, 10) also speaks of money lent which would be repaid 

in the next world, because men’s souls are immortal”. 

6) § 940 vlg. 

7) § 938- 
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zag: eene reeks adu, gemaakt om de godheid der zee te doen afzieri, door middel van een 

offer dat hem gebracht was, van het aanrichten van verwoestingen. Ook is misschien hieronder 

te beschouwen het werpen van goud etc. in de modderwellen, die in centraal-N i a s voorkomen, 

nadat eene aardbeving heeft plaats gehad. Al die offers bedoelen toch die geesten ervan te 

doen afzien, met hunne uitingen van toorn voorttegaan: het aanvaarden dier offers stelt dan 

eene verbintenis daar. Over de beteekenis der bela's voor de jacht, werd in het hoofdstuk 

over dat bedrijf het een en ander opgemerkt, zoodat ook ten aanzien daarvan met eene ver¬ 

wijzing worde volstaan ‘). 

Voor wat de voorouders betreft, de invloed door hunne schimmen op al hetgeen in 

de wereld der menschen gebeurt is van dien aard, dat het geheele leven daardoor beheerscht 

mag heeten. 

De verbintenissen van dezen aard vloeien voort uit de adat; het is voldoende er hier 

de aandacht op te hebben gevestigd, overigens verwijzende naar de diverse hoofdstukken. 

Het komt voor, dat de adat deze materie in beginsel heeft geregeld, maar dat voor de 

bijzondere gevallen de mensch vaststelt, hoe en wat. Een voorbeeld hiervan is het koppen¬ 

snellen, zooals wij dat uit de Zuid kennen, waar een siulu bij zijn dood vaststelde, welke 

kampongs ter wille van zijn schim dienden te worden beoorloogd, en hoe groot het aantal 

koppen moest zijn dat hij voor zich vorderde * 2). Het verbod om koppen te snellen klonk den 

Niasser op gelijke wijze, als ons eene lastgeving zou zijn voorgekomen om in het vervolg de 

schuldvorderingen van anderen op ons onafgedaan te laten, met het gevolg dat die schuld- 

eischers voortaan ons de grootste bezwaren zouden in den weg leggen. 

M. FAMILIERECHT. 

§ 1056. In hoofdzaak behandelen wij hieronder, wat in onze wetgeving over het per¬ 

sonenrecht wordt vermeld; om practische redenen is echter eenige uitbreiding aan dit onder¬ 

werp gegeven, en worden b.v. vruchtgebruik, erfopvolging en boedelscheiding aangeroerd. De 

hoofdpunten, die hier behandeling krijgen zijn: naamgeving, huwelijk, ontbinding van het 

huwelijk, vaderschap en afstamming der kinderen, de vaderlijke macht, minderjarigheid en 

voogdij, vruchtgebruik, erfopvolging en boedelscheiding. Gedeeltelijk werd aan deze onder¬ 

werpen reeds eenige behandeling gegeven onder het hoofdstuk gebruiken, waarmede dikwijls 

geene scherpe grenzen te trekken valt. Wil men de verschillen tusschen recht en gebruik 

definieeren, dan zou men misschien kunnen opmerken, dat het recht dikwijls aangeeft dat 

men tot het een of ander al dan niet bevoegd of verplicht is, terwijl de gebruiken aangeven 

hoe aan zulke bevoegdheid of verplichting leven wordt gegeven. 

A. Naamgeving. 

§ 1057. Wij behandelen dit onderwerp in den meest algemeenen zin, tevens enkele 

gebruiken daaronder vermeldende, waarvoor elders minder gelegenheid zou zijn geweest, terwijl 

0 §§ 45 eD 398 vlg. 

2) Cf. §§ 1090, 1107. 
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eene behandeling op andere plaats tevens zou hebben geleid tot te groote versnippering. In 

§§ 706 en 707 bespraken wij reeds het geven van namen aan kinderen. Gaan wij het Niassche 

leven van dit oogenblik af na, dan blijkt hoe op dit gebied nog al afwisseling bestaat. Voor¬ 

eerst dan krijgt het kind na de geboorte zijn speelnaam, waarbij het in het verdere leven 

niet alleen in intiemeren kring, maar ook meer algemeen bekend blijft. In geval van ziekte 

wordt die naam wel veranderd, ten einde de geesten, die de lumölumö van de kleinen lastig 

vallen en die blijkbaar telkens weer medenemen, op een dwaalspoor te brengen. Dat bij het 

huwelijk de vrouwen een nieuwen naam kunnen krijgen, blijkt uit § 755. Krijgt men kinderen, 

dan brengt het gebruik in noordelijke streken mede, dat men als vader of moeder van dat 

kind genoemd wordt, zoodat men als vama” of „ina” van zulk een kind wordt betiteld. Het 

is van belang te constateeren, dat zulks in de Zuid als een nieuw gebruik werd vermeld, 

onder vreemden invloed ingevoerd. Bij overlijden van dat kind, dan wel bij geboorte van een 
V 

zoon, nadat eerst eene dochter werd geboren naar wie men zich reeds noemde, verandert 

die naam niet. Anders vermeldt RN. ') dit gebruik; volgens hem wordt de Niasser genoemd 

naar den laatst geboren zoon, bij ontstentenis van zonen naar de jongste dochter, welke 

mededeeling ik beschouw als volkomen onjuist. 

Wie de volle burgerrechten in de Zuid erlangt, wie als hoofd zijn feest van instal¬ 

latie geeft, neemt tevens een aan zijne positie meer geëvenredigden naam aan, die bij vol¬ 

gende feesten alweer gewijzigd kan worden. Dergelijke gebruiken bestaan ook voor de hoofden 

uit centrum en noorden. Voor namen, gegeven aan dappere strijders, vgl. § 1194. Schertsend 

noemen elkander goede bekenden of vrienden, ook wel echter anderen, die samen hebben 

gegeten, wel naar wat daarbij gebruikt werd, zooals: Gamanu, Gabaiui, Garigi: kippen-broer, 

> varkens-broer of djagong-broer. Een familienaam bestaat niet, maar wel wordt onderscheiden 

naar de stammen waartoe men behoort, en waarvan een ieder weet welke de zijne is. 

§ 1058. Ofschoon in § 898 reeds een enkel woord daaromtrent werd gezegd, moge hier 

worden opgemerkt, dat uit de namen die de hoofden zich bijleggen, wel blijkt dat zij zich 

voelen. Uit het noorden vermelden wij als zoodanig: Humagaluzub (glans van het zonlicht); 

Garirnbanuwa (bliksem van den hemel), Ritambanuwa (donder van den hemel), Sbndrugilangi 

(degeen, die tot den hemel reikt), Amazih'bnb (vader van duizenden). Het Centrum gaat nog 
\ 

een stap verder en daar vinden wij nog b. v.: Aghi-Lbwalani (de jongere broeder van den 

god der bovenwereld); Sih'öndlcdiba (die duizend evers gelijk komt); Samhidb-Lbwalani (even¬ 

beeld van den hemelgod); Mata-Lbwalani (oog van den hemelgod); Omo-Lbivalani (woning 

van den hemelgod); Ora-Lbwalani (huis-trap van den hemelgod); Lagh'ömi-Lbwalani (glans 

van den hemelgod); Madbharimqb (van het geslacht des tijgers — als geest gedacht). Deze 

namen acht ik geenszins zonder beteekenis om oude opvattingen op het spoor te komen, en 

zij mogen daarom aan belangstellende onderzoekers zijn aanbevolen. 

B. Huwelijk. 

§ 1059 1 2). Het huwelijk is niet alleen eene verbintenis op grond van het koopcontract 

tusschen partijen gesloten, maar het hangt ook samen met de vooroudervereering, en bedoelt 

dan: het verwekken van verzorgers van dien dienst en is als zoodanig ook eene geestelijke 

1) Blz. 28. 

2) Zie §§ 717—774; Wilken, I, blz. 335 vlg. 

53 



4iS ETHNOGRAPHIE. XIII. STAATSINRICHTING. 

zaak. De man kan tegelijkertijd meerdere vrouwen onderhouden; eene grens wordt door de 

adat niet, slechts door de financieele krachten van den man gesteld. 

Tot het wezen van het huwelijk is de vrije toestemming van partijen niet vereischt; 

plaatselijk slechts is het gebruikelijk op de wenschen van de aanstaande echtgenooten acht 

te slaan, zonder dat men daardoor gebonden is. 

Een leeftijd is voor het sluiten van het koopcontract niet gesteld; zelfs kan zulk eene 

overeenkomst gesloten worden ten aanzien van nog niet geboren dochters. De voltrekking 

van het huwelijk, de vermenging van vrouw en man, is afhankelijk van de huwbaarheid van 

partijen '). 

Voor dbnga, N.; dbna, CZ., echtgenoote, vgl. Bat. dongan, kameraad, metgezel. 

§ 1060. Het huwelijk is, plaatselijk verschillend, verboden: als algemeene regel tusschen 

personen, die elkander bestaan in de opgaande en neerdalende mannelijke lijn en in de zijlijn 

eventueel tusschen een wisselend aantal geslachten. 

Dat het huwelijk in den stam verboden is, geldt als algemeenheid, die echter vele uit¬ 

zonderingen telt1 2). Vermenging van personen, die tot elkander in verboden graad staan is 

bloedschande en wordt gestraft op dergelijke wijze als ter zake in § 981 is aangegeven. 

Toestemming tot een huwelijk van zijn vader heeft de zoon feitelijk niet noodig, indien hij 

slechts voldoende middelen bezit om zelf den bruidsschat te betalen. Het kan echter duidelijk 

zijn, dat — in verband met de vooroudervereering en de adatsgebruiken — zoo iets uiterst 

zelden zal voorkomen 3). 

§ 1061. Rechten en verplichtingen der echtgenooten. De vrouw wordt gekocht, gaat dus 

over in de macht van hem die den koop sloot, of ten wiens behoeve dat gedaan werd. Zij 

treedt door haar huwelijk dus in zekeren zin uit hare familie, en komt deel uittemaken van . 

den boedel van haar man 4). 

Dat zij tof den stam van haren man zou komen te behooren, acht ik eene conclusie 

waartoe alleen westerlingen kunnen komen, maar die ternauwernood in een oostersch brein 

kan rijzen; en het eerste argument daartegen is wel dit, dat — werd zij inderdaad verder 

als lid van den stam beschouwd — juist de ongeoorloofde vermenging „met een stamlid” zou 

zijn verkregen, waarvoor men zoo angstig waakt. De vrouw gaat evenmin over in den stam 

van den man als een’slaaf dien men koopt. Zij blijft tot de haren behooren, verbonden door 

de onoplosbare banden des bloeds, al zijn de practische gevolgen weinige. Het is mij dus 

niet mogelijk te deelen in WiLKEN’s conclusies5), waar hij vermeldt dat de vrouw geheel van 

haar stamverband losgemaakt, voor hare stamgenooten, voor hare verwanten zelfs ten eenen 

male vreemd wordt. 

Behalve voor het verwekken van nageslacht, dient de vrouw voor de werkzaamheden 

op het veld en voor den varkensstal, voor zoover als de plaatselijke gebruiken haar aandeel 

daarin regelden. Hoe meer vrouwen — zoo althans hoorde ik philosopheeren in centrum en 

noorden — des te meer werkkrachten. Alleen de hoofdvrouwren der leiders der bevolking, 

1) Chatelin, blz. 36. 

2) §§ 721, 722. 

3) Voor de formaliteiten, die een huwelijk voorafgaan, en voor de voltrekking daarvan, vgl. §§ 714—774. 

4) Wilken, I, blz. 435. 

5) I, blz. 321, 341. 
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das in zoo verre als zij zelve kinderen van hoofden zijn, worden over het geheele eiland ge¬ 

spaard en ontzien: voor zoover de welstand van den man dat toelaat — en wij zagen, dat het 

met dien welstand in centrum en noorden niet steeds zoo gunstig was gesteld. De echtgenoot 

heeft derhalve wel voldoende rechten, daartegenover vrijwel geene verplichtingen ten aanzien 

van zijne vrouw. Als hoofdfactor moet onder die verplichtingen worden genoemd: onderhoud 

overeenkomstig zijn eigen stand, in verband echter met dien der vrouw zelve, naar de mid¬ 

delen die hij bezit. Wij bezien hier natuurlijk slechts de rechtszijde der zaak, want de con¬ 

clusie dat de vrouwen het daarom uiterst slecht moeten hebben, is alleen juist bij ongunstige 

verhoudingen, waarvoor men zie hetgeen ik opmerkte in § 799. Dat de vrouw staande huwelijk 

zich eenig vermogen kan verwerven, volgt reeds dadelijk daaruit, dat eene grootmoeder een 

aandeel kan ontvangen volgens de adat van het noorden bij het huwelijk '), en uit diezelfde 

landstreek, dat de echtgenoote van een vermoord persoon een aandeel kreeg in de boete 2). 

Evenwel had zij bij versterf niet de vrije beschikking dan over bepaalde, plaatselijk wisse¬ 

lende zaken, zooals de gouden sieraden van haar zelve, hare kleederën, de kippen. Deze alle 

werden, naar locale gebruiken onderscheiden, overgedragen aan hare dochters en maakten geen 

deel uit van wat den zoons of anderen mannelijken erfgenamen toekwam. Voor de Zuid was 

de bevoegdheid daartoe beperkt tot die vrouwen, welke „bnèghè” waren, d.w.z. verstandelijk 

goed aangelegd. Elders golden ook dergelijke beginselen. 

C. Ontbinding van het huwelijk. 

§ 1062. DOMIS 3) zegt dat de vrouw, indien ten volle de bruidsprijs is betaald, door 

haren man kan worden verkocht, ofschoon die verplicht is haar in dit geval het eerst aan 

de familie te koop aan te bieden. Zeker is, dat dit gebruik in den tijd waarin ik mij op 

Ni as bevond, en in de streken door mij bezocht, niet meer tot de adat behoorde, al moge 

zich bij wijze van uitzondering eens een dergelijk geval hebben voorgedaan 4). Zonderen wij 

dit geval uit, dan zijn alleen de volgende omstandigheden bekend geworden, waardoor echt¬ 

scheiding kon intreden, waarbij weer verschillen zijn te maken naar de onderscheiden landstreken : 

A. De man kan de vrouw naar hare familie terugzenden als vrijwillige daad, maar met 

medeweten der hoofden. In dit geval werd alleen van de Zuid gemeld, dat hij haar later niet 

meer tot zich kon nemen; elders schijnt dit overal wèl mogelijk te zijn. Zoo was in Hilisi- 

maètanö scheiding mogelijk, indien de echtgenooten voortdurend in oneenigheid leefden, 

door betaling van: 

a. 3 batu aan de satq. b. gelijk bedrag aan de si^Ha’s. 

c. 18 batu aan de siulu's. 

In noordelijker streken trof ik aan het terugzenden, indien de vrouw kinderloos bleef, 

hetgeen volgens de Niassche voorstelling op een fout bij de vrouw schijnt te berusten. In dit 

geval werd veelal eene vervangster gegeven3). Had dit niet plaats gehad, dan ontving de 

echtgenoot bij nieuw huwelijk der vrouw haar bruidsschat; in de Zuid echter hadden de siulu’s 

in dat geval aanspraken op dat bedrag. 

1) § 751- 

2) § 963, f- 

3) Blz. 123. 

4) § 733- 
5) Vgl. Wilken, I, blz. 333, voor de Bataklanden. 
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B. De familieleden der vrouw kunnen haar terugnemen, indien de man in gebreke blijft 

aan zijne verplichtingen te voldoen, en plaatselijk huwt men haar dan ook aan anderen wel 

uit. Met zekerheid heb ik niet kunnen vaststellen of deze practijk zuivere adat is. 

C. Door den dood wordt het huwelijk ontbonden, waarbij men moet onderscheiden 

tusschen twee gevallen: 

a. Er zijn geene kinderen. Nu kunnen zich verschillende gevallen voordoen, al naar 

de locale gebruiken. Zoo kan de vrouw naar hare familie worden teruggezonden, in welk 

geval de erfgenamen van den overledene bij volgend huwelijk aanspraak hebben op den 

bruidsschat, die voor eene weduwe de helft bedraagt van dien voor eene maagd betaald. Ook 

komt, en misschien wel het veelvuldigst, voor, dat de vrouw uitgehuwelijkt wordt aan een 

der erfgenamen, hetzij aan een der zoons, dan wel aan een der broers (leviraat-huwelijk). 

Een grens van tijd voor de vermenging heb ik niet kunnen vaststellen, maar in meer be¬ 

schaafde streken heeft die volgens het gebruik niet plaats dan nadat het eerste leed (als dat 

bestaan heeft!) was gesleten. In de Zuid kon een broeder van den overledene de vrouw tot 

zich nemen tegen betaling van: • 

a. 7'/2 batu als fblqgha, aan de siulu's. b. 3 batu aan de satq. c. Naar onderling 

goedvinden een bedrag aan den vader der vrouw (ghö saduonó) van b.v. Fl. 10.— tot Fl. 30.—. 

De vader van den gehuwden man heet: sbwoli, de kooper. 

b. Er zijn kinderen. Nu bleef zij in allen gevalle in de woning van den overleden 

man, trad als voogdes harer kinderen op, en kon nu huwen naar de beginselen dat broeders 

of zoons van den overledene aanspraak op haar hadden. Verplicht schijnt zulk een huwelijk 

echter niet overal te zijn. 

D. Vaderschap en afstamming der kinderen. 

§ 1063. De kinderen, staande huwelijk geboren en die, waarvan de vrouw voor de 

Niassers kenbaar zwanger was bij het overlijden van haren man, vormen zijne afstammelin¬ 

gen. De kinderen die geboren worden nadat eene vrouw overspelig is bevonden, ook al is 

de zekerheid niet daar, dat de overspelige de vader is, worden gedood, indien de wettige 

echtgenoot weigert ze als de zijne te erkennen. Dit moge de theorie zijn, de practijk is naar 

alle waarschijnlijkheid, dat de overspelige vrouw, indien hare man zich zoodanig gekrenkt 

acht dat hij niet zich tot eene erkenning geroepen mocht gevoelen, wel te voren haar dood 

zal hebben geëischt, in stede van de boete, op dit misdrijf staande, aantenemen. In geval van 

huwelijk na overlijden van den echtgenoot, wordt als vader de nieuwe echtgenoot beschouwd; 

dit slaat natuurlijk alleen op niet geconstateerde zwangerschap, die dus voor den Niasser ook 

niet heeft bestaan. 

Eén geval van overspel, wij merkten het reeds op, laat de Niasser plaatselijk toe: met 

de bela's of beladas, welk geval zich kan voordoen, indien eene vrouw in de veldhuisjes is 

gaan slapen '). De kinderen uit deze huwelijken zijn de albino’s, waardoor dus tevens het 

albinisme is verklaard. Voor deze Niassche opvatting vinden wij elders parallellen, mits wij 

letten op roode ooren en haren, zoo onder de Kelten1 2): „These hounds were snow-white 

1) Schmidt, Grundlinien, § 233: „lm ersten Himmel wohnt.. . die Frau des Teufels, die zur Unkeuschheit und 

Verleumdung anveizt. Sie wird dabei unterstützt von der Dang uei.a. 

2) Rolleston, blz. 357. 
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in colour, with red ears . . these are the colours of Faëry — the red-haired man, the read- 

eared hound are alvvays associated with magie”. 

E. De vaderlijke macht. 

§ 1064. Beperking hiervan is mij niet bekend geworden. Het is vrijwel ondenkbaar dat 

een vader een kind zou dooden, het geval van tweelingen uitgezonderd '). Practisch durf ik 

dan ook niet uittemaken, wat tegenover zulk een vader zou worden gedaan. In geval van 

vooroverlijden van den vader komen gevallen voor, waarin de moeder de vaderlijke macht 

heeft uitgeoefend '), maar doorgaande regel is dat geenszins, waarvoor men zie onder voogdij. 

F. Minderjarigheid en voogdij. 

§ 1065. Waar geen enkel Niasser weet hoe oud hij is, kan derhalve ook geen leeftijds¬ 

grens bestaan voor ons begrip van minderjarigheid, laten wij liever spreken van onmondig¬ 

heid. Het volwassen zijn, voor zijne zaak weten optekomen, dit zijn de beginselen die de 

„mondigheid” in eene primitieve maatschappij beheerschen en die trouwens ten grondslag 

liggen aan het woord in onze taal. Overigens is de familie, in veel grooter mate dan bij ons, 

aan onderling toezicht gebonden, waarbij de oudste vertegenwoordiger van den oudsten tak 

den meesten invloed heeft, indien hij verstandelijk niet achterlijk is en ook voldoende karakter 

bezit. Reeds noemden wij 1 2 3) een toezicht, uitgeoefend door de broeders, speciaal den oudsten, 

van een overleden vader. De moeder, indien aanwezig en van voldoende energie, oefent 

eventueel met die personen eene soort voogdij uit; zij, met de andere verzorgers der kinderen, 
« 

heeft het vruchtgebruik van de nalatenschap, Waardoor in het onderhoud der kinderen wordt 

voorzien. 

Voor de Lampongs zie Tijdschr. I.T. L.V.4): „gewoonlijk treedt de weduwe als be¬ 

heerster van den door haar overleden man nagelaten boedel op, totdat een harer zoons 

meerderjarig is geworden” 5 6). 

Intusschen is wat de man achterlaat, in den regel nu niet zooveel zaaks, terwijl bij 

goede verstandhouding woning, goederen en goud in gemeenschappelijk bezit der rechtheb¬ 

benden blijven, zoolang niet eenige noodzakelijkheid, zooals een huwelijk dat contanten vordert, 

tot verdeeling noopt. De man, met wien de moeder bij volgend huwelijk verbonden wordt, 

indien hij een der aanspraakhebbende verwanten is, treedt zoo eenigszins als stiefvader op. 

Voor krankzinnigen bestond in ouden tijd het eenvoudige middel die lieden te dooden, 

wat (Z.) op last van den siulu plaats vond. Sedert heeft zich het gebruik ontwikkeld dat 

iemand der familie (ibabatb, niaghelb 11'ija) werd opgedragen, zoo een persoon voortdurend te 

volgen [labbelaï] (ZN.) c). Ook werden zulke lieden, indien gevaarlijk, in een blok (halo) gesloten 7). 

G. Vruchtgebruik. 

§ 1066. In geval van overlijden van een vader hebben zij, die de zorg der kinderen 

1) Waarvoor zie § 965. 

2) § 734- 

3) § 885. 
4) 1904, deel XLVII, blz. 167. 
5) Vgl. Wilken, I, blz. 339, noot van Mr. F. Dl E. van Ossenbruggen, die deze zaak goed heeft ingezien. 

6) Zie Kl. de Zwaan, blz. 119. 

7) Kl. de Zwaan, blz. 11S. 
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volgens de adat op zich nemen (gesteld het geval van onmondigheid, in het andere geval 

treden de kinderen uit den aard der zaak dadelijk zelven op), het vruchtgebruik van de aan¬ 

plantingen en van wat overigens renten kan afwerpen. Dit houdt op, zoodra een der zoons 

op den leeftijd is gekomen, van zelf de zaken te kunnen besturen, aangezien deze dan zijn 

aandeel neemt in dat beheer, maar eerst bij het volwassen zijn van alle zoons, heeft verant¬ 

woording plaats van wat in beheer werd genomen, en dan treden de kinderen geheel in hunne 

rechten. Ook hoorde ik noemen, dat degenen die de voogdij op zich hadden genomen, eerst 

zorgden voor het uithuwen hunner pupillen, en dat die verantwoording daarna plaats had. 

Zie overigens de vorige paragraaf. 

H. Erfopvolging. 

§ 1067. Wij moeten deze in algemeener zin opvatten, waar er buiten den familieband 

in engeren zin nog een dorps- en een landschapsband bestaat, waarin het erfelijkheidsbeginsel 

daarom reeds op den voorgrond moet staan, omdat daardoor alleen de lijn der rechthebben¬ 

den ononderbroken blijft, analoog aan die der voorouders in familie of stam. Het zich gevoelen 

als lid eener gemeenschap is in alle gevallen, hier genoemd, de basis der regelingen. Daardoor 

komt de oudste vertegenwoordiger wel telkens op den voorgrond, maar toch steeds omgeven 

door alle anderen die op verderen afstand betrokken zijn. Tevens moet hier op het stam¬ 

verband worden gewezen, met de opmerking echter dat deze zuiver betreft de voorouder- 

vereering en wat daarmede samenhangt, geene zakelijke aangelegenheden in zich bevat, aan¬ 

gezien de stam als zoodanig geene goederen of rechten bezit, buiten die in de volgende 

paragraaf genoemd. Het hoofd eener familie is de oudste plaatselijke vertegenwoordiger; het 

hoofd van den stam de oudste vertegenwoordiger in den oudsten tak dier families, de meest 

rechtstreeksche verbinding derhalve met den stamvader. Alvorens de erfopvolging nader te 

beschouwen, zal het noodig zijn nategaan wat er te erven valt. Hiervoor stelde ik een over¬ 

zicht samen van wat onder dit onderwerp te rangschikken valt, onderscheiden naar de ge¬ 

meenschappen '). 

§ 1068. Tot de verschillende, onder volgende eenheden dan behooren de rechten: 

a. Van het landschap, op: de onontgonnen woeste gronden, met wat zich daarop 

bevindt; de stranden en het recht om te visschen onder de kust; de strand weiden in het 

algemeen; het wild in de bosschen, ook die, welke reeds eenmaal werden ontgonnen. 

b. Van het dorp, op: de openbare gelegenheden, zooals de badplaats, de bron, de 

rivier, dus hetgeen in de nederzettingen in het algemeen niet aan bijzondere families of per¬ 

sonen behoort. 

c. Van de familie, op: de door haar van oudsher ontgonnen gronden en het verdere 

onverdeelde familievermogen; daartoe kunnen dus ook aanplantingen van overjarige gewassen 

(klappers b.v.) behooren; de voorouderbeelden, 

d. Van het gezin, op: wat bij verdeeling van het familiebezit den afzonderlijken per¬ 

soon, hoofd van een gezin, werd toegewezen; het persoonlijk verworven vermogen; de eigen 

aangelegde sawahs, overjarige aanplantingen; den oogst van de ladang-aanplantingen en van 

den juist genoemden aanleg; de huisgoden. 

1) Volgens eene niet geverifieerde mededeeling uit de Zuid, vervalt bij sterfgevallen, wanneer er geene man 

nelijke erfgenamen zijn, de erfenis aan het «a/w/w-hoofd of den salaiva. 
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e. Van het stamverband, op: de b'órÖ n'adu. 

Gaan wij thans na hoe de overgang van die rechten geregeld was, waarbij ik mij moet 

bepalen tot de spaarzame aanteekeningen door mij gemaakt, terwijl dit onderwerp voor heel 

wat uitvoeriger behandeling vatbaar zou zijn geweest. 

a. Het landschap. 

§ 1069. Aan de landschapshoofden komt het beheer, niet de eigendom toe van de zaken, 

tot het landschap behoorende. Voor dat beheer, tevens als erkenning van de opperhoogheid 

van het landschap, ontvangen zij in belangrijke aangelegenheden de retributies, door de adat 

voorgeschreven, als hun persoonlijk toekomende geschenken. In minder belangrijke zaken 

worden zij hierin vervangen door de dorpshoofden, zooals bij de jacht '). 

b. Het dorp. 

§ 1069 A. Het beheer van het dorp, met het recht de daaraan verbonden retributies te 

ontvangen, komt toe aan de dorpshoofden. Zie ook sub a. 

c. De familie. 

1069 B. Het beheer van het familievermogen berust in eerste instantie bij de familie¬ 

hoofden ; het is mij niet bekend of zij daarvoor bepaalde meerdere aanspraken hadden zoo¬ 

lang het niet tot eene verdeeling van het geheel kwam. 

§ 1069 C. De beginselen nu, volgens welke het erfrecht voor elk dezer drie groepen 

was geregeld, waren overal nagenoeg dezelfde: 

A. Voor wat de hoofden of leiders betrof, was de opvolger in die rechten theoretisch 

hij, die in de mannelijke lijn den oudst rechthebbenden tak vertegenwoordigt, met dien ver¬ 

stande dat: 

1. Tijdelijk het beheer kan verspringen op de broeders van den overleden vertegen¬ 

woordiger van dien aard, om eerst na den dood van hen factisch overtegaan op den recht¬ 

hebbenden zoon, hier bedoeld. 

2. Indien de oudste aanspraakhebbende verstandelijk of naar karakter de geschiktheid 

mist om in de plaats van zijn vader te treden, de na hem in de eerste plaats in aanmerking 

komende zijne plaats inneemt. 

Beide afwijkingen hebben om utiliteitsreden plaats, in het eerste geval om minder 

competente personen niet reeds dadelijk tot een beheer te roepen, waarvan zij de tradities in 

vele gevallen nog niet behoorlijk kennen, en welker behartiging aan de broeders van den over¬ 

ledene stellig veel beter zijn toevertrouWd. 

Parallellen vinden wij elders, zoo in Ierland1 2), waar de oudste zoon niet rechtens 

als hoofd zijn vader opvolgde, maar waar de geschikste en beste van de familie tot die waar¬ 

digheid werd gekozen door den stam. BURNE 3): „Hereditary succession is by no means a 

universal rule. Even the English crown was originally hereditary in the family but elective 

in the person”. 

B. Voor wat de overige leden van al die gemeenschappen betrof, zonder andere for¬ 

maliteiten dan b.v. voor de Zuid de in § 898 beschreven feesten, die leidden tot de waardig- 

1) §§ 409, 4io. 

2) Rolleston, blz. 167. 

3) Blz. 179. 
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heid van vol burger, trad men in de rechten, verbonden aan het zijn van lid van eene der¬ 

gelijke eenheid. 

Om tot de waardigheid van landschapshoofd te kunnen geraken en tot kamponghoofd, 

was het vereischt dat men die feesten achter den rug had, die tot de volle erkenning als 

hoofd leiden; voor familiehoofd was niets van dien aard noodig, de enkele geboorte besliste. 

d. Het gezin. 

§ 1070. Terwijl bij de erfopvolging in de vorige groepen het ging om het totaal der 

rechten of om niets, is die verhouding eene geheel andere in het gezin. Hier heeft verdeeling 

plaats, die de zaak eenigszins ingewikkelder maakt. Vooreerst kon de vader bij zijn leven be¬ 

schikken over zijn goed, hetgeen dan vooral plaats had, als een der kinderen niet voldoende 

verstandelijk was ontwikkeld om een vermogen behoorlijk te besturen. In het Centrum 

(Tètègewó) deelde men mede dat de oudste zoon (sa'a), in geval van geringheid zijner 

geestvermogens, als zoodanig kon worden onterfd, in welk geval hem een gelijk deel als den 

jongeren werd gegeven, van wie de voor de opvolging het meest geschikte in zijne plaats 

trad; zelfs ontving hij wel minder dan zulk een aandeel. 

De zoons alleen hebben rechten op de nalatenschap, de dochters niet, want zij be- 

hooren al evenzeer als de echtgenooten tot den boedel zelven. Eerst bij het ontbreken van 

zoons komen andere mannelijke afstammelingen uit zijtakken in aanmerking (broers, broers- 

zoons, ooms van vaders zijde, etc.). 

Het eerst-geboren zijn verleent in vele, zoo niet alle, landstreken eene hoogere aan¬ 

spraak op den boedel dan de verdere geboorte. Bij overlijden van dien eerstgeborene, gaat 

dit recht over op wien hem volgt in leeftijd. Hieromtrent bestaat echter nog velerlei verschil. 

Zoo teekende ik op dat dat voorrecht plaatselijk was: de helft van den boedel, terwijl de 

andere zoons de wederhelft ontvingen. Verder had die oudste zoon het recht het eerst eene 

keuze te doen, derhalve het beste te nemen; elders deelde de vader, nog bij zijn leven dus. 

Waren er twee zoons, dan ontving de eerste twee derden, de tweede een derde. In andere 

landstreken (in de Zuid) hoorde ik noemen: 

van twee zoons waren de aandeelen: 2 en 1, 

van drie zoons „ „ „ 2, 1 en 1, 

van vier zoons „ „ „ 6, 4, 4 en 4; 

terwijl bij meerderen het aandeel van den eersten één derde bleef. 

Ook vernam ik dat die oudste drie aandeelen kreeg, de anderen elk één. 

Voor de Lampongs vinden wij bij WlLKEN1): „de helft der nalatenschap wordt geërfd 

door den oudsten wettigen zoon”, terwijl Tijdschr. I. T. L. V. 2) vermeldt: „Toch komt aan 

den oudsten zoon, den penjimbang, verregaand het grootste deel toe en wel gewoonlijk twee 

aandeelen, tegen de overige kinderen één”. Dergelijke verschillen dus als op Nias. 

De bevoorrechting van dien oudsten zoon komt ook uit, waar hij de huisgoden ter 

verzorging krijgt; waar hij volgens plaatselijke opgave het recht zou hebben op alle vrouwen 

van zijn vader (zijne eigen moeder uitgezonderd), terwijl het van zijne genegenheid voor zijne 

jongere broeders zou afhangen, of hij hun met een dier echtgenooten gelukkig wilde maken. 

1) 1, blz. 353. 

2) 1904, blz. 166. 
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Hiernaast komt echter voor, dat weliswaar die oudste de vrouwen zelven kan nemen, maar 

dat hare „waarde” (als weduwe dus op de helft te taxeeren) bij de boedelverdeeling werd in 

rekening gebracht. Ook de woning komt toe aan den oudsten zoon, terwijl de jongeren wel 

daarin blijven, maar ook wel gerekend worden te gelegener tijd hun eigen huis te zullen 

maken. Wij merkten vroeger al op dat polygamie dikwijls het gevolg is van zulk eene erfenis 

van vrouwen van den vader. Indien de broeders van den overledene de echtgenooten van den 

overledene tot zich nemen, hetgeen wel vooral bij onmondigheid der kinderen zal gebeuren, 

zijn zij aan den inboedel het bedrag voor zulk eene vrouw verschuldigd '). Het is welhaast 

overbodig optemerken, dat de hier besproken rechten alleen gelden voor de kinderen uit een 

huwelijk van personen van gelijke geboorte. 

Moeten de kinderen gebruik maken van de voorouderbeelden, dan wordt alweer niet 

overal op gelijke wijze gehandeld. Het komt voor, dat men zich daarvoor moet wenden tot 

den oudsten broeder, in diens woning, maar ook wel komt men die beelden halen, om ze in 

eigen huis te vereeren. Quaesties over het niet terugbezorgen dier beelden werden bij mij 

voorgebracht. 

In de Zuid werd van kinderen van een siulu met eene vrouw uit het volk [ono ba 

dsato) medegedeeld, dat zij geschenken ontvingen in overeenkomstig den uitersten wil van den 

vader, b.v.: 20 klapperboomen, 10 riófu sago-palmen, 6 fanulb (Fl. 60.—) aan goud, 1 belezva 

gari, en een deel der huiselijke goederen. De vader zorgde ook voor hunne uithuwelijking, 

waarbij zij dan ontvingen bowoa, figa en dergelijke huishoudelijke zaken. 

Schulden gaan in volle zwaarte op de zoons als erfgenamen over. Zoo noodig kunnen 

dus de echtgenooten en dochters van den overledene daarvoor worden geëxecuteerd. Het 

gebeurt dan veelal, dat broeders voor de betaling der schulden optreden, terwijl de vrouwen 

door uithuwelijking worden „verzilverd”. 

Het is mij niet bekend geworden, dat men broeders voor de schulden van hun over¬ 

leden broer, of een vader voor de schulden van zijn zoon verder kan aanspreken dan het 

bedrag van diens boedel; nader onderzoek is gewenscht. De opmerking, dat eene zuster kon 

worden geëxecuteerd voor de betaling van de schulden van een broer, heeft misschien alleen 

plaatselijk en onder bepaalde omstandigheden beteekenis. 

§ 1071. Ons rest nog te noemen de echtgenooten en dochters, in verhouding tot de 

erfenis, waarvan zij feitelijk een onderdeel uitmaken. Aangezien in § 1062, C dit geval reeds 

bespreking ontving, kan daarnaar worden verwezen 1 2). Het bij een huwelijk eener weduwe 

(l'agha) geslachte varken heet: bawi lagha-, kinderen mogen hier niet van eten (Z.). 

Over het erfrecht der dochters, bij overlijden der moeder, zie § 734. In het noorden 

ontvingen zij de kippen met een haan; soms ook kregen zij een varken; overigens waren 

voor haar de „vrouwenzaken”, de nugha, gouden sieraden. Er bestaat dus voor haar een 

beperkt erfrecht 3). 

Van de verwantschapnamen noemen wij de volgende4). Van de verwanten der moeder 

heeten: de broeders: ama, de zusters: ina, de overige verwanten: sibaja, dat dus alle overige 

1) RN. blz. 39. 

2) Vgl. Wilken, II, blz. 53 vlg. 

3) Cf. Wilken, I, blz. 435 vlg., 337 vlg.; 409. 

4) Ausland, 1892, blz. 620. 
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verwanten omvat, maar ook voor even genoemde broeders wordt gebruikt. Personen, wier 

moeders van denzelfden stam zijn, noemen elkander: gasiwa. Personen, wier vrouwen van 

eenzelfden stam zijn, dus ook ingeval zij zusters zijn, noemen elkander: gabalb. Zwager en 

zwagerin is: Icfo en lagha, met welke woorden men elkander echter niet aanspreekt. 

I. Adoptie. 

§ 1072. In geval iemand geene mannelijke nakomelingen heeft, kan hij een zoon adop- 

teeren (ihalÖ ono n'ija), die geheel treedt in alle rechten (dus ook ten aanzien van de erfenis) 

en verplichtingen van een eigen zoon. Dit heeft voornamelijk plaats omdat hij, die zonder 

zoon sterft, de verzorging van zijn schim mist. De geadopteerden worden gewoonlijk genomen 

uit de naaste verwanten, b.v. uit de broederszoons (Z. iiva), elders weer neemt men een niet- 

verwant van denzelfden stam. De opvoeding, verzorging, uithuwelijking, komen geheel op kosten 

van den adoptief-vader. Het is geen gebruik meer dan één kind te adopteeren, ofschoon van 

een verbod nergens werd vernomen. 

J. Boedelscheiding. 

§ 1073. Terwijl in het bezit van de familie als uitbreiding van het gezin, in vele ge¬ 

vallen gemeenschappelijk bezit blijven: gronden, aanplantingen, gouden voorwerpen, komt men 

menigmaal tot scheiding van den boedel, vooral indien men niet meer op goeden voet met 

elkander is. Ook kan daartoe nopen de wensch, zijne zoons uittehuwelijken, want dan zijn 

contanten noodig, die soms bezwaarlijk op andere wijze zouden kunnen worden verkregen. 

De verdeeling geschiedt dan onder leiding der oudsten, naar de beginselen van de adat bij 

sterfgeval. Quaesties die mochten ' rijzen, moeten door de hoofden worden beslist. Volgens 

gedane mededeeling zijn er streken waar van de varkens, die bij overlijden aanwezig zijn, 

alleen de vrouwelijke exemplaren in leven blijven, terwijl de mannetjes alle bij het doodenfeest 

worden geslacht. Die vrouwtjes worden op gelijke wijze verdeeld. 

N. STAMVERDEELING. 

§ 1074. Dat de patriarchale beginselen op Ni as thans de maatschappij geheel beheer- 

schen, stelden wij reeds meermalen in het licht. Dat zich daarnaast matriarchale resten ver- 

toonen, geeft mij aanleiding de aandacht te vestigen op eene mogelijkheid van ontwikkeling 

dier zoo verschillende beginselen, die ik niet elders vermeld vond. Het verschil tusschen beide 

zoo uiteenliggende opvattingen zou m. i. afhankelijk kunnen zijn van de beantwoording der 

vraag: waar bevindt zich het kind vóór den coïtus. De wetenschap, dat man en vrouw er 

deel aan hebben, is eerst door den microscoop vastgesteld; beschouwingen, volgens welke 

dergelijke opvattingen vroeger hebben bestaan, zouden aan een nader nauwkeurig onderzoek 

dienen te worden onderworpen. Wat KLEIWEG DE ZWAAN1) schrijft: „In der Gebarmutter 

entsteht der erste Anfang der Frucht, weil sich dort der mannliche Samen mit dem weiblichen 

1) I, blz. 159. 
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und dem zurückgebliebenen Menstrualblut verbindet”, acht ik napraterij van halfbegrepen, van 

elders opgevangen mededeelingen, en is in strijd met door mij zelven ontvangen, alleszins 

betrouwbare mededeelingen, volgens welke de mensch vóór den coïtus bij den man aanwezig 

is, en door die handeling als het ware geplant wordt in de baarmoeder der vrouw. Mijns 

inziens is als oerconceptie van dit onderwerp tweeërlei mogelijk: men meent dat het kind 

afkomstig is van den man, dan wel men beschouwt het als in origine bij de vrouw te be¬ 

rusten, en al naar de eene of andere dezer opvattingen, zijn de beschouwingen patriarchaal 

of matriarchaal. Van dit laatste geeft NeuhaUS ‘) een treffend voorbeeld: „Nach Vorstellung 

der Papua ist die Leistung des Mannes bei dem geschlechtlichen Umgange nur von neben- 

sachlicher Bedeutung. . . Der Tani sagt, der Vater reisze das Kind nur los... Das Kind ist 

also nach seiner Vorstellung fertig vorgebildet im Mutterleibe und wird durch den Koitus nur 

aus seinen Fesseln befreit”. De tegengestelde opvatting zag ik te Batavia op een muur aan¬ 

schouwelijk gemaakt, in eene voorstelling van man en vrouw bij den coïtus, waarbij het kind 

werd voorgesteld als te worden overgebracht, door middel van den penis, in het lichaam der 

vrouw. De overgang van de eene voorstelling op de andere kan dus vrij plotseling, haast 

sprongsgewijs, plaats hebben, wanneer er zich omstandigheden voordoen, die tot zulk eene 

andere opvatting aanleiding geven. Van dien aard zouden vooreerst invloeden uit andere 

milieu’s kunnen gelden, waar de opvatting de juist tegenovergestelde is, maar zou ook kunnen 

worden beheerscht door bevindingen bij natuurlijke of kunstmatige miskraam. De overeenkomst 

van het foetus in dien eersten tijd met een hagedisachtige kan dan niet zijn uitgebleven te 

worden vastgesteld, en in dit eenvoudige feit zou wel eens de samenhang kunnen blijken te 

moeten worden gezocht, in vele mythologieën gebracht tusschen die dieren en de menschen- 

wereld. Men vergelijke hiervoor b.v. WlLKEN1 2): „In de Tjarita Brakaj, een Madoereesch 

verhaal, wordt verteld van eene weduwe, die een leguaan baarde, terwijl in een Bataksche 

legende sprake is van eene vrouw, die eene groene hagedis ter wereld bracht”. Dat de smalle 

sikkelvorm van de maan, die wel iets van een dergelijk dier heeft, den oermensch als het ware 

moet hebben uitgenoodigd om verband te brengen tusschen de „wording” van de maan en 

die van den mensch, is niet uitgesloten, maar daarover is het oogenblik der bespreking niet 

gekomen, en hier worde derhalve verwezen naar § 1111. Dat na zulk een sprongsgewijzen over¬ 

gang vele matriarchale gebruiken kunnen blijven voortleven, is reeds te dikwijls elders in het 

licht gesteld, dan dat daarop verder behoeft te worden ingegaan 3). 

§ 1075. Onder stam moet men bij de Niassers verstaan de gezamenlijke afstammelingen 

(dus zoowel mannen als vrouwen) in de mannelijke lijn van een der voorouders, die öf in 

origine geheel mythisch moet worden opgevat, öf dat althans op het oogenblik is geworden. 

Ofschoon de Niasser zelf dat niet doet, geen afzonderlijke woorden daarvoor heeft, kan men 

onderscheiden tusschen hoofd- en onderstammen. De eerste omvatten de afstammelingen van 

een der ver verwijderde voorouders, de laatste van een van diens nakomelingen. Op dergelijke 

wijze onderscheidden de Grieken, waar HELLEN, AlOLOS en DOROS zoons zijn van Deukalion 

en PVRRHA; ION en Achaias daarentegen kleinzoons. 

§ 1076. De stamverdeeling vormt een der lastigste onderwerpen, waaromtrent nimmer 

1) I, blz. 149. 

2) IV, blz. 153. 
3) Voov andere voorstellingen, zie b.v. J. Deniker, „Races et Peuples de la Terre’, blz. 275, 280, 284. 
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volkomen zekerheid valt te verkrijgen, aangezien de opgave in vrijwel elke landstreek afwijkt 

van die uit een andere. Vraagt men een Niasser, die goed op de hoogte van de stamboomen 

is, hoe het met zijne voorouders gesteld is, dan weet hij in deh regel van vijftien tot vijfen¬ 

twintig namen x) te noemen, waarvan de eerste rechtstreeks uit de bovenwereld op aarde 

nederdaalde, dan wel daar nog verblijf houdt, terwijl de verteller zelf de laatste is. Zijne kennis 

berust op de stamboomen (N. nga'óto,, Z. ncfotö), die op hbhb zijn gezet, en waarvan het 

reciteeren plaats heeft bij zeer plechtige gelegenheden 1 2), zooals het halen van de iriökömókö 3) 

en het afgesloten zijn der kampongs na de groote offers. 

1077. Dat neergelaten worden uit de bovenwereld heet: N. nidada, Z. 7, en 

hiervoor worden verschillende plaatsen opgegeven, die — hoe ook verschillend — in aantal 

toch vrij beperkt zijn, en voor het meerendeel gelegen in de zuidelijke streken. Als zoodanig 

zijn te noemen: 

1. Onosihura of Lawidra, 

2. Madsinö (Lawidra), 

3. Sifalagö (Gómö), 

4. H i 1 i m an ar ad sj a (bij Hiligeho, 

achter Teloq Dalam), 

5. H i lifaidö, 

6. Hiliamaigila en Onohódrö, 

genoemd door: H i 1 i s a t a r ö. 

stam Duha, stamvader SlRAÖ. 

stam Hia of Hija. 

Hilisatarö voor HlA. ' 

O n o 1 a 1 u. 

M a n i a m ö 1 ö. 

Op de laatste plaats zetelt de tabalina van dien op de eerste. 

7. Tölamaira, bovenstrooms Onowaèmbó, genoemd door: stam DAlLI, ook Gea. 

Eenige andere gegevens vermelden wij in § 1205, die daar beter op hun plaats zijn, 

aangezien zij een geheel mythologisch karakter dragen. Ofschoon ook tot dit gebied van 

voorstellingen behoorende, vermelden wij, voor het betere inzicht in dit onderwerp, dat vol¬ 

gens Lagemann 4) tegelijk met den daar genoemden stamvader Hia zijn nedergedaald: diens 

vrouw, genaamd: MamÓLIGHÊ (volledig genoemd: bihara-besb), zoomede: 

1. GöRÖ, bijgenaamd: sanema bowö raja, en: sangqi fughb. 

Deze was gehuwd met: MORUWÖ [-bbwb brbisa langi, -b. b. luwb), 

en: ManGüLÖMBU [-langi, -luwb). 

Als kind werd genoemd: SlMAURA [-m'belèbelè langi, -m'b. luwb), die gehuwd was 

met: MüLömbu [-nga'eu, -bbtb). 

2. SamagÖWAULU, [-raja, -hefb). Gehuwd met: HESARA [~ganasa, -ha/nb). 

3. Lauru, bijgenaamd: -m'böna, en : -afb. 

4. Bale, „ -sebuwa ana*a, en: -sebuwa liarnb. 

5. MangawöLA, „ -m'bawa, en: -luwb, alias: BöLA [sadqólö langi, -luwb). 

Zoon van: LAno [sebuwa anasa, -sebuwa hamb). 

6. KABUWA, „ -iva'a ba niha raja, en: wasa ba 7/BBolukö. 

1) In de Zuid is het aantal dier voorouders belangrijk minder in aantal, wat kan wijzen op de leiders dier 

lieden als afstammelingen van eene jongere kolonisatie. 

2) Cf. Schmidt, Grundlinien, § 275 : „dieser (Muntu’untu) habe wenig zu tun, namlich blosz die Geschlechter 

aufzuzahlen”. 

3) § 812. Vgl. Globus, 1891, blz. 370. 

4) Heldensang, blz. 397 vlg. 
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7. KoBOU, bijgenaamd: -sb koj böyótÖ, en: -sbk'ój tasib. 

8. Hawa, „ -d'óla m'banuwa, en : -dóla walg. 

Wij hebben hier met niets anders dan eene enkele uit de vele voorstellingen 'te doen, 

waarvan het mogelijk zou zijn talrijke afwijkingen weertegeven. 

§ 1078. De vraag rijst: wat kan het beteekenen, dat op die plekken de Niassers meenen 

uit den hemel te zijn neergedaald. Dat juist die plaatsen genoemd zijn, heeft zijn grond, al 

moge het bezwaarlijk vallen daaromtrent iets met zekerheid te zeggen. Waar al die plaatsen 

meer of minder in het binnenland zijn gelegen, is het vrijwel uitgesloten, dat daar ter plaatse 

de kolonies van den ovefwal op het eiland zouden zijn aangekomen; dat zou eene stijging 

van den bodem vorderen in een betrekkelijk korte periode, waarvoor geenerlei gegevens aan¬ 

wezig zijn, en die ons zouden leiden in het gebied der fantasieën. Meer bestaanbaar zou zijn, 

dat die plekken eenmaal centra van het oude Niassche leven zijn geweest, dat daar eens eene 

organisatie van een bepaalden stam tot haar grootste bloei is gekomen, van waar sedert ver¬ 

huizingen hebben plaats gehad. Ook hiervoor echter ontbreekt het aan al. wat noodig is, om 

eenige zekerheid te stellen. 

§ 1079. De hoofduitkomsten van mijn onderzoek naar de verspreiding der Niassers over 

het eiland legde ik neer in § 854. Stellig zou een systematisch onderzoek van dit interessante 

onderwerp, waartoe mij de gelegenheid heeft ontbroken, nog menig belangrijk punt aan den 

dag kunnen brengen. Daartoe zal het noodig zijn landschapsgewijs van eiken stam aantetee- 

kenen, vanwaar zijne laatste herinneringen omtrent het land zijner afkomst spreken; zijn er 

dan in die genoemde landstreken nog restanten van zulk een stam aanwezig, dan kunnen de 

gegevens daarvan weer verder helpen, den weg te doen vinden. Het geval doet zich nl. voor, 

dat eene secundaire verhuizing de herinnering heeft weggewischt aan het oorspronkelijke land 

van afkomst. Zoo trof ik bij leden van den stam Gidb in het noorden wèl aan de wetenschap, 

dat zij uit het Moro^ö-dal kwamen, maar niet meer, dat deze vestiging weer stamde van 

het brongebied Susuwa en Ojo. 

§ 1080. Stellen wij ons de vraag, of het waarschijnlijk is dat alle Niassers van één 

kolonisatie stammen, die vrijwel nergens anders vandaan kan zijn gekomen, dan van Sumatra 

of van andere, bewesten daarvan gelegen, eilanden, dan meenen wij dat voorloopig als onwaar¬ 

schijnlijk te moeten beantwoorden. Het definitieve antwoord zal mogelijk eerst dan kunnen 

worden gegeven, zoodra de taalvergelijkende gegevens zullen zijn verzameld en verwerkt, die 

in het Woordenboek van de Niassche taal zullen worden vastgelegd. Op enkele punten zij 

reeds nu de aandacht gevestigd. Het Niasch kent, volgens de tot nu toe gedane mededeelin- 

gen slechts open lettergrepen, het is eene zoogenaamde vokalische taal. Opmerkelijk is dan, 

dat in de Zuid de neiging bestaat, een slot-z niet uittespreken, en b.v. voor kurusi te zeggen 

kurus, met eene eenigszins aangehouden -s. In dit werk vindt men herhaaldelijk dergelijke 

woorden weergegeven als: kurus[i). Te Bawömataluwó gaat men nog een stap verder, 

waar, evenals in het er onder ressorteerende Orahili, in stede van het N. adu, met zijne 

dialectische centrale wijzigingen adju, adsju, of het zuidelijke adu, zegt: abwu en zelfs: abf. 

Het is mij nog niet mogelijk uittemaken, of hier een atavistische uitspraak is teruggevonden, 

dan wel, dat wij met een recent afwerpen van de slotletter te doen hebben. Voor de ver¬ 

wantschap van het Niasch met andere talen gaf ik punten van vergelijking met het Fidji 

(F i.), waarop, zoomin als op andere punten van aanraking van taalkundigen aard, ik het hier 
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de goede plaats acht, verder integaan. Met de talen der Toba- en Karolanden zijn ook 

vele aanwijzingen van verwantschap. Wil men tegenwerpen het niet voorkomen van kannibalisme 

op Ni as, in tegenstelling met die streken, dan zij verwezen naar § 56. Voor wat betreft 

het niet-voorkomen van een letterschrift, dit kan erop duiden dat eene kolonisatie van ver- 

want-Batakschen oorsprong, indien die in eenig deel van Ni as heeft plaats gehad, haar beslag 

moet hebben gekregen vóór de Hindu’s met die landstreken in connectie kwamen; minder 

waarschijnlijk acht ik het, dat zulk een schrift zou zijn verloren gegaan. 

Dat er op Ni as belangrijke tegenstellingen bestaan, hadden wij doorloopend gelegenheid 

aantetoonen, waar wij verplicht waren de Zuid b.v. van het overige eiland te onderscheiden. 

Onder Godsdienst zullen wij het verrassende feit vaststellen, dat de scheppingsconceptie 

van die Zuid radicaal afwijkt van die van het overige eiland (terwijl er daarentegen opvallende 

aanknoopingspunten met Madagascar zijn), dat men sprongsgewijs van Hilifalawu eene 

andere voorstelling heeft, indien men in noordelijker landstreken komt. De alleen in het 

noorden bekende g-eheha heeft op de Ni co baren naast zich het woord hoihe voor „Geist” ’). 

Het standpunt, dat ik op het oogenblik meen te mogen innemen is dan ook: dat het Niassche 

volk eene vermenging is van meerdere kolonisaties, die in verschillende tijden en van tamelijk 

na verwante volken heeft plaats gehad; ik beschouw die kolonisaties als in hoofdzaak te hebben 

behoord tot de oudste takken van de in Achter-Indië nog vereenigde Maleisch-Polynesische 

volken. Terwijl de groote stroom oostwaarts trok, schoven de Niassche kolonisaties op hun eiland, 

kwamen zoodoende buiten den grooten trek, en bewaarden tevens zooveel van die merk¬ 

waardige oerinstellingen, als wij op menige plaats hebben kunnen constateeren. Tot verwante 

resultaten komt KLEIWEG DE Zwaan, op grond van zijn Anthropologisch onderzoek1 2), waar 

hij concludeert: „Meines Erachtens könnte dies alles darauf hinweisen, dass die Bevölkerung 

von Ni as keine homogene Rasse, sondern aus verschiedenen Elementen zusammengestellt 

ist”. Onjuist moet ik niettemin noemen, wat WlLKEN 3) opmerkt: „De bevolking van Nias 

vervalt in twee „stammen”, van welke de eene het noordelijke, de andere het zuidelijke 

deel des eilands bewoont”. 

§ 1081. Dat de verschillende landschappen niet door even zoovele afzonderlijke stammen 

werden bewoond, hadden wij reeds meermalen gelegenheid te releveeren 4). Eenzelfde stam¬ 

naam vindt men in talrijke landschappen terug, alleen van enkele ervan geldt, dat bepaalde 

stammen er een belangrijk overwicht vormen. Zeker is het niet te ontkennen, dat in den loop 

der tijden het vermengd-wonen moet zijn toegenomen, dat du,s in ouden tijd méér „land- 

schap” zich kan hebben gedekt met „stam”, maar dan nog kan dat slechts in beperkte mate 

worden toegegeven, waar er tal van landschappen zijn die geheel gelijke elementen bevatten. 

De door oude schrijvers gedane bewering dat de landschappen naar de stammen zouden zijn 

genoemd, is door het mijnerzijds gehouden onderzoek, vastgelegd in de registers der land¬ 

schappen, over hare volle lengte en breedte weerlegd; een overzicht vindt men in § 1420. 

Wanneer wij het centrale zuiden als uitgangspunt voor de overige vestigingen mogen be¬ 

schouwen, dan treft het, dat een aantal stamnamen in het noorden veel voorkomende, niet 

1) § 806. 

2) Deel II, blz. 209. 

3) I, t>lz. 335- 

4) Zie § 855 vlg. 
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in die andere streken worden aangetroffen. Dit behoeft geene wederlegging van mijne opvat¬ 

tingen in zich te bevatten, aangezien: 

1. De differentiatie nog niet haar beslag behoeft te hebben gekregen, toen de ver¬ 

huizing plaats vond. 

2. Het verschil van namen nog niet behoeft te wijzen op verschil van personen, omdat 

eenzelfde persoon wel met meerdere namen wordt aangegeven. 

3. Er stammen kunnen zijn geweest, die in hun geheel het oorspronkelijke land hunner 

inwoning hebben verlaten. 

4. Er in die centrale streken oudtijds wel restanten van zulke stammen kunnen hebben 

bestaan, die echter door uitsterven van de mannelijke lijn, dan wel door uitroeiing, kunnen 

zijn verdwenen. 

§ 1082. De eenige weg om tot meerder inzicht in de stamverdeeling te komen, is: het 

opteekenen van de stamboomen, zooals die in hbho zijn vastgelegd. In deze richting was ik 

werkzaam, maar ook dit onderwerp vordert zoo reusachtig veel tijd, dat het mij niet mogelijk 

is geweest bevredigende resultaten te verkrijgen. Welhaast geen twee opgaven zijn volkomen 

gelijkluidend. Meestal ziet men een streven om den eigen stam naar boven in den loop der 

tijden te verplaatsen, ten einde eigen aanzien daardoor te vergrooten. Men vindt dus menig¬ 

maal gelijkluidende namen, maar anders gegroepeerd '). 

Het komt mij voor dat de verdere behandeling van deze stamboomen meer in eene 

bijlage thuis behoort, om reden waarvan de voorhanden gegevens, voor zoover mij dat 

wenschelijk voorkwam voor eene voorloopige behandeling, in bijlage II zijn samengevat. Dat 

het ontbreken van dergelijke gegevens mij wel heeft gehinderd, toen ik de in § 844 verzamelde 

namen van vroegere contractanten in het oude archief aantrof, is overbodig te vermelden. 

§ 1083. In de zuidelijke streken worden de stamleden geregeld bijeengebracht, doordat 

eenmaal in de zeven of de veertien jaren de stamfeesten worden gegeven, die wij om hun 

godsdienstig karakter in § 1295 nader moeten behandelen. Dergelijke samenkomsten zijn mij 

uit het noorden niet bekend geworden. 

O. VERHOUDINGEN TUSSCHEN DE LANDSCHAPPEN ONDERLING. 

§ 1084. Over deze verhoudingen is maar al te weinig bekend geworden, wat niet behoeft 

te verwonderen, waar de landschappen zelve zoozeer op den achtergrond waren geraakt, dat 

niet dan eene poging tot reconstructie in het voorafgaande is kunnen gedaan worden. Uit 

het vaststaan der onderlinge grenzen kan blijken, dat tusschen aaneensluitende landschappen 

eenmaal onderlinge regelingen moeten hebben plaats gevonden 1 2). Overigens valt hieromtrent 

medetedeelen, dat bij goede verstandhouding in rechtszaken als richtsnoer genomen werd de 

1) Zoo blijkt uit Lagemann, Heldensang, blz. 399, waar alleen LAsÊ genoemd wordt als zoon van IIlA, dat 

deze zang als zoodanig leeft onder de Ira Ono Lase waarmede de schrijver in aanraking kwam. 

2) § 850. 
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landschapsregelingen zelve, zoodat dan onderling overleg kon plaats hebben. Dit betreft dan 

voornamelijk belangrijke crimineele zaken, aangezien de ondergeschikte quaesties ook wel 

huiselijker konden worden afgedaan. Bij dergelijke groote vergrijpen was een punt van belang: 

of de schuldige al dan niet was gevangen genomen, en derhalve in de macht geraakt van de 

hoofden van een landschap, waar hij niet thuis behoorde. In dit geval vorderde de goede 

verstandhouding mededeeling aan de hoofden van het ressort waar hij thuis behoorde, en bij 

beboeting werden deze lieden in staat gesteld de boete te voldoen, den schuldige dus als 

het ware lostekoopen. Deed zich daarentegen het andere geval voor: dat de schuldige niet 

was gevangen genomen, dan stond slechts de weg open, zich te wenden tot de hoofden van 

het landschap, waar de betrokkene thuis behoorde, en dan konden zich verschillende gevallen 

voordoen: men trok in het landschap partij voor den schuldige en dan kon alleen strijd 

verder beslissen; ook wel hield men zich schijnbaar rustig, maar wachtte de gelegenheid af, 

om den misdadiger of iemand der zijnen te treffen, hetgeen eveneens tot strijd kon leiden; 

ten slotte, wanneer de verhoudingen van vriendschappelijken aard waren en men er prijs op 

stelde dien toestand te doen voortduren, dan kon uitlevering plaats hebben, die echter-wel 

nooit dan tegen goede betaling zal zijn geschied. 

Huwelijken tusschen lieden van verschillende landschappen werden gesloten en het is 

mij meermalen opgevallen, hoe ver van hun woonstreek de relaties zich konden uitstrekken. 

Hierbij speelde het stamverband een belangrijke rol, zoodat men zijne oude relaties niet 

geheel liet schieten. Zoo heb ik in het uiterste noorden hoofden aangetroffen, die wel eens 

aan den bovenloop van de Ojo waren geweest, om eene enkele opgave te doen van den 

grootsten afstand, mij bekend, tusschen zulke lieden gelegen. 

Conflicten tusschen de landschappen. 

§ 1085. Dit onderwerp moet eenige uitbreiding ontvangen, aangezien het practisch geen 

nut heeft afzonderlijk te behandelen den strijd in de landschappen zelve, dus inwendige twee¬ 

dracht, en wat dergelijke toestanden tusschen verschillende landschappen betreft. Inwendige 

strijd kon o. a. het gevolg zijn van het niet geven aan de rechthebbende hoofden van de hun 

verschuldigde aandeelen bij feesten. Voor onderlinge conflicten kunnen wij o. a. de volgende 

oorzaken noemen: 

1. Het dooden, eventueel snellen van personen. 

2. Het rooven van vrouwen. Zie: Twee Togten'). Van dezen aard heb ik nooit iets 

vernomen, zoodat wij dit geval om zijne historische waarde opnemen, geheel op gezag van 

de aangehaalde bron. 

3. Roof en diefstal. Zie Lett 1 2) en § 841, grafroof. 

4. Het opnemen van vluchtelingen, vooral slaven, schuldenaren, pandelingen, of zelfs 

van menschen die zich aan het gezag van hun hoofd wilden onttrekken, gelijk dat herhaaldelijk 

in de Zuid plaats had. 

5. Het niet afdoen van bruidsprijs of andere schulden 3). 

6. Grondquaesties. 

1) Blz. 10. 

2) I, blz. 37. 

3) Cf. Domis, blz. 122—123. 
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7. Beleediging. 

Daarnaast konden nog wel andere gevallen zich voordoen, zooals het leveren van een 

kop, die later bleek reeds gebruikt te zijn geweest 1). 

Voor zoover mij bekend, zijn de meeste oorlogen ontstaan door de sub 1 en 4 ge¬ 

noemde factoren2); deze waren het, die aanleiding gaven tot de voortdurende oorlogen van 

de tegenwoordige nihq raja, met de bewoners van het Aramö-dal, eenmaal dichter bevolkt 

dan de Zuid, waarvan de geheele ontvolking van dat dal het resultaat was3). 

§ 1086. Het is noodig twee typen van oorlog te onderscheiden, en wel: 

a. Tijdelijke oneenigheden, zooals die welke vooral in de landschappen zelve veel 

plaats vonden, met een meer acuut karakter. 

b. Oerveeten, die alleen tijdelijk tot stilstand kwamen maar telkens weder losbarstten, 

met chronisch karakter dus, en die op den duur alleen mogelijk waren tusschen verschillende, 

eenigszins van elkander verwijderde landstreken. 

Eene oplossing van die laatste moeilijkheden was vrijwel uitgesloten, en zelfs werden 

zulke verhoudingen ten behoeve van het noodzakelijke snellen wel kunstmatig onderhouden. 

Woonden betrokkenen in dit geval dicht bij elkander, dan kon het eindresultaat slechts zijn, 

uitroeiing of verhuizing van de zwakste partij. Woonde men ver genoeg van elkander, dan 

werd de vijandschap onderhouden door snellers, die bij voorkomende gelegenheden hun slag 

gingen slaan. Maar ook bepaalde krijgstochten kwamen voor, zooals die meer of minder ge- 
\ 

regeld werden ondernomen door de bewoners van de Zuid tegenover Aramö, en door de 

zg. Ira Ono Lasê in het ten noorden van die landstreken 'gelegen gebied, benoorden den 

Lölömatsjuwa. Van uit de Zuid was het voornamelijk Hilifalawu, dat zijne tochten 

maakte, die men schertsenderwijze noemde: sprinkhanen vangen [manufa tamd)4). 

Soms waren de motieven voor zulk een oorlog enkel wraakneming, die zelfs in het 

geval van de verwoesting van Simandraölö enkel daarop berustte, dat slaven, uit die plaats 

geboortig, de kampong Hilifalawu hadden in brand gestoken. 

§ 1087. De Niasser zelf onderscheidt zijne strijdwijzen in de volgende methoden: 

a. si fatuwb, dat met amok-maken kan worden vertaald. Het is dus een op zich zelf 

staand geval, naar aanleiding van eene grief of opwelling. 

b. marióghö, waaronder men verstaat dat b.v. vier lieden een of enkele personen over¬ 

vallen, na zich eerst verborgen te hebben, om die te snellen. 

c. falqii, in welk geval 30 a 40 personen samen een tiental anderen b.v. .op de velden 

overvallen. 

d. fatêl'e, dat berust op eene vooraf gemaakte afspraak tusschen de strijdende partijen, 

om elkander op een bepaald terrein te ontmoeten. Zulk een strijd heeft meer het karakter 

van een ordaal. 

e. manubwo, bepaalde beoorloging, zoo noodig met verbranden van de kampong gepaard, 

1) § 1264. 

2) Tijdschr. Ned. Indië, Xde Jaargang, deel I, 1848: „deze oorlogen hebben alleen menschenroof ten doel. 

De aldus prijsgemaakten worden door het binnenland naar Samabawa (Söma bawa) gevoerd in ruil tegen goud, 

linnen stoffen, laken, tabak, enz.” nl. „aan de Samabawers aangeboden en door dezen verkocht aan de in de baai van 

dien naam gelegen handelaars”. 

3) Cf. voor oorlogen: Lett, I, blz. 92—95. 

4) Zie § 1254. 

55 
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ofschoon dit niet tot de geijkte gebruiken behoorde, maar plaats had omdat er geen andere 

weg overbleef om zonder groote verliezen van eigen menschen de plaats te nemen, dan wel 

bij wijze van wraakneming, ook wel met de bedoeling zich op die wijze van lastige buren 

te ontdoen, die dan elders een onderkomen hadden te zoeken. RN. ') zegt, dat de woon¬ 

plaatsen vooral te vuur en te zwaard werden verwoest. Het niet verbranden was niet gegrond 

op zedelijke overwegingen, die zeker allerminst in dergelijke oorlogen bestonden, maar op 

het gevaar dat men daardoor te snel de omwonende verbondenen van het gevaar op de 

hoogte .bracht, en dat de aftocht in zulk een geval al te bezwaarlijk zou worden, opgejaagd 

als men dan kon worden door hen, die van alle zijden te hulp schoten. 

§ 1088. Wij zullen van de oorlogen een schets geven voor de Zuid, waarbij een 

tamelijk volledig materiaal ter beschikking staat, om daarna enkele opmerkingen over het 

noorden te maken 1 2). 

Het kan uit het voorafgaande duidelijk zijn, dat in de Zuid dient te worden onder¬ 

scheiden tusschen oorlogen met Aramö en onderlingen strijd van de zuidelijke vestigingen; 

en wij zullen die beide punten afzonderlijk behandelen. Een aantal factoren zijn echter aan 

beide gemeen, zoodat het doelmatig kan zijn die eerst te bespreken. Daaronder behoort de 

vraag, wie krijgers waren, welke quaestie in § 897 reeds voor een goed deel werd opgelost. 

Alle weerbare mannen waren krijgers, slaven echter niet. Deze laatsten kunnen als dragers 

zijn meegegaan, er mag er eens een enkele onder geweest zijn die zich onderscheidde, maar 

dat zijn dan de uitzonderingen die den regel bevestigden. Terwijl het beleid in den oorlog 

bij de siulu's berustte, wier positie nu meer nog dan gewoonlijk op den voorgrond kwam, 

was het gevecht zelf meer de zaak der krijgslieden. Alle vrijen waren dienstplichtig; zij 

werden van hun jeugd af geoefend in al wat noodig was, om goed met lans en schild te 

kunnen omgaan. Ging dit eerst spelenderwijs zoolang men kind was, later hield men oefenin¬ 

gen, waarbij colonnes van lansdragers werden afgewisseld door geweerdragenden, wien zij ook 

tot dekking strekten. Een dergelijke opkomst, bij eene feestelijke gelegenheid, ziet men weer¬ 

gegeven in Afb. 204. Ook door sport werden de mannen geoefend, waarbij de springsteen 3) 

een belangrijke rol speelde. Bij feestelijke gelegenheden ook, gaf men blijk van zijne be¬ 

kwaamheid in het fatèlè genoemde schermutselen, waarbij men één voor één optrad, met de 

lans in de hand eerst enkele malen zoo hoog mogelijk in de lucht sprong, dan de lans weg¬ 

wierp als op eenig doel gericht, om vervolgens zijn zwaard te trekken, waarmede men als 

een razende .naar een vermeenden vijand sloeg. Het tjakalèlè van Cel eb es heeft hiermede 

de meeste overeenkomst. 

§ 1089. Men maakte zijn voorkomen zoo afschrikwekkend mogelijk, maar het zwart 

maken van het gezicht werd in de Zuid ontkend. Een zwart masker zag ik daarentegen te 

Bawömataluwö, waar bij eene parade één of twee dergelijke lieden, beghu genoemd, aan 

de krijgers voorafgingen 4). Het zich zoo toetakelen had nog het voordeel, dat het voor de 

aangevallenen moeilijk was, bepaalde personen en vooral diegenen van elders die zich in den 

strijd mengden zonder dat deze hun bepaald aanging, te herkennen. Het kon toch later 

1) Blz. 15. 

2) Vgl. Lett, I, blz. 71—72. 

3) § 277. 

4) Afb. 224. 
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nooit voor de betrokkenen gunstig zijn als bedrijver van eenig feit, vooral indien dat bestond 

in het dooden van den een of den ander, ook bij de vijanden bekend te zijn. Zware hoofd¬ 

deksels met strijdbuizen ') moesten het lichaam beschermen, waarvoor overigens de grootere 

en kleinere schilden dienden. De wapens waren voorbeeldig onderhouden en voor deze ge¬ 

legenheid extra aangescherpt, waarbij een ieder voor zich zelf had te zorgen. De geweren 

werden voor een deel door de hoofden verstrekt. Dat men zich met toovermiddelen verder 

trachtte te beschermen en onkwetsbaar te maken, zagen wij reeds 1 2). 

§ 1090. Gaan wij na deze meer algemeene opmerkingen over tot de behandeling van 
\ 

de oorlogen met Aramö, dan zijn daarvan de hoofdmomenten de volgende. De krijgstochten 

van dien aard werden georganiseerd öf op instigatie van een levenden siulu, naar aanleiding 

van eenig feit dat volgens de adat een casus belli uitmaakte, óf naar aanleiding van de 

opdracht van een overleden siulu, om de voor zijn schim noodige koppen te halen uit de 

door hem aangewezen kampongs, waarmede hij zijne rekening nog niet had vereffend. 

Vgl. I Koningen, 2, 5: „Zoo weet gij ook, wat JOAB, de zoon van ZerÜJA, mij gedaan 

heeft, en wat hij gedaan heeft aan de twee krijgsoversten van Israël, Abner, den zoon van 

Ner, en Amasa, den zoon van JETHER, die hij gedood heeft, en heeft krijgsbloed vergoten 

in vrede”...., en 6: „Doe dan naar uwe wijsheid dat gij zijn grauwe haar niet met vrede 

in het graf laat dalen”. Deze opdracht werd door David aan SALOMO gedaan, toen de dagen 

nabij waren, dat hij sterven zou. 

§ 1091. Eene oorlogsverklaring had niet plaats: men wachtte een geschikten tijd af om 

zijn slag te slaan, tegenover een zoo mogelijk onvoorbereiden vijand. Om ter zake van den 

uitslag zekerheid te erlangen werd een varken (RN. blz. 95 spreekt van een kip, mogelijk 

bij kleinere oorlogen?) geslacht en uit het hart opgemaakt, of men met succes zou strijden. 

Palmer zegt, dat de lijnen van — RN. dat de bloed- en andere strepen op het hart bij deze 

divinatie werden geraadpleegd. Den voorouders werd mededeeling gedaan van het voornemen, 

de redenen ervan werden opgegeven ten bewijze van zijn goed recht, en daarom werd hunne 

hulp ingeroepen, zegen afgesmeekt voor zich zelven en verderf voor de vijanden die de schuld 

waren van dit alles. Zonder de overtuiging te hebben dat het gelijk aan zijn kant was, zou 

wel niemand zich in den strijd hebben gewaagd. 

§ 1092. De voorbereiding voor den tocht bestond in het koken van rijst, door het hoofd 

verstrekt dat de onderneming op touw zette, welke rijst in pinang-bladscheeden (N. niowa, 

Z. mobzva bwinb) of in klapperbladeren (N. tamböjö) werd medegenomen, maar ook wel in 

vlechtwerk (Z. nibd'ódö). Een ieder nam zijn eigen aandeel bij zich; zoo noodig werd nog rijst 

achterna gezonden (Z. 'ó ba bivamadsjudsju). Ook werden de deelnemers voor het vertrek 

onthaald, waarvoor varkens werden geslacht, verdeeld onder de weerbare mannen die zich 

allen hadden verzameld uit de kampongs, die in onderling overleg aan den strijd deelnamen. 

Volgens eene, elders niet bevestigde mededeeling, zouden „de goeden" aan dien maaltijd niet 

deelnemen, uit vrees dat LüWALANI hun zou verwijten, indien zij vijanden versloegen, dat 

zij daarvoor iets hadden aangenomen. Ook had bij dat regaal dansen plaats (Z. lafaluwaj'ó). 

§ 1093. Als wegwijzer werd iemand aangenomen, genaamd: N. si manga m'böli, Z. si 

1) §§ 686, 687. 

2) § 674. 
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a böli, dus iemand die daarvoor werd (om)gekocht, aangezien daar dikwijls verraad onder 

schuilde, maar ook wel was het iemand die zelf met de betrokkenen op gespannen voet 

stond (NZ. si fauduudu ghöra). 

Degenen die het aldus met elkaar eens waren geworden (N. mamagólö), omsingelden 

zoo mogelijk des nachts de vijandelijke kampong. Wie bij den aanval trachtten te vluchten, 

of wie zich verzetten, werden gedood met geweer, lans of zwaard. Die personen werden ver¬ 

volgens gesneld ’). Wien men overigens na de inname in de kampong aantrof als weerbaren 

man (sab'e%e, sabolÖ), werd eveneens van het leven beroofd. Vrouwen en kinderen, welke laatste 

speciaal in tegenstelling met de vorigen sawuju, de weeleen, zachten, weerloozen werden ge¬ 

noemd, nam men gevangen (lara*u). Al wat er verder aan waarde (goud, araba, bawi, faghê, 

figa, wapens) werd aangetroffen, werd medegenomen (Z. lajasóhu). De adu n'uwu, dus de 

voorouderbeelden der overwonnenen, werden ook meegevoerd en beneden de huizen der 

hoofden geplaatst. Als voorbeeld van zulk een tocht noemen wij Hiliba-'u, dat was beoor¬ 

loogd in 1891 wegens het wegloopen van slaven, en waar werden gedood 30 personen, die 

dus allen werden gesneld, terwijl men 40 slaven maakte. Hierop slaat vermoedelijk LETT 1 2), 

die de getallen omkeert en nog vermeldt dat aan goud voor eene waarde van Fl. 2.000.—, 

benevens 50 varkens werden geroofd. 

Het is wel gebeurd dat in de beoorloogde kampongs verwanten werden aangetrofifen 

van bevriende nederzettingen. Zoo b.v. bij de beoorloging van Hilitumuru, toen dertig 

gevangenen op verzoek van iGHUSANUWü, hoofd van het bevriende Amadraja door Hili- 

simaètanö werden vrijgegeven, volgens de eenen zonder vergoeding, volgens de anderen 

tegen betaling van 3 tot 6 batu per persoon. 

§ 1094. De terugkeerenden uit den strijd gaven bij succes (na sb hare) reeds van verre 

hun terugkomst aan door het rifahbhq-e'", ontleend aan het invallen van de groote massa der 

krijgers met Jibhq-e” bij den zang van hen, die de verrichte krijgsdaden verheerlijkten. Werd 

dit teeken van zegevier vernomen, dan gingen de achtergeblevenen hun tegemoet, de strijders 

werden feestelijk ontvangen, door de hoofden onthaald, waarbij dansen (Z. lafaluwaja) plaats 

had. Het varken dat bij deze gelegenheid werd geslacht, heette bawi dèghéli. De dappersten 

kregen eerenamen (toj sebiiwa), zij werden beloond 3) en het gjebeurde dat het hoofd hen in staat 

stelde het fasulu te geven. Verder werd er geofferd om de vervloekingen, die allicht van 

wege de overwonnenen op hen rustten, onschadelijk te maken. Met de koppen werd gehan¬ 

deld, zooals in § 1106 vlg. wordt vermeld. 

§1095. De aldus door de Zuid beoorloogde landstreken, omvatten het dal van de 
\ 

Eho, speciaal van haar zijtak de Aramo, maar ook in noordelijker gelegen gebied drong 

men door, eenmaal zelfs tot bij de waterscheiding van de Sjiwalawa en de Lahömi, 

waar men echter werd teruggeslagen bij H i 1 i s a n u w ö 4). 

§ 1096. Van geheel ander karakter was de strijd die in de Zuid zelve werd gevoerd 

tusschen de nederzettingen onderling. Ofschoon zulke oorlogen soms jaren lang konden duren, 

1) Hkierli, Urgeschichte der Schweiz, blz. 4iS:'„Die Köpfe erschlagener Gegner nahmen sie, wie Diodor und 

PosiDONius berichten, als Zeichen des Sieges mit nach Hause und schmückten damit den Eingang ihrer Wohnungen”. 

2) I, blz. 69. 

3) §§ 199, §97- 
4) Zie Lett, I, blz. 71. 
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bestonden zij voor het meerendeel uit kleine schermutselingen en overvallingen. Ten einde 

insluipingen zooveel mogelijk te voorkomen, werden de kampongs bij het uitbreken der 

vijandelijkheden in zooveel mogelijk ontoegankelijken staat gebracht. In de omgeving maakte 

men wolfskuilen, voet- en buikrandjaus werden aangebracht, verhakkingen gemaakt. De punten 

dier randjaus (NZ. sugha) werden in het vuur gehard, zooals ik dat aantrof op een tocht 

tegen het vijandige Hilibadalu (Ojo), waar bundels daarvan werden aangetroffen die tegen 

ons waren bestemd, maar die men had vergeten medetenemen. Wij gebruikten ze echter om 

er de toegangswegen gedurende den nacht mede aftesluiten, en vonden den volgenden morgen 

gebroken en bebloede exemplaren, die bewezen dat zulks geen verkeerde maatregel was ge¬ 

weest. Deze toestand beschrijft RN.1) als volgt: „des nachts wordt goede wacht gehouden; 

de wakers roepen elkander van tijd tot tijd aan en klapperen met het schild, om te doen 

blijken, dat zij niet verpoozen; des avonds worden de ladders opgetrokken aan de ingangen 

en de poorten gesloten, waarvan de deuren van boven in hengsels zijn gevat en, als dak¬ 

vensters, van buiten naar binnen dicht vallen, gesloten; de meestal zeer holle wegen, die er 

heen leiden, zijn versperd door middel van op een Ned. el van elkander geplaatste boom¬ 

stammen aan wederzijde van den weg, waartusschen aan het boveneinde dwarsbalken zijn 

geklemd, die van regts naar links en omgekeerd, onder, tusschen den voet van het tegenover 

gestelde paar bevestigd, zich overkruisen en een soort van Friesche ruiters vormen, alle welke 

balken bovendien met doorns zijn ingestoken”. 

De borstweringen, die uit opeengestapelde steenen bestonden, waren in den regel niet 

hooger dan de borst of de hoogte van een persoon, dikwijls echter reikten zij tot niet veel 

meer dan het middel, althans in vredestijd. Alleen bij de poorten was dat anders: daar heb 

ik wel eens wallen gezien, die enkele meters, b.v. een drietal, hoog waren. Intusschen zijn 

vele kampongs op hellend terrein gebouwd en brengt men de wallen aan, waar dat op zijn 

gunstigst afloopt, zoodat de weerkracht feitelijk veel grooter is dan door deze hoogte op zich 

zelve aangegeven. In oorlogstijd wordt dit alles versterkt en nagezien. Vele kampongs hadden 

dubbele wallen, waartusschen men soms eene open ruimte aantrof, die in vredestijd werd 

beplant met pisang en dergelijke. Overigens had men aanplant van bambu, vooral van de 

gedoomde soort, die zelfs in gewone omstandigheden den toegang bemoeilijkte, maar die — 

gekapt — hem vrijwel afsloot. Boombrandnetel was meer een verdedigingsmiddel in de cen¬ 

trale streken. Een vrijwel algemeen gebruik is den voorkant zwaar te versterken, de achter¬ 

zijde daarentegen zoodanig in te richten dat die weliswaar moeilijk toegankelijk is, maar toch 

de gelegenheid openlaat, om zoo noodig zelf te kunnen ontvluchten. Alleen daar, waar zulk 

eene versterking op een afzonderlijk staand topje ligt, zijn de bezwaren naar alle kanten 

vrijwel gelijk. Of die maatregel óók verband kan houden met het loslaten van het vee, zoo¬ 

als ik dat geregeld constateerde indien ik een minder gewillige kampong bezocht, en dat 

alleen bij zulk eene inrichting op het laatste oogenblik kan worden meegenomen, is mogelijk, 

maar niet vastgesteld. 

§ 1097. Omtrent de wijze, waarop de oorlogen werden gevoerd, verstrekt PALMER VAN 

DEN BROEK de volgende gegevens. „Voornamelijk tracht men elkander schade te berokkenen 

door overvallen en hinderlagen. Men trekt b.v. uit in eene bende tot eene getalsterkte van 

1) Blz. 96. 
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70 man [tn'ój falqu), om bewoners van vijandelijke kampongs, die op de velden bezig zijn, te 

overvallen. Vaker nog verlaten troepjes van 4 of 5 man het dorp, om in de omgeving van 

de vijandelijke negorij personen te verrassen en aftemaken [möj manóghö, gaan om te snellen : 

sógho). Soms overvalt zoo een troepje badenden aan den hele (badplaats). Voordat op het 

geroep: „email”, „vijanden”, hulp komt opdagen, zijn dezen in den regel weer verdwenen, 

hun slachtoffers onthalsd achter latende. Daar dit overdag geschiedt en in de onmiddellijke 

nabijheid van het vijandige dorp, worden deze „sanqi ba hele” of „si fab'ódsji ba hele' als 

zeer moedig beschouwd. Nog moediger acht men de „si fab'ódsji ba ewali”, die in eene kleine 

bende vereenigd, overdag de kampong van de tegenpartij binnendringen, om al wat hun 

tegenkomt nedertevellen en snel de wijk te nemen, voordat de bewoners van hun schrik 

bekomen zijn en zich verzameld hebben. Dapper is ook hij, die ’s nachts, ondanks alle waak¬ 

zaamheid der wachten, binnen het dorp weet te geraken, en door een geweerschot op de 

juiste plek van de omwanding gericht (soms door een verrader met kalk gemerkt) slapende 

personen binnen het huis verwondt of doodt; of met behulp van buskruit a. a. een dak in 

brand steekt (sbghodsji, brandstichters), waardoor dikwijls het geheele dorp in de vlammen 

opgaat”. 

§ 1098. De meest typische vorm van strijd was het fatèlè, waartoe men den vijand 

eene bepaalde uitnoodiging zond, en dat op eene afgesproken plaats en een bepaalden tijd 

ergens in de wildernis plaats vond *). Men leverde dan slag met gewéer, lans en zwaard. 

Het was een vorm van strijd tusschen vijanden, die elkander vrijwel gelijk kwamen. Men 

naderde elkaar tot op korten afstand voor de strijd begon. De krijgers waren in colonnes 

verdeeld, drie in den regel. Tusschen die colonnes posteerden zich de schutters, die bij den 

aanval telkens even naar voren liepen, buiten hunne dekking, hunne geweren (zonder be¬ 

hoorlijk te richten: de kolf rustte daarbij dikwijls op de hoogte van de heup) afvuurden, en 

zich dan weer snel terugtrokken, om weer onder bescherming te kunnen laden. Aan het hoofd 

van elke colonne stond een balö niha, ook wel börö nafulu genoemd, die als voorvechter 

fungeerde, en een vervanger bij zich had, in het algemeen voor bijstand, maar ook om inte- 

springen als de voorvechter buiten gevecht werd gesteld. Die voorvechters moesten het in 

de eerste plaats ontgelden. Zij mochten hunne eigen lans niet werpen, geen voet breed wijken; 

speren vingen zij op met het schild, kogels trachtten zij te ontwijken, door op zij te springen 

of zich op den grond te werpen. Waren zij vermoeid of op andere wijze niet meer tot den 

strijd in staat, dan traden de vervangers in hunne plaats. PALMER zegt, dat — indien de 

voorvechter week — hij door de zijnen werd neergestooten. Een der vleugels werd gevormd 

door de jonge mannen, die moesten trachten door eene omtrekkende beweging den vijand 

in den rug aantevallen. Hoofden of zoons van hen spaarde men zoo veel mogelijk, om het 

vuur van den krijg niet al te zeer aantewakkeren, wat samenhing met het karakter van dit 

gevecht, waarover beneden. Vrouwen en kinderen die in het dorp achterblijven, strijden daar 

als het ware mede, door te springen, te schreeuwen, op den vloer te stampen met de rijst¬ 

stampers. 

§ 1099. Enkele vluchtelingen werden beboet of gedood (in Bawölówalani was volgens 

Palmer de boete tot Fl. 240.—); eene vluchtende colonne moest daar aan den siulu Fl. 2000.— 

1) Cf. o. a. Snouck Hurgronje, Het Gajöland, blz. 125. 
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betalen, terwijl omgekeerd de siulu dat bedrag aan de vechtenden uitkeerde in geval van 

overwinning. De lijken van siulu s of hunne verwanten liet men ongemoeid; van anderen 

daarentegen zou men volgens Palmer de koppen wèl snellen, maar na gebruik wegwerpen, 

dan wel op verzoek teruggeven. Van andere zijde vernam ik, dat dit snellen bij verwante 

stammen niet zou plaats hebben, zoodat zeker niet van een algemeen gebruik mag worden 

gesproken. 

§ 1100. Van den uitslag van zulk een gevecht hing het dikwijls af, of er vrede zou 

worden gesloten, want feitelijk was zulk een kamp een ordaal. Van bepaalde tweegevechten 

in den oorlog heb ik nooit vernomen. Hoe de uitslag van den strijd geacht werd een gods¬ 

oordeel te zijn, blijkt ook duidelijk uit de woorden van KanöLO, siulu van Hiliganöwö, 

in 1893 geuit: „omdat ik geen schuld had, is van mijne pattij niemand gedood; maar van 

mijne tegenstanders (Bawödóbara) is er een gesneuveld en werden er zes gewond”. Ook 

daaruit blijkt hetzelfde, dat — indien de verliezen gelijk zijn bij het f'atêlè — er opnieuw gevochten 

moet worden. Diegene der partijen, die door het ordaal in het ongelijk is gesteld, zal in den 

regel de eerste stappen voor den vrede doen. Ook is het wel gebeurd dat andere kampongs, 

de onrust moede, verklaarden dat — indien eene bepaalde partij niet tot den vrede geneigd 

was — zij zich bij hare tegenstanders zou aansluiten. Bemiddelaars tot den vrede waren neutrale 

hoofden. Vóór het zoover was, waren er soms jaren van onrust verloopen, gedurende welke 

men voortdurend op zijne hoede moest wezen. Alvorens het sluiten van vrede te bespreken, 

moet het een en ander worden opgemerkt over de resultaten van den oorlog. 

§ 1101. De buit werd door de hoofden verdeeld die den oorlog hadden ondernomen, 

waarbij de slaven aan hen zelven kwamen. Behalve belooningen van fmancieelen aard, werden 

de in § 199 genoemde geschenken aan dapperen gegeven. Volgens PALMER werden tuinen en 

velden aan de overwinnaars gelaten, of wel men trachtte daarvoor eene groote som in geld 

te ontvangen, hetgeen alleen slaat op de onderlinge oorlogen in de Zuid. Voor wat het 
\ 

gebied van de Eho en de Aramö betreft, ofschoon men er volkomen meester was, heeft 

men er nooit een bepaald veroveringsrecht op het land doen gelden. Dit lag niet in de lijn 

der politiek dier kampongs, want daardoor zou de eigen kampong moeten zijn opgelost, en 

dit zou de ondergang .van de Zuid zijn geweest. Wèl vorderde men hulp van die noordelijke 

bewoners, die boomstammen moesten leveren; om een enkel voorbeeld te noemen: voor den 

bouw van de woningen der siulu s. Het hoofddoel van de Zuid was, eene open strook land 

te hebben vanwaar men geene invallen van snellers behoefde te vreezen, een gebied tevens 

0A1 als jachtveld te gebruiken, waarin en van waaruit men de voor den voorouderdienst zoo 

noodige koppen kon halen. Ook gebruikte men later de bevolking uit die strook, om haar 

tegen betaling als snellers te gebruiken, waartoe zij opdrachten van de siulu's ontvingen. 

§ 1102. Omtrent den vrede merkt PALMER het volgende op: „Zoolang aan weerszijden 

nog geene verliezen zijn geleden, is het in den regel niet onmogelijk voor neutrale hoofden, 

om den vrede tot stand te brengen. Heeft een der partijen echter den krijg bijzonder onge¬ 

lukkig gevoerd, vooral -als zij eenen voornamen siulu daarbij heeft verloren, dan duurt de 

veete jaren lang, en wordt de vrede ten langen laatste gesloten, dan is het den overwinnaar 

geraden op zijn hoede te blijven, want als de tegenpartij de kans schoon ziet, dan wreekt 

zij zich in vollen vrede. De krijg wordt meestal beëindigd door bemiddeling van invloedrijke 

hoofden die als scheidsrechters optreden, en aan wieri de partij die aanleiding tot den strijd 
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heeft gegeven, een zekere som gelds heeft te betalen. Partijen leveren elk een varken, dat 

op den weg tusschen de beide kampongs in tweeën gesneden (lasila) wordt, waarna een 

der helften van het eene varken met het overeenkomstige deel van het andere verwisseld 

wordt (sanmiu bawï)". 

Zooals dit laatste woord aangeeft, wordt dit varken verbrand, zoodat het gebruikt moet 

zijn geworden bij eene beëediging, die niets anders kan betreffen dan de voorwaarden, waarop 

de vrede wordt gesloten '). Hiermede komt ook overeen, wat men mij vertelde, dat bewust 

varken niet werd gegeten, omdat wie ervan zouden eten, ziek zouden worden (af'ógho ttiha). 

Na afloop van dit alles brachten de ouden van dagen [si bihasa) en de ere van beide kam¬ 

pongs over en weer bezoeken, waarbij een onthaal plaats had en de vrede definitief gesloten 

was. RN. 1 2) geeft nog de volgehde belangrijke mededeelingen, die hier beknopt worden weer¬ 

gegeven. Heeft de oorlog een tijd geduurd, dan tracht een onzijdig hoofd een wapenstilstand 

te bewerken, ten einde op een onzijdig terrein te confereeren. Gelukt dit, dan zenden beide 

partijen hun vertegenwoordiger (RN. spreekt van „gevolmachtigde”, wat ik zeer onwaarschijnlijk 

acht) voor de bespreking. Is men het eens geworden, dan bepaalt men een dag voor de be¬ 

zwering van den vrede. Hoogergenoemd varken (ook wel eens een slaaf) wordt gebracht, 

dat wordt gehalveerd en als boven behandeld, waarbij men onder aanroeping van LÖWALANI 

(en laten wij gerust toevoegen: van Latura-DANÖ) 3) zich zelf vervloekt, wanneer men de 

eerste mocht zijn die de vijandelijkheden hervatte. Men ziet: het gaat daarbij om het teere 

punt, wie het eerste begint — en ten aanzien waarvan de Niassers dus blijkbaar gelijk opgaan 

met andere volken! De feestelijke verzoening heeft meestal plaats bij den bemiddelaar. Als 

zoodanig kan alleen iemand optreden, even aanzienlijk als de strijdende partijen, hetgeen — 

wanneer zoo iemand ontbreekt —■ een groot bezwaar is voor het sluiten van den vrede. 

§ 1103. Het tot nu toe besprokene betreft in hoofdzaak de toestanden in de Zuid. In 

centrum en noorden zijn er tal van punten van overeenkomst, al was daar alles minder ge¬ 

organiseerd. Bepaalde krijgers waren in die streken niet bekend, ieder burger was soldaat. 

Hoe de toedracht van een vijandelijken overval was, kunnen wij zien bij Fehr4), wiens relaas 

wij hier laten volgen: „Nun fangt man ebenso ganz in der Stille an, sich zu rüsten und vor- 

zubereiten: Messer, Schilde und Lanzen werden hervorgeholt, Kriegermützen und Jacken, 

welche aus einem sehr starken Geflecht gestehen, werden erneuert und in Ordnung gebracht. 

Nachdem dies geschehen, wird ein glücklicher Tag ausgewahlt, und die betrefïfenden Krieger 

versammeln sich alle in einem Hause. Von hier schicken sie in der Nacht einige Spione aus, 

um zu sehen, ob die Leute in dem feindlichen Kampong schlafen. Wenn dem so ist, kehrën 

jene eben so schnell und heimlich, wie sie gegangen sind, wieder zurtick, um ihre Genossen 

zu rufen. Nun schleichen sich alle heimlich in den Ort. Sobald sie auf der Dorfstrasze ange- 

langt sind, erheben sie einen furchtbaren Larm, durch welchen die Ueberfallenen erschreckt 

und mutlos gemacht werden sollen. Zu gleicher Zeit brechen sie in die Hauser ein, hauen 

und stechen die Marmer nieder und binden die Frauen und Kinder, um sie als Gefangene 

mitzunehmen. Darauf werden die Hauser geplündert und in Brand gesteckt. Die Körper der 

1) Voor het verbranden van een hond bij eedsaflegging, zie § 941. 

2) Blz. 98—99. 

3) § 938- 
4) Blz. 37—38, 
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Ermorderten und die, welche sich versteekt haben, werden dabei ein Raub der Flammen. 

Mit Beute beladen kehren die Mörder zurück. Gewöhnlich ist aber damit die Sache nicht zu 

Ende. Entronnene von den Ueberfallenen laufen so schnell als möglich zu ihren Verwandten, 

welche in andern Kampongs wohnen, und bitten dieselben um Hilfe. Sofort wird hier die 

Kriegstrommel geschlagen, und alles, was mannlich ist, macht sich auf die Reine und verfolgt 

die Feinde, um ihnen womöglich die Gefangenen wieder zu entreiszen”. De eenvoudige lezing 

hiervan kan overtuigen van de juistheid der aan mij gedane mededeeling, dat het verbranden 

van kampongs geen regel was '). De gevangenen konden soms worden losgekocht, maar het 

gebeurde ook wel dat de partij, die overvallen was, zoo sterk bleek te zijn, dat men niet alleen 

tot teruggave der gevangenen verplicht was, doch bovendien nog eene boete te betalen kreeg. 

Bij openlijke vijandschap trof men tal van voorbereidingen. Men verzamelde massa’s 

steenen, waarmede men de aanvallers kon bestoken en de versterkingen werden met zulke steenen 

nader bevestigd. Spionnen waren voortdurend in de weer, om op de hoogte te blijven van 

de actie van den vijand. De weerbare manschap verzamelde zich op het dorpsplein, waar 

dans en zang plaats vonden, als betrof het een feest. Verder lezen wij bij Feiir1 2): „Bleiben 

die Feinde zu lange aus, so reinigt man ihnen den Weg zum Kampong, alles natürlich in 

der Absicht dieselben einzuschüchtern und abzuschrecken. Gelingt dieses, so sind die Gegner 

ganz furchtbar beschamt und werden von allen ausgelacht und verspottet. Wie aber bei den 

Niassern das Spriichwort sehr gelaufig ist: Es ist besser sterben als beschamt sein, so kommt 

es fast immer zum Angrifif, der in der Regel in einem grausamen Gemetzel endigt. Die unter- 

liegende Partei sucht sich nun wieder zu rachen, und sollte es auch erst nach langen Jahren 

sein; und so setzen sich die Kriege ohne Ende fort”. 

In de centrale streken hebben dergelijke oorlogjes groote verwoestingen aangericht, 

omtrent de aanleiding waartoe in § 858 reeds het noodige werd opgemerkt. Zoo werden de 

dalen van de Midden-Oj o met haar zijtak, de Moj, verder de dalen der beide rivieren 

Gidö (nl. de kleine en de groote), nagenoeg geheel ontvolkt, en „waar de klapperboomen 

eenmaal zoo dicht stonden, dat men van den eenen boom op den anderen kon overgaan”, 

gelijk mij werd verteld, heb ik niets dan uitgestrekte wildernissen aangetrofifen, waar alleen 

de steenen der oude kampongs herinnerden aan betere tijden. 

P. KOPPENSNELLEN. 

§ 1104. Het snellen had plaats, deels als wraakoefening, als oorlogsdaad, en dan met 

een bepaald gebied als doel, dan wel in verband met de behoefte aan koppen voor zekere 

adatverrichtingen, in welk geval in den regel, geen bepaald object werd beoogd en ook van 

huurlingen kon worden, en in den regel ook werd gebruik gemaakt. Dit neemt niet weg dat 

ook in het eerste geval aanleiding kan geweest zijn, dat men koppen noodig had. De tochten 

1) Van gelijken aard is de mededeeling van Snouck Hurgronje, Het Gajöland, blz. 125: „verbranden of 

anderszins vernielen van woningen behoort tot de zeldzaamheden; het strijdt geheel tegen de ödöt”. 

2) Blz. 40. 

56 
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bij wijze van wraakoefening waren de gevaarlijkste, aangezien men in het andere geval het zich 

zelfs wel gemakkelijk maakte op kosten van zijne slachtoffers, alvorens dezen te overvallen. 

Aangezien de methode van beide overigens in hoofdzaak overeenkomt, schijnt eene gescheiden 

behandeling niet noodig. Slechts in de Zuid werd mij gemeld, dat daar, en alleen werd ge¬ 

noemd het geval dat een siulu zich eenig gouden voorwerp wilde doen vervaardigen, wel 

een bepaald persoon als doel van het snellen werd gekozen. Men zei dan wel: „als die en 

die hier komt, zal ik zijn kop halen”. Men verborg dan een stuk goud van geringe waarde 

in de nabijheid van de kampong van hem om wiens kop het te doen was, zooals het heette: 

als koopprijs bij LÖWALANI, en bij dat begraven werd die godheid dan ook medegedeeld, 

voor wiens hoofd dat goud als zoodanig bestemd was '). 

§ 1105. Voor de wijze van uitvoering in centrum en noorden kunnen wij niet beter 

doen dan in hoofdzaak weertegeven, wat FEHR ter zake1 2 3) vertelt: „Steht ein gröszeres Fest 

nahe bevor, so sieht sich der Festgeber nacli einigen .. . Gesellen um, die sich für sein... Vor- 

haben dingen lassen. Nachdem sie ihm versprochen haben, binnen einer gewissen Frist einen 

Menschenkopf zu bringen, bewirtet er sie in seinem Hause mit Reis und Schweinefleisch, 

aber nicht von Tellern, sondern aus einem Schweinetrog. Dadurch soll angedeutet werden, 

dasz sie Hunden und Schweinen gleich geachtet sein sollen, wenn sie keinen Kopf bringen”. 

Cf. BURNE *), die vermeldt: „In Mota. . the members on joining the society drink 

from the same coco-nut. This forms a mutual bond which pledges them never to exert their 

magie powers against one another”. Het komt mij niet onmogelijk voor, dat hier dat samen¬ 

eten eene gelijke strekking heeft en de betrokkenen ervan verzekert, dat zij voor elkander 

veilig zijn: het geval, dat men iemand met een list zou weglokken onder voorwendsel van te 

gaan snellen, inderdaad echter om hem dan te vermoorden zou anders niet zijn uitgesloten. 

Zulk een maal noemde men badq'e. De snellers, balbhb genoemd, aten volgens mij gedane 

mededeeling uit houten bakken voor ubi (N. baketa, Z. agliólo gowi). Bij dit feestelijk onthaal 

wordt ook door den ere een adu lawölo gemaakt, die dient om te maken dat de snellers bij 

hun werk niet beven. 

„Zugleich machen sie mit ihrem Auftraggeber aus: „Bringen wir keinen, daim hole 

unsre eigenen Köpfe und die unsrer Frauen und Kinder”. Als erste Anzahlung und zum 

Zeichen, dasz der Bund geschlossen ist, bekommen sie etwas Gold und einen Halm. Darauf 

bewafifnen sie sich mit Messer, Lanze und Schild, reiben ihren Körper mit Oei ein und nelimen 

allerlei Zaubermittel an sich, durch die sie glauben, sich unverwundbar machen zu können”. 

De bedoeling van het inwrijven met olie kan zijn, de sympathische nawerking daarvan 

te ondervinden als zij na het snellen zich uit de voeten maken. 

„Nun geht es landeinwarts, und in scheinbar friedlicher Weise nehmen sie noch die 

Gastfreundschaft der Leute in Anspruch, unter denen sie sich ihre Opfer suchen wollen. Am 

Tage schleichen sie dafür in der Nahe ihres Dorfes umher und lauern an den Wegen und in 

den Feldern, ob ihnen nicht jemand in den Weg kommt.” (Het kan na het tevoren opge¬ 

merkte duidelijk zijn, dat de beschrijving betreft een snellen in niet vijandelijk gebied; 

overbodig optemerken, dat het hier vermelde iets was dat voorkwam, maar geenszins de 

1) Cf. de afschuwelijke voorstelling bij Raap, blz. 175. 

2) Op blz. 40 vgg. 

3) Blz. 50. 
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algemeenheid weergeeft). „Vorher haben sie aber noch eine Art Opferung vorgenommen und 

dabei die Geister um Hülfe und Beistand bei der Ausführung ihres . . . Planes angerufen”. 

Cf. § 1264 in zake dergelijke offers onder de Dajaks; het komt mij voor, dat dit 

punt alleszins waard is nauwkeurig te worden onderzocht. 

„Aus dem Gebüsch heraus überfallen sie schlieszlich nichtsahnende, einsame Wanderer 

oder solche, die allein im Felde arbeiten, schlagen ihnen mit ihren scharfen Messern den Kopf 

ab und nehmen denselben mit”, 

Eene gewone wijze van handelen is: eerst het slachtoffer weerloos te maken met de 

lans b.v., en eerst daarna het „rustig” het hoofd aftesnijden. 

„Nun geilt es schnell quérfeldein durch Busch und Wildnis, um nicht verfolgt und 

ergrififen zu werden. Vor allem suchen sie die Laufe von Bachen und Flüssen auf und benutzen 

dieselben als Wege, dainit man ihre Fuszspuren nicht entdecken und ihre Fahrte nicht ge- 

funden werden kann . . . Werden sie aber doch erreicht und ergrififen, dann ist es um ihr 

Leben geschehen; doch kommt solches nur selten vor”. 

Gesnelde koppen vervoert men in zakken (N. t'öwaföwa), in het Z. noemde men daar¬ 

voor een mandje (Z. hilb), wat mij vreemd voorkomt. 

„Verfolgen wir nun die Mörder mit dem erbeuteten Kopfe weiter. Sobald sie in (lees: 

der Nahe von) ihrem Kampong angelangt sind, schicken sie Botschaft zu dem Hauptling, der 

sie gedungen hat, und bestimmen den Tag, an welchem sie ihre Beute bringen wollen. Fest- 

lich geschmückt machen sie sich an dem ausgemachten Tage mit ihren Brüdern und Dorfge- 

nossen auf den Weg. In ihrer groszen Unwissenheit und Verblendung sehen ja leider diese... 

Menschen solche Mordthaten noch als etwas Groszes und Heldenmütiges an. Weithin ertönt 

ihr unausgesetzt wiederholtes: Ehe jahoi ho”. 

Men noemt dit: N. lïöj hbgb, C. lafahb hojöj. Het is het refrein van den zang, door 

een voorzanger aangeheven. 

„Ist man in der Nahe des Kampongs angelangt, wo der Hauptling wohnt, so kommt 

derselbe mit den angesehensten Mannern seines Dorfes den Mördern entgegen. Frauen und 

.Kinder dürfen sich nicht anschlieszen. Hier werden die Mörder zum ersten mit Palmwein und 

Schweinefleisch bewirtet und bekommen ungefahr 40 Mark ausgezahlt. Nun gejit es mit Ge- 

sang ins Dorf hinein. Hier folgen aufs neue Tanz und Bewirtung und die Auszahlung weiterer 

40 Mark”. 

Dat omdansen der snellers heet: N. lafblaja sangqi hbgb. 

„Zum letzten geht es in das Haus des Hauptlings, wo die Heldenthaten vollends geehrt 

und die Vollbringer umtanzt werden. An diesen Festlichkeiten und Schmausereien nimmt 

natürlich der ganze Kampong teil. Im Hause des Hauptlings wird noch das letzte Blutgeld 

mit über 100 Mark ausgezahlt, und damit hat der ... Auftrag seine völlige Erledigung gefunden” '). 

§ 1106. Enkele aanvullingen mogen hier volgen, in verschillende streken aangeteekend. 

Zoo was in de Zuid het borgstellen van vrouw en kinderen niet bekend. De waarde van 

een kop bedroeg daar van 3 tot 9 batu. De snellers gingen er in een troep van ongeveer 

7 man op uit. De terugweg leidde in den regel eerst door rivieren, om het spoor onzichtbaar 

1) In het centrum (Tètègewó) werd de geheele toedracht in het kort weergegeven met: irugi jomo, lahalo; 

bawi, lafaho, larinb, lahalö gana^a^ labe b'bli. 
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te maken, en vervolgens langs een pad over de bergruggen, die de gemakkelijkste en ook 

daarom snelste aftocht mogelijk maakten. De koppen werden eerst op staken in de kampong 

geplaatst (opdat de honden er niet van zouden eten), ze werden daarna in de Zuid in eene 

mand (hilb) gedaan, van vlechtwerk gemaakt, en ergens in de boomen opgehangen. 

Bij mijne eerste tochten in het Centrum heb ik dergelijke korven gezien, waarvan de 

beteekenis mij destijds niet bekend was. Van den zendeling KRUMM leest men: „So stand 

Miss. KRUMM eines Tages, als er unerwartet das Dorf (Tögimbögi) betrat, plötzlich auf der 

Strasze vor 5 aufgesteckten Menschenköpfen”. Elders weer worden die koppen eerst begraven 

(lakö'b), wat vooral daar plaats had, waar men de gevolgen van ontdekking vreesde. 

Werd de kop in de kampong gebracht, dan bood de sneller hem aan het hoofd aan, 

dat hem opdroeg den kop neerteleggen op het kampongplein [ba ewali). Van eene aanbieding, 

al tandakkende, van den kop, die daartoe in een korf was gelegd, door den sneller aan het 

eveneens tandakkende hoofd, zooals dat indertijd gebruik was op de N an u sa-eilanden, heb 

ik nooit iets vernomen, zulks werd steeds ontkend. In enkele centrale streken werd verteld 

dat, was de kop noodig, deze werd gewasschen en geplaatst op de fu lawa [ba fulawa jaïi'a), 

waarvoor zie § 3, derhalve in huis werd gebracht. Overal elders werd zulk een brengen in de 

woning beslist ontkend. Twee maanden daarna, als hij dus voldoende doorrookt was, legde 

men hem op de ginewe [ba gineiué) '), in een korf (C. draga of laruwa). 
* \ 

Voor de Zuid verzamelde men de koppen van Aramö in de balé, daarentegen werden 

die, welke bij eenige gelegenheid in de Zuid zelve werden gesneld, weggeworpen. Als ge¬ 

bruik was dit, gelijk wij zagen, niet geoorloofd, hetgeen men uitdrukte met: te bhi lahalb 

fófbra-. men mag (de koppen van) wie met iemand samenhangt niet halen. Met Aramö was 

dat anders, daar was het wraakneming die ertoe leidde [lafasulö). 

Het koppensnellen vordert nog nadere toelichting, waarmede wij echter moeten wachten, 

totdat door de behandeling van de godsdienstige beweegredenen van den Niasser, wij meer 

zijn doordrongen van den gedachtengang, die hieraan ten grondslag kan liggen. 

§ 1107. Ons rest nog alleen een overzicht te geven van de gevallen, waarin de adat 

vorderde dan wel het mogelijk maakte, dat er koppen werden gesneld. Het Centrum ging in 

dit opzicht het verst, daar kon voor uiterst onbeduidende aangelegenheden een hoofd het 

noodig oordeelen, dat snellen plaats vond. De hier volgende opgave omvat de voornaamste 

gevallen, maar voor streken in het Centrum kan zij niet op volledigheid bogen. 

In de Zuid werden koppen gehaald voor de volgende aangelegenheden: 

1. Bij wijze van bloedwraak [lafasu/óm). Ik durf niet te zeggen dat deze mededeeling 

volkomen juist is, aangezien m. i. de kop steeds noodig zal zijn geweest voor een bepaald 

geval, en de bloedwraak meer zal hebben aangewezen de plaats, waar men aan die behoefte 

kon voldoen. 

2. Bij den bouw van eene nieuwe kampong, waarbij immers de kampongsteenen zulke 

offers vorderden * 2). 

3. Bij den bouw van een balé, de plaats, waar de kampong-goden zich bevonden en 

waarvoor verwezen zij naar § 281 vlg. 

0 Vgl- § 363- 

2) § 280. 
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4. Bij den bouw van de woning van een aanzienlijk hoofd, dat voorzien was van een 

lasara, die wij uitvoerig bespraken in § 335 vlg. 

5. Bij het plaatsen van darbdarb's ten behoeve van overledenen voor de woning der hoofden ’). 

6. Voor het groote doodenfeest, waarbij men den overledene tot wederopstanding bracht 

(fambsb dó la) 1 2). 

7. Voor het geven van de groote feesten, waardoor een siulu tot de volle uitoefening 

van de waardigheid van hoofd komt, gelijk wij dat uiteenzetten in § 898 sub 12. Omtrent de 

plaats van het snellen heet het in het gedicht: 

vBa Garamö fabunuwa, ba Garamö fawowógha", dan wel: 

y,Löw ba Garamö, idanö, ba bivehalö fabunuwa.''’ 

8. Bij het maken van gouden sieraden (Z. labagb ganasa) van meer dan 50, b.v. van 

100 batu, zooals waartoe de siulu s gerechtigd waren 3). 

9. Bij een onherroepelijken eed, waarvoor vgl. §§ 941, 1102. 

Andere gevallen zijn mij uit deze landstreken niet bekend geworden. 

Voor centrum en noorden gelden m.m. de voor de Zuid onder 1—4 genoemde ge¬ 

vallen. Het komt mij overbodig voor, daaromtrent iets naders optemerken. Voor wat de verdere 

nummers betreft, strekken de volgende gegevens, die mede met andere punten zijn aangevuld: 

5a. De darbdarb is in het noorden als zoodanig onbekend. Daarentegen werd voor het 

oprichten van een gowé ten behoeve van de hoofden medegedeeld, dat daarvoor een of meer 

koppen werden gebruikt 4). 

6a. Voor het doodenfeest werden koppen gevorderd; voor het positief uitgedrukte beeld 

der wederopstanding in deze landstreken zie § 1263. 

7a. Analoog aan de beginselen van de Zuid is de plaatselijk gedane mededeeling, dat 

men voor salawa géén, voor balugu wél koppen noodig had. 

8a. Bepaalde grenzen werden mij voor de noordelijker landstreken niet bekend, zoodat 

er reden is om aantenemen, dat hier in latere tijden de willekeur der betrokkenen meer 

beslissend was. 

9a. Komt overeen met de Zuid. 

Verder kunnen wij enkele gevallen toevoegen, zooals: 

10. Voor het opluisteren van kleine feesten, hetgeen welhaast alleen voor de zuidelijke 

centrale streken geldt. 

11. Als beding voor den schoonzoon, hem door zijn schoonvader in spe opgelegd, en 

meer of minder in verrekening van den bruidsprijs. Dit gebruik, waarmede ik jaren lang on¬ 

bekend bleef, werd mij eerst in 1914 door een alleszins betrouwbaar Niasser uit het Centrum 

medegedeeld 5 6). In dit verband moeten wij wijzen op mededeelingen bij Soleyman, A° 850, 

gepubliceerd door M. REINAUD °), waar wij 7) lezen: „Ces iles ont dans leur dépendance 

1) § 268. 

2) § 818. 

3) Vgl- §& “3, 216. 

4) Hiervoor zij verwezen naar § 317 vlg. 

5) Het wordt trouwens ook vermeld in Tijdschr. Ned. Indië, Xe jaargang, deel I, 1848, blz. 178. 

6) Relation des voyages faits par les Arabes et les Persans dans l'I n d e et a la Chine dans le IXe siècle. Paris, 

1845, Imprimerie Royale, 2 deelen. 

7) Op pag. 7 van de „Chaine des chroniques”. 
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d’autres ïles, parmi lesquelles est celle de Alneyan. Quand 1'un d’eux veut se marier, il ne 

trouve de femme qu’autant il a entre les mains le crane de la tète d’un de leurs ennemis; 

s’il a tué deux d’entre les ennemis, il peut épouser deux femmes; s’il en a tué cinquante, il 

peut épouser cinquante femmes, suivant le nombre des cranes. L’origine de eet usage vient 

de ce que les habitants de cette ile sont entourés d’ennemis; celui donc qui se montre le 

plus hardi dans les combats est le plus estimé de tous”. 

Deze mededeeling vordert echter nauwkeuriger beschouwing, waarvoor zie § 1428. 

12. Voor het maken van een groot rijstblok, met 4 stampgaten, gelijk dat te A m a- 

draja (Eli o) heeft plaats gehad, waar men sprak van een binu lösu '). 

13. Ook werd vermeld, dat bij ernstige ziektegevallen, indien Lature dus van de 

lumblumb zich had meester gemaakt, wel snellen plaats had, dat in dit geval dus geheel het 

karakter had van het stellen van een vervanger, ten einde die godheid te bewegen zijn buit 

lostelaten. 

Onjuist moet genoemd worden de mededeeling, dat het snellen met den oogst verband 

zou kunnen houden; ten minste al wat ik daaromtrent kon onderzoeken, leidde tot de con¬ 

clusie, dat zulke feesten na den oogst met andere omstandigheden in betrekking stonden, en 

dan gegeven werden, omdat alleen in dien tijd immers voldoende rijst aanwezig was. 

1) Zie: Schreiber, blz. 50. 

I 
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§ 1108. Moge het in het algemeen gesproken reeds voor ons menschen boeiend zijn, de 

eerste stappen natespeuren, door de voorgeslachten afgelegd op het pad van ontwikkeling, 

en het daarom te meer van belang zijn, primitieve volken als het Niassche te bestudeeren, van 

welke wij belangrijk materiaal ter vergelijking en tot verklaring van anders onbegrijpelijke 

zaken kunnen verwachten: mij is steeds als een der meest belangwekkende punten voorge¬ 

komen, de heschouwingen nategaan over het worden der wereld en de plaats, die de mensch 

daarbij inneemt. Het naieve en huiselijke denken in die oorspronkelijke tijden moest er wel 

toe leiden, waar men de aarde, ten minste in een eilandenreeks als de Indische, leerde kennen 

als eene ronde schijf, dus als een voorwerp van gelijken vorm als zon en volle maan, in den 

„hemel” een dergelijk verblijf te zien, dat zich boven de aarde bevond, als eene verdieping 

daarboven. De beschouwingen over die bovenwereld knoopten zich vast aan hetgeen die hemel, 

en wel in de nachten, die immers den dagen en dus het leven voorafgaan, te zien geeft. Het 

zal dus van gewicht zijn, alvorens wij ons in het Niassche gedachtenleven verplaatsen, nate¬ 

gaan, wat er wel aan dien hemel, in het bijzonder in de tropen, te zien is, en te overwegen 

tot welke conclusies dat alles kon of moest aanleiding geven. 

§ 1109. Als natuurlijk uitgangspunt voor alle beschouwingen strekken de enkele nachten, 

waarin de maan voor het ongewapende oog niet zichtbaar is, dus de tijd om nieuwe maan. 

Dit is de tijd van duisternis, dien wij in zoovele mythologieën aantreffen, en dien wij ook bij 

de Niassers zullen terugvinden '). 

Evenwel, in die duisternis vertoont zich duidelijk de vertakte gordel van den melkweg, 

wanneer deze zich niet in den horizont bevindt, zooals dat geregeld in de tropen gedurende 

eenigen tijd van den nacht het geval is. Het ligt voor de hand, dat deze in het oog vallende 

verschijning aanleiding heeft gegeven tot verschillende verklaringen, die wij gedeeltelijk naast 

elkaar zullen aalntreffen en die wij, naar het mij voorkomt, moeten beschouwen als uit ver¬ 

schillende tijden der menschelijke ontwikkeling afkomstig te zijn. De volgende opvattingen 
/ 

werden mij bekend: 

1. Als rivier. Onder verdere verwijzing naar § 1166, zij hier slechts opgemerkt dat deze 

volgens de Niassers in de bovenwereld stroomt, en dat men bij helder weer het geruisch van 

het water kan hooren. 

Gen. I, 2: ... „en duisternis was op den afgrond”. 
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Gen. II, IO: „En eene rivier was voortgaande uit Eden, om dezen hof te bewateren; 

en werd daar verdeeld, en werd tot vier hoofden”. Op. cit. ii: „De naam der eerste rivier is 

Pison: deze is het, die het gansche land van Havila omloopt, waar het goud is”, etc. De 

vier rivieren hier vermeld (ik noem alleen die, welke in verband wordt gebracht met het goud, 

wat toelichting vindt in § 1166) zoekt men op aarde — maar ik stel de vraag, of E d e n niet 

moet worden geplaatst in eene dergelijke „bovenwereld”, als de Niassers die kennen. Evenals 

in Genesis aardsche rivieren genoemd worden, vinden wij op Ni as een rivier van gelijken 

naam als die in hun „hemel”, de Dsea. Evenals wij in § 1220 een „zondenval” zullen leeren 

kennen van de personen, broer en zuster, die daarom die bovenwereld moesten verlaten waar 

die hemelrivier stroomde, zien wij iets dergelijks in Genesis. In § 1222 zien wij, hoe de be¬ 

vruchting van de vrouw volgens eene voorstelling plaats had door een dimci (chinaasappel), 

en in Genesis is het de vrouw, die den appel aan haar man geeft om te eten. 

2. Als boom. Deze, dien ik in het vervolg als „wereldboom” zal aanduiden, treffen wij 

bij de Niassers aan als Tora'a, waaraan zich volgens de noordelijke en centrale voorstellingen 

alles heeft ontwikkeld, dat zich in boven- en benedenwereld bevindt. 

3. Als draak. Deze voorstelling ontleen ik rechtstreeks aan eene opgave van Saleyer, 

waar men den melkweg kortweg „naga” noemde, als de slang dus, die oorzaak is van de 

verduisteringen van zon en maan. Feitelijk ligt deze voorstelling in één lijn met de opvatting 

van den horizont als de aarde omvattende slang of draak, aangezien — wij merkten het juist 

op — de melkweg geregeld samen valt met den horizon, zich daaruit als het ware opheft. 

HERCULES, eene zonne-representatie, doodt in zijn vroegste jeugd de slangen der 

duisternis. Op Ni as werd de melkweg genoemd de afschaduwing van den horizont-naga. 

Voor de maan als „kop” van de slang, zie SCHMIDT, Grundlinien, § 143: ... „Vollmond 

. . . dieser letztere bildet den Kopf dieser Schlange”. Daartegenover staat dan de zon als kop 

van eene andere slang, den regenboog, welker voorstelling ligt opgesloten in op. cit. § 357: 

„WOR MAKAROM erscheint manchmal als eine vielfarbige, dicke Schlange mit einem goldenen 

Kopf” en voor het verloop der opvattingen is het interessant; hoe die slang gezegd werd in 

het noorden van Ni as: de zon en maan op te eten! (§ 1275). Duidelijker dan hierdoor kon 

bezwaarlijk het verband van melkweg — naga en regenboog — worden gelegd, bewijsmate¬ 

riaal tevens voor de identiteit van hemelboog en melkweg, nader gepreciseerd in den naam 

si dumi-dumi (,dunii is regenboog) langi voor dien boom '). 

§ 1110. De sterren leerden wij 1 2) reeds kennen als phosphoresceerende paddestoelen, dan 

wel als kinderen van later optredende zon en maan, waarop wij dus in dit verband niet mogen 

vooruitloopen. Wel daarentegen is het hier de plaats reeds te wijzen op de voorstelling ervan 

als rijstkorrels (zonder bolster en dus wit), die de hemelrivier afdreven, en die daar door eene 

vrouw werden verzameld3). Nadere gegevens hieromtrent vindt men in §§ 552—554. 

§ 1111. Van overwegend belang voor de bestudeering der mythologieën is het, zich 

rekenschap te geven van het optreden in dat nachtelijk duister van de maan. Vooreerst zij 

dan gewezen op het steeds weer als sikkel herboren worden ervan, waarbij in de tropen de 

1) § 1142. 

2) §§ 476 en 477. 

3) § 63. 
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bolle zijde steeds naar den horizont is gericht. Ook van dit beeld loopen de opvattingen zeer 

uiteen, zooals uit het volgende moge blijken; wij leeren dan die sikkel kennen als: 

1. Beeld van het wordende en later weer verwelkende leven, waarbij vooral moet gelet 

worden op de tegenstelling die de zon hierbij vormt, als de in onvergankelijkheid voort¬ 

bestaande. 

2. Prauw. De mogelijkheid, dat eene dergelijke voorstelling ook op Ni as heeft bestaan, 

kan blijken uit § 1291. 

3. Gekromde hand. Het komt mij voor, dat wij tot deze conclusie mogen komen uit 

de in § 1146 verder besproken woorden van het daar behandelde gedicht, waarvan de ver¬ 

taling luidt: 

„Er nahm sich Erde, die eine Handvoll, 

Er nahm sich Erde, so grosz wie ein Ei”. 

In deze regels lees ik voortgang der voorstelling: éérst bevindt zich in die hand aarde 

(en men lette er op, bij het eerste optreden van de maansikkel, of men daarboven niet dui¬ 

delijk die aarde kan zien liggen !), later bevindt zich daarin het wereldei ’). 

4. Gaffels, zooals men die bij boomtakken aantreft, en waardoor verband gelegd wordt 

tusschen boomgeesten en maangodin 1 2). 

5. Hoorns, eene voorstelling die wij op Ni as, waar gehoornde dieren vroeger niet 

voorkwamen, anders dan in den vorm van herten, niet hebben aangetroffen dan in verband 

met deze dieren 3). 

6. Klapperdop. Hiervoor zij verwezen naar §§ 193 en 1213, waar het goud van het 

daar genoemde meisje in zulk een voorwerp de hemelrivier afdrijft. 

7. Stukje goud dat zich bevindt op een bord. Voor deze voorstelling worde verwezen 

naar § 1207. Het bord is wederom de zwak zichtbare maanhelft, waarop wij sub 3 reeds zin¬ 

speelden, daar als „aarde” genoemd. 

8. Komkommer. Zie § 78 4 * *). 

9. Hagedisachtige, zie §§ 1074, 1206. 

§ 1112. Naarmate zich de maan ontwikkelt, wordt de melkweg, dus de wereldboom, 

minder duidelijk zichtbaar en alleen bij donkere maan is hij ten volle te zien. Men houde in 

het oog dat het dagelijks meer zichtbaar worden van de verlichte maanhelft, tot tweeërlei 

beschouwingen aanleiding heeft kunnen geven: 

1. Vooreerst werd elke dagelijksche wisseling opgevat als een nieuw wezen, gelijk dat 

uitkomt bij dertig kinderen, vermeld in § 1228. Deze beschouwing komt mij voor misschien 

ouder te zijn dan: 

1) Waarvoor overigens verwezen zij naar de „Grundlinien” van Schmidt, § 329. 

2) § 1229. 

3) Maar ook nevels worden met het hert samengebracht, waar het in een gedicht van den oer-nevel heet: 

shit sbng'eng'e, sotölli, nevels als ranken, met een stam, 

„ nibböho „ als een hert gelijk. 

„ nibgodagoda. 

„Tochter” der Lumimu'ut, von 
§ II53- 
4) Vgl. Schmidt, Grundlinien, § 275: „Es wird erzahlt, dasz Lintjambene, die 

ihrem Bruder Muntu'untu geschwangert worden sei. Sie flieht vor dem Zorne ihrer Eltern und gebiert auf der Flucht 

ein Kind, das aber „nur ein Kürbis” ist”. 
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2. De vergelijking van de maan met een zijn hoofd omdraaiend wezen, ‘zoodat men 

het eene oogenblik het in het gezicht ziet, later daarentegen het donkere achterhoofd, zooals 

wij misschien mogen concludeeren uit § 497. 

Dat elke nieuwe maan eens beschouwd werd als geboren te worden na het afsterven 

van de oude, feitelijk dus een nieuw geslacht te openen, zou kunnen blijken uit de uitdruk¬ 

king: maté bawa '). 

§ 1113. Ook de volle maan gaf aanleiding tot talrijke beschouwingen, die zich stellig 

historisch en plaatselijk verschillend hebben ontwikkeld, maar die wij thans naast elkaar aan¬ 

treffen. Ter zake zij het volgende vermeld: 

1. De voorstelling als wereldei zagen wij in de voorlaatste paragraaf sub 3 vermeld * 2). 

2. Op Saleyer, Regentschap Tanette, wist men mij te vertellen, dat de oude lieden 

er nog van spraken, hoe de maan een spiegel was 3). Deze mededeeling vormt de brug tot 

de volgende voorstelling als: 

3. Bron, waaromtrent wij lezen in het in § 1146 besproken gedicht: 

„Da droben an der Quelle, die wie ein Stück vom Spiegel, 

Da droben an der Quelle, die wie ein Stück vom Glas”. 

En verder: „Als er sah seinen Schatten im Wasser, 

* Als er sah seinen Schatten in der Tiefe”. 

Naar mijne opvatting zou dus het „mannetje in de maan” het beeld zijn, waarnaar de 

in het gedicht genoemde Uwu Lowalangi den mensch schiep, en feitelijk zou dus dat 

„mannetje” eenmaal zijn opgevat als een spiegelbeeld van die godheid, gelijk een mensch dat 

ziet, indien hij in een bron kijkt. 

4. Over den man, die zich in de maan zou bevinden, zie nader § 1188. 

5. Voor de beteekenis van SihA.1 als maanwezen, zij eveneens verwezen en wel naar 

§ 1143. Hiermede vergelijke men de voorstellingen in de Zuid in § 1123 vermeld. Beiderlei 

voorstellingen leiden ertoe, den oorsprong van den vergankelijken mensch bij de evenzoo 

vergankelijke maan te zoeken. Terwijl echter de noordelijke opvatting na het afsterven (don¬ 

kere maan) van SlHAI uit dezen den wereldboom (den melkweg, die dan wederom zichtbaar 

wordt, zie § 1112), en dan eerst den mensch via eene nieuwe maan doet geboren w’orden, die 

aan dien boom groeit als een (sikkelvormige) bloeikolf van de palmen, kent de Zuid eene 

rechtstreeksche ontwikkeling, waarop echter hier nog niet kan woorden ingegaan. 

6. Dat de klapper in eenig verband is gebracht met de maan, vermoed ik uit hetgeen 

de wordingsgeschiedenis van die vrucht vermeldt (§ 78), vooral indien wij daarbij ook letten 

op de komkommer, aan het kind gegeven, die immers een sikkelvorm heeft als de nieuwe maan. 

7. Op Saleyer wist men, dat zich in de volle maan een witte haan bevond, eene 

interessante tegenstelling met het „Flammenhahn” (de ziekteverwekkende zon) in § 11S0. 

O § 5°i- 

2) Nader zie §§ 1145, 1164, 1152 aanteekening. 

3) Schmidt, Grundlinien, § 277: „Kerito-Maréndor’s Gesicht is zur Halfte aus Stein oder göttlich, 
d. h. unveranderlich und unsterblich, zur anderen Halfte menschlich, d. h. veranderlich und sterblich, sie „fault ab”; in 

der unsterblichen Halfte sind alle Dinge des Himmels und der Erde zu sehen”: dus als in een spiegel! 

In een gedicht uit centraal Noord-Nias wordt gesproken van de „luwo hulö zörömi'\ de zon, die gelijk een 

spiegel is. 
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8. Waar wij bij de Niassers in de Zuid') een kind zullen leeren kennen, dat niets 

dan hoofd was en dat, door midden gehakt, voor de eene helft bovenstrooms, voor de andere 

benedenstrooms (van de hemelrivier) werd geplaatst, terwijl die helften zich verder ontwik¬ 

kelden tot man en vrouw die de stamouders werden van de Niassers, is het duidelijk, dat de 

maan in eerste en die in laatste kwartier beschouwd werden als wezens van verschillend geslacht. 

Hier treedt de geslachtelijke tegenstelling op, die wij elders op analoge wijze zien weerge¬ 

geven door zwaardgreep en weversspoeltje. Dit weerlegt hetgeen SCHMIDT zegt in § 466: 

„Bei den Niassern ist nicht einmal der Gegensatz von Licht- und Dunkelmond als solcher 

dargestellt”, indien wij slechts in het oog houden, dat door dien geleerden schrijver ten rechte 

tot eene geslachtelijke tegenstelling is geconcludeerd * 2), maar dat daarbij in origine ternauwer¬ 

nood van een Schwarzmond und Hellmond sprake kan zijn, waar de eerste voor primitieve 

volken, als waarvan wij de philosophie hebben natesporen, eenvoudig niet bestaat; maar dat 

hier alleen sprake kan zijn van de beide kwartierstanden, gelijk dat op Ni as in volle duide¬ 

lijkheid aan het licht komt. Eerst later, komt mij voor, is men de donkere maan gaan 

erkennen als wezen. Overigens zij er op gewezen dat deze tegenstelling ook weer uit de 

Niassche mythen zonneklaar blijkt overtegaan in eene tegenstelling van zon en maan 3). 

9. Ten slotte bevindt zich in de maan een boom, en het is interessant nategaan hoe 

men tot die conclusie is gekomen. Het feit toch bestaat, dat de maan, zoolang zij toenemende 

is, en bij het afnemen zoolang als zij zich aan de oostelijke hemelhelft bevindt, een mannetje 

laat zien, maar dit vertoont zich, zoodra de maan het zenith heeft gepasseerd als het omge¬ 

keerde beeld daarvan: een stam met een groote kruin, die eene treffende overeenkomst ver¬ 

toont met de Ficus-soorten, die zoo algemeen en mogelijk deels wel op grond ook van die 

overeenkomst, als heilig worden vereerd. 

§ 1114. In de landen om den evenaar loopt de verbindingslijn van de uiteinden der 

maanhoorns in hoofdzaak evenwijdig aan den horizont, nooit wordt zulk een hoek gevormd, 

als dat op noordelijker breedten het geval is. Hiermede hangt samen, dat men in de tropen 

nooit in de maan een gezicht ziet, gelijk dat bij ons het geval is, wel daarentegen het mannetje 

kan zien. Te meer opmerkelijk is dit, waar wij bij die thans zoo zuidelijk wonende volkeren 

niettemin de maan als „enkel hoofd” zien opgevat: het wijst op noordelijker origine. 

§ 1115. Het moet opvallen, dat in het voorafgaande van twee boomen is gesproken, 

waarvan de een met den melkweg, de ander met den boom in de maan werd verklaard. Wij 

zullen in het vervolg gelegenheid hebben op deze zaak nader terugtekomen. 

§ 1116. De zon zien wij dus optreden in de ontwikkeling der voorstelling, bedoeld in 

§ ii 13 sub 8. Ook nog in andere functie zullen wij haar terugvinden, maar toch niet als een 

zoo op den voorgrond tredende macht, als wij van een standpunt van noordelijke over- 

wegingen zouden meenen te mogen verwachten, en gelijk dat ook elders in tropische land¬ 

streken wordt gedeeld, waar eene scherpe scheiding van jaargetijden bestaat. Behalve dat in 

het ontbreken hiervan een reden kan worden gezocht van die onverschilligheid voor de centrale 

kracht van Ons stelsel, zij er op gewezen, hoe in het primitieve denken van vele zuidelijke 

volken tegenover elkaar staan de begrippen van hitte (overdrachtelijk: al wat kwaad is) en 

O § 1123. 

2) Zie bij hem § 126. 

3) Zie nader § 1218. 
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koelte (evenzeer: al wat goed is), zoodat eene dergelijke voorstelling niet anders dan schade 

kan doen aan de rol, die men de zon toedenkt. De tropische temperatuur wordt eenvoudig 

aangenomen als iets bestaands, waarvan het nauwe verband met de insolatie den lieden ont¬ 

gaat. Hoogstens neemt men waar, dat de zon die warmte, na de koele, verkwikkende maan¬ 

nachten, hinderlijk maakt, dus de kwade zijde '). Het is op grond hiervan evenzeer logisch, 

dat het mogelijk was, in zeker stadium van ontwikkeling, aan de zon eene rol toetedeelen 

van ziektewekker, van god van den dood, daarentegen aan de maan eene van herstel bren¬ 

gende, van levenwekster, als het bij andere overwegingen bestaanbaar was, dat nooit ver¬ 

welkend lichaam zich te denken als het beeld der onvergankelijkheid. Feitelijk vinden wij die 

uiteenliggende begrippen bij de eheha meer of minder gecombineerd 1 2). Dat hitte en kwaad 

zoo nauw met elkander in verband worden gebracht, meen ik hoofdzakelijk te mogen toe¬ 

schrijven aan het met hitte gepaard gaan van ziekten, terwijl warmte in een tropisch land 

nooit de beteekenis kan erlangen, die zij in de gure noordelijke streken moest verkrijgen. 

§ 1117. Vóórdat de mensch echter leerde het oog denkend naar boven te slaan, moet 

het reeds zijne aandacht hebben getrokken, dat het leven ten nauwste verbonden is aan den 

adem, die ontleend aan den „wind”, noodzakelijker wijze met dezen moest worden vereen¬ 

zelvigd. Dit moet aanleiding zijn geweest om in dien wind de kracht, den geest te zoeken, 

aan wiens werking het leven te danken was en tot wien het met den laatsten snik terugkeerde 3). 

§ 1118. Bij de bespreking van de rijstcultuur 4) hadden wij reeds gelegenheid te wijzen 

op de daar bestaande moeilijkheid om een duidelijk overzicht te geven, aangezien elementen 

uit blijkbaar uiteenliggende perioden en mogelijk van verschillende origine door elkander 

liepen. Het ligt voor de hand dat deze opmerking in nog meerdere mate geldt van den gods¬ 

dienst. Meermalen worden zaken, die niets met elkander te maken hebben, naast elkander 

geplaatst, maar ook worden zij onuitwarbaar door elkander geweven, wordt verband gelegd 

tusschen voorstellingen, die zich naast elkaar, niet uit elkaar hebben ontwikkeld. Een factor 

daarbij is geweest het woordenspel, waarvan de primitieve „denker” gebruik maakt voor de 

verklaring van de feiten, en waardoor louter op grond van verwijderde klankovereenkomst 

begrippen met elkander kunnen worden samengebracht, die niets met elkander hebben uitte- 

staan. Zoo moet een beeld, vervaardigd ter gelegenheid van het (doen) opstaan (maqs'o) van 

den schim van een overleden hoofd, gemaakt worden van eene houtsoort, die heet: mh'uso. 

Een voorbeeld van dien aard geeft C. M. PLEYTE 5), als hij spreekt over den jaarvogel (aio), 

een woord, dat in verband gebracht wordt met „empêcher”. Vandaar, dat de vergelijkende 

taalwetenschap niet steeds de hulp zal kunnen verleenen, waarnaar men verlangt, en omge¬ 

keerd — hoe kettersch het moge klinken — „onwetenschappelijke” conclusies naar zuivere 

etymologie wel de juiste zouden kunnen zijn. 

1) Vgl. b.v. Wilken, III, blz. 404: waar van Buru bij overlijden gezegd wordt: „Haus und Grund sind, so 

wie man sagt „foto”, warm, d. h. unheilbringend, und werden daher verlassen?” Zie ook Tijdrekening, §481 vlg. Al wat 

koel is geweest cf. Mal. si-dingin (Bryophyllam calycinum Salisb. fam. Crassulaceae, waarvan De C^ercq zegt: „het 

wonderblad, of the lifeplant”; cf. Jav. adëm, rëmën, dëmën. 

2) Zie §§ 806, 1260. Vgl. nog Wilken, III, blz. 317, noot 12. 

3) Vgl. Ind. Gids 1912, blz, 868, waar omtrent de Kubu’s wordt vermeld: „een lijk onderscheidt zich voor 

hen van een levend lichaam hierdoor, dat het niet ademt”. 

4) § 546. 

5) Revue d’Ethnographie, 1885, blz. 315. 



INLEIDING. 453 

§ 1119. Wij zullen zooveel mogelijk het hier te behandelen onderwerp splitsen in het 

gedeelte, dat de godenwereld in hoofdzaak bevat, en dat hetwelk meer het practische gods- 

dienstleven van den Niasser betreft. Dit laatste betreft dan de verhouding ten opzichte van 

de verschillende geesten, waarbij die ten aanzien van de voorouders de voornaamste plaats 

inneemt. 

Omtrent de kosmogonie is het mij bij mijn laatste verblijf op Nias, in 1914, gelukt 

vele belangrijke gegevens voor. den dag te brengen. Het merkwaardigste resultaat was wel, dat 

daarbij aanmerkelijke verschillen werden geconstateerd tusschen de Zuid en het overige 

eiland, zoodat men sprongsgewijs uit het gebied van de eene voorstelling overging in dat van 

eene andere conceptie. Van beteekenis is daarbij tevens, dat de Zuid zich aansluit aan voor¬ 

stellingen op Madagaskar aangetroffen. Dat beiderlei gebied (ik spreek van Nias) op 

elkaar heeft ingewerkt, ligt voor de hand en zoo zullen wij als „sprookje” in het noorden 

terugvinden, wat in de Zuid de schepping van den mensch weergeeft. 

Het is mij bij dit onderzoek echter gebleken, dat er naast zekere eenheid van Centrum 

en Noorden toch ook weer zoo groote verscheidenheid bestaat, wanneer men van het eene 

deel naar het andere van het eiland zich begeeft, dat meer nog dan reeds bij de te voren 

behandelde onderwerpen, hier plaatselijk de voorstellingen moeten worden behandeld. Ook zal 

het mij binnen het bestek dat ik moet aannemen, niet doenlijk zijn alle gegevens te ver¬ 

werken : mogelijk dat later de gelegenheid zal bestaan, door publicatie der zangen waaraan 

die gegevens zijn ontleend, in die leemte te voorzien. 

§ 1120. Een dankbaar gebruik werd door mij gemaakt van het zoo belangrijke werk 

van P. W. SCHMIDT: „Grundlinien einer Vergleichung der Religionen und Mythologien der 

Austronesischen Völker” '). Voor dit baanbrekende werk is het te bejammeren, dat de schrijver 

bij de behandeling van het in § 312 bij hem besproken gedicht, dat SUNDERMANN de ver¬ 

dienste had aan het licht te brengen 1 2), zich niet heeft weten los te maken van diens absoluut 

onjuiste vertaling van de woorden: uwu LOWALANGI. 

Die onjuistheid werd door mij reeds in het jaar 1912 vastgelegd in het sedert aan het 

Bataviaasch Genootschap overgelegde handschrift, en in 1914 was ik in de gelegenheid de 

juistheid van mijne gemaakte conclusies met nieuw materiaal te versterken. Ook ten aanzien 

van andere punten is de schrijver van die interessante publicatie op een dwaalspoor geraakt 

door de onvoldoende gegevens of de minder logische opvatting, door SUNDERMANN bij de 

vertaling van woorden in zijn woordenboek en elders gegeven. Het een en ander zal hier 

beneden worden aangetoond, en ik hoop dat daardoor het inzicht in de origineele beschou¬ 

wingen van dit volk er slechts door zal winnen. 

§ 1121. Het kan zijn nut hebben, voor wij ons in de bijzonderheden gaan verdiepen 

van de verschillende voorstellingen, eerst enkele punten van verschil te releveeren tusschen 

de Zuid en het overige Nias. Daar dan plaatst men aan het begin der dingen de Al-moeder, 

in het noorden daarentegen stond het mannelijk princiep aan den aanvang der dingen. In de 

Zuid kent men een doorloopende reeks van persoonlijke godheden (want de nader te noemen 

maangodheid moet ook als zoodanig worden beschouwd), in de andere streken daarentegen 

1) Wien, 19x0. (Denkschriften der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Band LIII). 

2) Of hebben wij het aan Lett te danken? Zie § 1144. 
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kent men na de windgodheden, die aan den aanvang aller dingen stonden, een wereldboom, 

waaruit zich alles ontwikkelt, en die in de Zuid volkomen onbekend was. 

In de Zuid wordt de origine van het menschengeslacht zonder eenig voorbehoud af¬ 

geleid van de maangodheid, die als zoodanig nog duidelijk is te herkennen. Wel is waar heeft 

men in het noorden, naast de voorstelling die den mensch van den wereldboom doet stammen, 

er eene die volkomen aansluit aan de voorstelling in de Zuid, maar daarbij heeft de maan 

van eerste en laatste kwartier zich reeds ontwikkeld tot de opvatting van zon en maan, als 

tegenstelling van het mannelijk en het vrouwelijk beginsel J). 

Gaan wij thans over tot de gedetailleerde behandeling van dit rijke onderwerp, waarbij 

wij met de Zuid beginnen. 

KOSMOGONIE. 

A. De Zuid. 

§ 1122. Waar de opgaven omtrent het verloop van het eerste Worden niet geheel met 

elkander overeenstemmen, geef ik hier eerst een overzicht van die voorstelling, welke mij is 

voorgekomen, ook met het oog op de berichtgevers, het meest authentiek te zijn, terwijl 

enkele verschilpunten dan nader kunnen worden bekendgesteld. Het verhaal daarvan luidt 

als volgt: 

In den beginne was daar geene aarde, geene wereld, maar in den nevel was een On¬ 

genoemde en Onzichtbare 1 2). Dan splijten de nevels (bbbt'o dsau), en 

Inada Samihara Luwö, 

is geboren, degeen die de diepste oorzaak van de schepping der wereld is. Dan splijt 3) het 

gesteente : bbbtb drab ■manalinali, 

bbbtb drab tali batniva, 

1) §§ 193 en 1218. 

2) Cf. Schmidt, Grundlinien, § 30; ook § 119: „die Geistigkcit dieses Wesens wird in der Weise geschildert, 

dasz erzahlt wird, es habe keinen Rumpf und keine Gliedmaszen, sondern nur Werkzeuge zum Sehen, Horen und Sprechen”. 

In de Zuid deelde men mij mede, dat „het woord” van Samiharaluwó de dingen gebeuren deed, die in de scheppings- 

mythen worden verhaald. 

3) Schmidt, §411 (Salomon-Inseln): Er (Qat = Haupt) hat einen Anfang gehabt, wurde geboren zu 

Vanua Lava (op Ni as zou banuwa lawa beteekenen: den boven-hemel, de bovenwereld), ohne Mitwirkung eines Mannes, 

von einer Frau Qat goko (== rundes. Haupt), auch Iro Ul genannt; diese war ein Stein, der entzwei barst 

und ihn gebar. Er wuchs auf und sprach sogleich. Er hatte elf Brüder, Tangaro den Weisen, Tangaro den Törichten, 

und neun andere Brüder namens Tangaro mit zugesetzten Bezeichnungen von Blattern verschiedener Baume”. Zie ook §412. 

§ 420 (Gilbert-Inseln): „Emabine gebar bald danach ein Kind, das aber keinen Körper und keine Gliedmaszen 

hatte, sondern nur ein Kopf war. Tangatta warf diesen Kopf gegen einen Stein, so dasz er in viele Stücke zerbrach.. 

§ 254: „Karema die aus dein Steine hervorgeschwitzte Frau” (Minahassa). 

§266 (Minahassa): „Es war einst ein Stein, der aus dem Boden hervorstand, und der Stein stand nach Osten, 

gegenüber der Stelle, wo die Sonne aufgeht. Als die Sonne aufgegangen war, wurde der Stein heisz, da er durch die Sonne 

beschienen wurde, und dann schwitzte er, und der Schaum haufte sich auf. Zuletzt barst der Schaum auseinander. Als 

er barst kam ein Mensch heraus”. 

§ 264 (Minahassa): „Eines Tages lief er am Strande umher und sah an einem Steine ein kleines Kind, ein 

Madchen, mit der Nabelschnur angeheftet”. 
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en de volgende godheid, de stammoeder van alle geslachten van góden en menschen treedt op: 

Inada SAMADULÖ HÖSI. 

Waar de zuidelijke en centrale dialecten herhaaldelijk eene -vi- vertoonen, waar het 

noorden een -n- kent, en ook regelmatige wisseling van -n- met -ng- plaats vindt '), hebben 

wij in de hoogste godheid in de Zuid derhalve teruggevonden de Zanahari, door G. MON¬ 

DAIN voor Madagascar beschreven als „das höchste Wesen” 1 2). 

Maar naast overeenkomst in naam, bestaat verschil in geslacht en verdere opvatting 

van de persoon, van wie op Ni as niet veel meer bekend is, dan dat zij bij de schepping 

der dingen optreedt. De reden van dit verschil moet hoofdzakelijk daarin worden gezocht, 

dat de eigenschappen dier oudste góden op Ni as zijn overgedragen op jongere godheden, 

die zich waarschijnlijk op volkomen gelijke wijze ontwikkeld hebben uit omschrijvingen of 

epitheta der oorspronkelijke scheppende krachten, als -wij zulk een proces bij Grieksche en 

Romeinsche góden aantrefifen. Zoo past de bij SCHMIDT3) voor ZANAHARI gegeven beschrijving 

op Nias goed voor LÖWALANGI 4). Wij komen nader hierop terug 5 6). 

Omtrent de beteekenis van samihara is het mij niet mogelijk iets te vermoeden0), of het 

zou moeten wezen, dat deze naam identiek is met dien van Mahhi (§ 1145), den feitelijken 

oppergod uit het noorden, waarvoor men dan vergelijke de reek^: Mahhi, Mahali, Mahari-, 

met het relatief pronomen si of sa: Samahari, Saviihara, welk woord dan moet beteekenen: 

„degeen, die de zon doet ontstaan”, welke naam dan merkwaardig juist overeenstemt met de 

beteekenis, die men „gewöhnlich” als vertaling geeft voor de Madagaskarsche Zanahari: „der 

welcher geschafïen hat” 7). Ook het verschil in geslacht dat wij zooeven aantrofifen, behoeft 

ons dan niet meer te verwonderen: wij treffen dat op Nias zelf aan8)! In samadulb is het 

verleidelijk het wereldei (g-adulb is ei) te zoeken, maar hoe het erin te vinden, is mij niet 

duidelijk. 

Ofschoon ongehuwd, kreeg de laatste godin vier kinderen en wel twee tweelingen, 

telkens een zoon en eene dochter, waarbij de tegelijk geborenen met elkander zijn gehuwd. 

Naar ouderdom waren dat: 

I. a. Latura-dano-tow, 

L A W kÈRÖ-waiuwa. 

gehuwd dus met zijne zuster: b. Hinaja-DRAb-tane^a-dam, 

\ll'NA]A-'DRkb-dsjiwa-buluwa. 

terwijl het tweede kinderenpaar was: 

II. a. Sabölb-Luwb-gögbmi, 

SABQ'Lb-Luwb-sabmva, 

gehuwd met zijne zuster: b. Nadadawa-MöLÖ, 

Nadsarija-m'banuwa. 

1) § 1149. 

2) Zie Schmidt, § 333—344 en soms ook Makarom van Ki sar? 

3) In § 333. 

4) Zie bij hem § 329. 

5) § 1177 vlg. 

6) Zie Schmidt, § 336. 

7) Schmidt, § 333. 

8) Het is frappant dat de boom Si Mahara van de noordelijke conceptie zoo veel overeenkomst met dit woord 

vertoont (§ 1147). 
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Volgens mijne zegslieden was de hier gegeven naam voor den jongeren zoon die uit 

zijne jonge jaren, zijn kindernaam dus, en heette hij later: L6walA.NI. 

Toen het er op aankwam, dat die zoons zich een verblijf kozen, zocht de oudste, dus 

Latura-danb-tow zich de benedenwereld uit, daarentegen Lowalani de bovenwereld. Maar 

eenmaal boven zijnde, verklaarde deze, nu ook de oudste, dus tevens de machtigste te zijn. 

Zijn oudere broeder gaf dit niet toe, en zij spraken af hun beider kracht te beproeven. 

Hiervoor wierp Lowalani negen dagen achter elkander met steenen naar beneden, maar zijn 

broer bleef daar volkomen onverschillig onder. Nu was het de beurt aan den oudste, hij 

schudde de wereld met kracht dooreen, en de woning van LÖWALANI stortte in. Deze riep 

hem toe, maar verder optehouden, hij zou hem als den oudere erkennen. 

Cf. den strijd tusschen JuriTER en NeptüNUS over de oppermacht in de wereld en 

dien tusschen de Vanas en de Aesir '). Het verschil in den uitslag van dien strijd zooals 

wij dien op Ni as zagen, is alleen denkbaar in eene wereld waar warmte eene ondergeschikte 

rol speelt en waar de seismische invloeden zoo machtig werken als in den Indischen Archipel. 

§ 1123. Behalve de zooeven genoemde vrouw nam LüWALANI zich als echtgenoote de 

dochter van zijn ouderen broeder, genaamd: 

Silo har b-Luwb-gÖgömi, 

SlLÖHAR b-Luwö-sabuwa. 

Door dit huwelijk is hij en dus ook zijn broeder, de stamvader der menschen. Nadat 

zij een feest hadden gegeven [fa^ulu), waarop manari plaats had, en hetgeen manósisi genoemd 

werd, baarde die tweede vrouw een kind, dat geheel rond was, zonder handen of voeten 1 2): 

Itnhi dano si sagóro, 

ltuhi dano sabuluwa, 

B'óla ono sB ito* ito, 

B'óla ono sabogobogowa, 

Ono la*udrudruwa, 

Ono fa*alagha dano, 

Zij hurkte tegen de aarde, de eetie laag, 

Zij hurkte tegen de aarde, het eene blad, 

Geboren werd een rond kind, 

Te voorschijn kwam een bol kind, 

Een kind als een pompoen, 

Een kind, dat niet op aarde thuis behoorde, 

1) Noorsche Mythen, blz. 342. 

2) Cf. Schmidt, Grundlinien: 

§ 30 (N. W. Kuststammen, Borneo): „lm Anfange waren Einsamkeit (Solitude) und Soutan, welche sehen, 

horen, sprechen konnten, aber keinen Rumpf und keine Glieder hatten” (Bishop Mc Dougall, On the Wild Tribes of 

the N. W. Coast of Borneo, Transactions of the Ethnological Society, II, 1863, blz. 27). 

§ 33 (Kayan); § 37 Kayan). Uit paring van zwaardgreep en we versspoeltje „ging ein menschenahnliches 

Wesen hervor, Kelower Ga-aï (= schiebend sich vorwarts bewegen), dem aber Arme und Beine fehlten”. § 38: „Das 

gliederlose Monstrum bekam zwei Kinder verschiedenen Geschlechtes, Huwar ane und Uti, die, wie deren beide Kinder, 

Klobe Ange und Klobe, sich auch noch kaum bewegen konnten”. 

§ 44 (Bahau), uit bevruchting door den hemelgeest Hwang van een boompje met koperen bladeren, worden 

geboren „zwei Wesen, ein mannliches, Amei klowon, und ein weibliches, Inei Klion, ohne Arme und Beine, weil einer 

der Bewohner des Landes den Baum an seiner Wurzel mit einem Schwerte verwundet hatte”. 

§ 341 (Madagascar): „Wir finden auch noch ein Fragment der Mondmythologie, in welchem die Mythe aller- 

dings schon zum Marchen geworden ist. Dieses erzahlt, dasz ein Ehepaar Gott dringend um ein Kind gebeten habe, moge 

es hasslich oder schön sein. Gott schenkte ihnen einen Sohn, der weder Arme noch Beine hatte, und den sie Boribory 

(=: ganz rund) nannten. Eines Tages sprang der Sohn in den Sack, den sein Vater nahm, um zum Walde zu gehen”, etc. 

§420: „Rigi oder Na Reua ist aus einem Stein hervorgegangen (Gilbert-Inseln).. Der Mann nahm aus Zorn 

das Kind, warf es gegen den Boden und zerhackte es in kleine Stücke, die indes von den beiden ersten Menschen wieder 

zusammengesetzt wurden” .. Emabine gebar bald danach ein Kind, das aber keinen Körper und keine Gliedmassen hatte, 

sondern nur ein Kopf war. Tangatta warf diesen Kopf gegen einen Stein, so dasz er in viele Stücke zerbrach”. 
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He ma ono fasalagka banuwa, Ook misschien niet aan den hemel. 

De eerste vrouw van LowalA.NI, dat kind ziende, merkte op dat zoo’n kind, zonder 

handen en voeten, niet siulu mocht worden genoemd, maar de eigen moeder weerlegde alle 

gemaakte opmerkingen met de woorden: 

Humèdè ina bóro dsanewara, 

Humcde ina b'órb dsanebuwa, 

Iiua'ö: tena fHalagha dano, 

Te ana fcdalagha banuwa, 

en dan spreekt zij haar man, LÖWALANI toe: 

Döli n'ajamo balatu, 

Dóli n'ajamo górija, 

Fcdewa ja fbruwa, 

Ftfewa ja daluwa, 

Sabuwa tsjibb ba ulu idanb, 

Sabuwa tsjibo ba Inwaha Gknauwa, 

Die beide helften2) werden het zaad (icinómÖ) van man en vrouw, welke laatste boven- 

strooms zich bevond. Hoe die twee elkander ontmoetten, zagen wij reeds vroeger ') en zullen 

wij nog gelegenheid hebben nader te behandelen 3). Na de vereeniging wordt de vrouw 

zwanger en haar begeerte in dien toestand is, de lever te eten van een musang: 

Até belu, niab dsamögo, De lever van een musang, de kat der belada, 

Até belu, rnab dsahowa, De lever van een musang, de kat des sahb. 

Nadat die door haar is gegeten, baart zij een kind dat eveneens rond is: 

Bóla ono sTidê^idé, Geboren werd een klein kind, 

De eigen moeder sprak, 

De moeder, die het kind groot bracht, sprak: 

Zij zeide: „Het is niet een kind, dat pantang 

over de aarde brengt, 

Ook niet over den hemel, 

Trek Uw zwaard, 

Trek Uw mes, 

Klief in tweeën, 

Klief doormidden, 

De eene (helft) werp aan de bron der wateren, 

De andere werp bij den mond daarvan. 

Bóla ono sabbgbbbgozua, Geboren werd een rond kind. 

Het mag opvallend heeten dat de woorden sBitö'itb en nu sdid<Tidc, beide afwisselen 

met sabbgbbbgowa, waarvoor SUNDERMANN geeft: kurz, gedrungen, maar waarvoor mij de ver¬ 

taling gegeven werd: bulat-bulat: rond, rondachtig. Vergelijk F i. momokiti, momokitikiti, 

round, or oval, roundness. De afwisseling van sBito^itö met sBidFide kan wel berusten op een 

opzettelijk woordenspel, waarbij in het eerste geval de zin uitdrukkelijk is: rond, terwijl de 

betrekkelijk geringe wijziging in de uitspraak in dit laatste geval, bij sBidFidé, klein, bedoelde 

den overgang te vormen tot de meer menschelijke wereld, dus met uitschakeling van het ronde. 

Voor de hoorders mag deze overgang (aangenomen dat zij allen van die verouderde 

woorden den zin nog begrijpen) gewenscht zijn, aangezien dit kind feitelijk de eerste stam¬ 

vader was: 

Lafafórb töj sabuwa, Hem werd een naam gegeven, 

Amada H\JL\J-bóro-danö, Onze (stam)vader HULU, de oorsprong der aarde, 

Amada RULU-fu-banuzua. Onze vader HüLU, begin van den hemel. 

O § Ï93- 
2) Feitelijk hebben wij dus hier voor ons een androgyn wezen, dat mogelijk een verrassend licht zal werpen 

op dergelijke voorstellingen. Vgl.: Über die androgynische Idee des Lebens”, von L. S. A. M. von Romer, Arzt, med. 

docts. zu Amsterdam, speciaal blz. 747 vgg. 

3) § 1213. 

53 
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Het is gewenscht nog de beide volgende geslachten te vermelden, die waren: 

Arnada Wl]A-walani-adu, 

Amada Wl] A-walani-luiub-sabiiwa. 

Onze vader Yi\]A-ïualaui-adu, 

Onze vader HlJA-watiini-ltiwb-sabuwa. 

en de zoon van dezen was: 

Amada Tohalawa-fanqètu, 

Amada TOW ALAssA-iuughowa, 

Onze vader Tohalawa, de wetgever, 

Onze vader TOHALAwA, die den bruidsprijs 

bepaalde. 

Voor de vertaling merk ik op: etu slaat op eene vervloeking, en waarwughb wil zeggen : 

bruidsprijs, is het mogelijk geoorloofd verband te brengen tusschen deze woorden en de ge¬ 

bruiken bij het landschapsverbond in zwang, tegen overtreding waarvan met vloek wordt ge¬ 

dreigd, in welk geval het woord „vervloeker” niet ongepast zou zijn weergegeven met: wetgever. 

Vergelijking met § 883 moge de aannemelijkheid hiervan nader toelichten: de daar genoemde 

vormer van het landschap in de Z u i d is de zoon van dezen laatsten der vermelde stamvaders. 

§ 1124. Enkele opmerkingen mogen hier volgen. Zoo werd te Hilisimaètanö 

als de elders ongenoemde godheid vermeld: NADSARATA, die in andere streken als vrouw 

voor Lowalani werd genoemd (en dan NADJARATA heette). De naam SaMIHARA-LuwÓ 

wisselt met Samihara-LA.NI, en SlMADULÖ-HÖSI wordt ook genoemd SlMADULb-rabwatuwa. 

Van Lowalani, wiens epitheta zijn: bórb dsihbno of: bdrö dsatb, het begin der duizenden of 

het begin der menigte, werd de tweelingzuster ook genoemd: LÖLÖWARASI. Die vier hoofd¬ 

goden, bij wie het huwelijk begon, gaven allen het fa*ulu-feest ') en haalden zich koppen 

(mbbénu), op aanwijzing van Samihara-LuwÓ. Waar wij hier de maan als een wezen, enkel 

hoofd, zagen voorgesteld, acht ik het niet onmogelijk dat het snellen óók verband kan houden 

met maan-dienst, en dat op Ni as nog eenmaal het verband gevonden werd, zou dan niet 

onmogelijk zijn. 

§ 1125. Elders weer teekende ik aan, hoe de sömasöma van het meisje bovenstrooms 

op zekeren dag op het water van de hemel-rivier afdreef, met gelijk resultaat als al meer 

vermeld1 2). Ook noemde men het kind aan den mond: SlLA^uyiA-luwb-gógömi, terwijl het meisje 

genoemd werd: Nadsariata-AV/w', of NADSARIJA-^öWMWtf. Hier werd het huwelijk van broer 

en zuster tevens blijkbaar met zekere bezwaardheid aanvaard, aangezien de towitowi 3) genoemd 

wordt als degeen, die het bericht van die vermenging aan den vader mededeelde, die liet 

daarna eerst goed vond. Trouwens de vader zelf was immers óók met zijne zuster getrouwd. 

Ook hier huwt Lowalani ten tweede male, met LÖLÖWARASI, die als bijnaam heet: ana'a 

si hulÖ dbruwa, de guldene, die een terong-vrucht gelijk is. Blijkbaar slaat deze omschrijving 

op de maan in de eerste dagen van haar wasdom, aangezien de maan dan eene kromming 

vertoont als die vrucht. 

§ 1126. In Bawömataluwö is een scheppingsgedicht bekend, waaraan ik enkele ge¬ 

gevens ontleen. Hierin wordt de schepster, die heet: 

1) § 898. 

2) § 193. Zie § 227. 

3) Waar wij Lowalani met Wodan leeren vergelijken (§ 1162), valt de rol door de towitou’i gespeeld dus te 

vergelijken met die van de raven van Odin (Noorsche mythen, biz. 16): „Twee raven Hugin (gedachte) en Mi'NiN (ge¬ 

heugen) zaten op zijn schouders als hij op zijn troon zetelde, en deze zond hij eiken morgen de wijde wereld in met 

spanning wachtend op hun terugkeer tegen den avond, wanneer zij hem in het oor fluisterden alles wat zij gezien hadden 

en gehoord. Zoo werd hij goed op de hoogte gehouden van alles wat op aarde gebeurde”. 
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Samihara-Luwö. Samihara-Luwö, 

Samiha fanh'etuwa, SAMIHARA, die de wetgeefster is '), 

voorgesteld in droef geween, eerst, omdat nog geene aarde daar is. Deze wordt door haar op 

de volgende origineele wijze gevormd. Zij wrijft met de hand over haar lichaam en daarbij 

vormt zich het huidvuil [dra%ï) van haar handpalm (-dönuwa) tot een dergelijk strookje als de 

sikkel van de pas verschijnende maan, eerst zoo groot als de hitahita gancda, de van een 

zwart halfmaantje voorziene vruchtjes, waarmede men goud weegt. 

Het gedicht somt nu alle overgangsstadia op die die aardstof doorloopt (men vergete niet, 

dat dit alles in de bovenwereld zich afspeelt), totdat zij de grootte heeft bereikt van een balé 1 2). 

Dan geraakt zij weder in geween, maar nu over het feit dat de wereld zonder men- 

schen is. Verhaald wordt van een wind, die als een wervel ronddraait, en dan vermeld dat 

het gesteente splijt, waaruit te voorschijn treedt: 

Sl-MADULÖ-HÖSI, ook genoemd: Sl-MABULÖ-rad-zuaiuwa. 

Haar draagt de schepster der wereld op, deze als een kampong te regelen. Waar boven- en 

benedenwereld voortdurend dooreenloopen, is het van belang vasttestellen, dat als de goot om 

het erf of de woning wordt beschouwd de horizon. Dat deze nieuwe godin niets anders is 

dan eene astrale verschijning, kan blijken uit hetgeen de voorstelling van haar eerste optreden 

zegt: zij kroop voort. Deze godin wordt blijkbaar door den wind bevrucht, en zij geeft het 

aanzijn aan vier kinderen, gelijk derhalve in § 1122 reeds gemeld. 

§ 1127. De lezing van de weinige gegevens omtrent Madagascar, waarover SCHMIDT 

beschikt, bij hem bijeengebracht in de §§ 331—344 van zijne „Grundlinien”, moge in het 

licht stellen, hoe uiterst interessante en voor de wetenschap gewichtige problemen door deze 

gegevens van de Zuid ontsloten zijn. Slechts vestig ik de aandacht op de volgende punten. 

In § 335 schrijft hij: „MONDAIN sucht zwar das Gewicht dieser Worte (die Erde ist die erste 

Gemahlin ZANAHARYS) zu entkraftigen, indem er statt „erste Gattin” setzt „hauptsachlichstes 

Werk” . . .” en trekt dan die opmerking in twijfel. Het wil mij voorkomen, dat MONDAIN 

mogelijk goede reden voor zijne onderstelling had, waar wij in § 1126 SAMIHARA-LUWÖ 

inderdaad als formeerster der wereld zien aangegeven. Waar SCHMIDT in § 339 over phal- 

lische steenen spreekt, zal na de lezing van het hier over dat onderwerp handelende hoofd¬ 

stuk, de nauwe relatie ook in dit opzicht tusschen Madagascar en Nias nader blijken. Het 

komt mij voor, dat phallisme niet noodzakelijk met zonnedienst behoeft samen te hangen. 

Onder de Badjoreezen toch, die op en bij de Tijgereilanden onder Saleyer wonen, 

vernam ik dat in de maan een man zat, die „baru ketemu dija punja bini”, zoodat men het 

mannetje in de maan daar zich ithyphallisch voorstelt. Het is van belang dit samen te brengen 

met Sqèbu 3), wien ik ook maan-origine meen te mogen toeschrijven. Schmidt’s § 341, betreffende 

het kind BORIBORY (= ganz rund) vergelijke men met § 1123. Het wil mij voorkomen dat 

een nader onderzoek betreffende de verhouding dezer volken alleszins is gemotiveerd 4). 

1) De in het slot van § 1123 bedoelde godheden ontleenen dit epitheton ornans van: „wetgever, regelaar, vast- 

steller” en dergelijke, blijkbaar allen aan dat van deze scheppende macht. 

2) Dus op gelijke wijze als vermeld bij Schmidt, Grundlinien, § 36 (Centraal-Borneo): „anfangs nicht 

grüszer, als ein Messerchen (nyu) dick ist, dann wie ein Beil (ase) dick, schlieszlich so hoch wie ein Bananenstamm u. s. w.”. 

3) § 1294. 
4) Vgl. Schmidt, Grundlinien, § 340, waar hij over de origine van de bewoners van Madagascar schrijft: 
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B. Centrum en Noorden. 

§ 1128. Het is werkelijk geene eenvoudige taak een redelijk overzicht te ontwerpen van 

de voorstellingen, die wij in deze landstreken aantreffen en die alle dit gemeenschappelijke 

hebben, dat zij een of zelfs meerdere wereldboomen kennen. De eenige oplossing die alle 

verwarring voorkomt is, dat elk der daarvoor in aanmerking komende opvattingen afzonderlijk 

worde weergegeven. Als algemeene trekken zal men daarbij steeds aantreffen: 

a. Een gedeelte dat den wereldboom voorafgaat. 

b. Den wereldboom. 

c. Opper- en halfgoden, om eenigszins een eigenlijk minder passende terminologie van 

elders te gebruiken. 

d. Menschen en geesten op aarde bestaande. 

Voor het betere inzicht zij hier tevens vermeld, dat de Niassche wereld, zooals men 

zich die gewoonlijk denkt, bestaat uit negen verdiepingen of lagen [sjiwa win'qita), waarvan 

de mensch volgens sommigen de middelste, volgens anderen op eene na de onderste bewoont '). 

Ook trof ik overal aan bekendheid met de hemelrivier, waaromtrent, zoowel als aan¬ 

gaande dien wereldboom, in § 1109 ik reeds mijne conclusies nederlegde. Een punt van over¬ 

eenkomst met de Zuid is, dat men ook elders in den aanvang der dingen nevel en duisternis 

plaatst, het beeld dus van nacht en nevel. Als hoofdbron ter vergelijking zie men SCHMIDT, 

Grundlinien 2) welke poging, om tot eene verklaring der Niassche gegevens te komen, veel 

rectificatie vereischt. Een principieel verschil met dien schrijver leert mijne gedeeltelijke op¬ 

vatting van den wereldboom als melkweg, waarvoor ik meen goede argumenten te kunnen 

aanvoeren 3), terwijl daarnaast de maanboom bestaat. 

Laten wij derhalve eerst een overzicht geven van de gegevens waarover wij thans 

beschikken, verzameld in de centrale en noordelijke streken van het eiland, met uitzondering 

van het centrale westen. Eerst bespreek ik datgene, wat men in hoofdzaak reeds bij vroegere 

schrijvers aantreft, om daarna overtegaan tot hier en daar verzamelde aanvullingen. Die eerste 

gegevens vermelden niet de plaats van herkomst, maar zullen hoofdzakelijk wel aan het 

oostelijk deel van het land, de omgeving van Gunung Sitoli, zijn ontleend. 

§ 1129. A. (Zie SCHMIDT, Grundlinien, §§ 301—305). 

Uit de verdichting van duisternis en nevel wordt geboren 

Tuha SlHAl, of Tuha-NIHAlHAl N/ANGI. 

Bij diens dood ontstaat: 

Tuha Alölöa n'Angi. 

Ook deze komt te sterven en uit zijn hart groeit dan de wereldboom: 

Tora^a. 

Deze brengt driemaal drie knoppen voort, bovenaan, in het midden en beneden telkens 

drie. Het resultaat daarvan was het volgende: 

„Da ausserdera die niassische Sprache wohl noch mehr Beziehungen zu der madegassischen aufweist als irgendein Batak- 

Dialekt, so wöchst die Wahrscheinlichkeit, dasz nicht Sumatra, sondern Nias eines der Ursprungslander der tnadega?.- 

sischen Auswanderung gevvesen ist”. 

1) Vgl. de negen werelden van Niflheim. 

O § 301—331. 
3) Zie § 1134, H43. 
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I. II. III. 

Uit de bovenste ont- Uit de middelste even- Met de benedenste ging dat iets be- 

stonden de godheden en zeer: zwaarlijker, aangezien zij eerst niets 

geesten: voortbrengen. Eene poging van La- 

a. Löwalangi. a. BaRA-SI-LULUÖ. TURE mislukt; BaRA-SI-LULUü gelukt 

b. Lature. b. Baliü. het slechts een lichaam van man en 

c. Nadoja en Afogha. c. Fêtö-alitö. vrouw te vormen. Eerst doordat Baliu, 

op last van LÖWALANI wind aanbrengt 

in hun mond, worden zij levend. Van 

hen stammen de menschen af. 

§ 1130. Wanneer ik deze voorstelling van SUNDERMANN vergelijk met die, welke ik 

overal elders aantrof, dan komt het mij voor, dat een hoofdelement is weggevallen, te meer 

waar het woord hngi in de namen der eerste beide godheden die lacune duidelijk verraadt: 

ik bedoel het „spel der winden” ■), en het zal zaak zijn deze oer-conceptie, die ook in het 

vervolg der godenontwikkeling niet geheel verdwijnt, met beslistheid op den voorgrond te 

plaatsen, zelfs boven elke maan-mythologie. Wanneer wij overwegen hoe de mensch bij die 

oude philosophen als uitgangspunt van denken diende, dan kan deze opvatting niet dan uiterst 

logisch worden geacht. Na den dood toch constateert men steeds weer hoe het lichaam ver¬ 

dwijnt, als het ware tot den wind terugkeert, terwijl zelfs de zooveel vastere gebeenten, vooral 

in tropische landen, indien zij aan de athmospherilia zijn blootgesteld, op den duur tot stof 

uiteenvallen. Het ligt dan ook voor den natuurmensch voor de hand, terug redeneerende, dat 

alles te beschouwen als ontleend aan den wind, als eene verdichting ervan. Deze logische 

aanneming verklaart een belangrijk stuk Niassche mythologie op verrassend eenvoudige wijze, 

zij wordt door de terminologie der góden in allen deele gesteund. 

§ 1131. Van belang is eene poging te wagen, om de namen dier verschillende godheden 

te verklaren, waarbij het eerst de. aandacht gevestigd zij op Tnha SlHAI of TV/dtf-NlHAIHAI 

n'angi. Het woord Tiilia plaatst de Niasser voor de namen van personen, die óf tot zijne 

verste voorouders behooren, óf eene zoodanig eerbiedwaardige stelling innemen, dat zij voor 

hem met die lieden gelijk staan. Het woord sihqi komt alleen in het zuiden voor, in de be- 

teekenis van kikvorsch en kan dus bezwaarlijk tot verklaring dienen. De schrijfwijze is dan 

ook foutief en zou moeten zijn: si hai, waarin si het betrekkelijk voornaamwoord is en hai 

op dergelijke wijze staat voor hali, als boj of boi staat voor dialectisch böli ’-). Nu is mbhali: 

zustande kommen, ein Resultat liefern, zoodat si hai eenvoudig wil zeggen: degeen, die ontstaat. 

Het is dan merkwaardig, dat wij bij de Ba taks naast deze namen hebben: 

a. Naar de beteekenis: MULA DY ADI NA BOLON, de oppergod* 2 3), met wien identiek zou 

zijn de godheid, wiens naam 

b. naar den vorm hiermede groote overeenkomst vertoont: AsiASI, ook wel HaSIHASI. 

De functie van hem wordt verklaard als „der Berater und Friedensstifter der Götter und 

O § 1117- 

2) Vgl. § 124. 

3) Waarvoor zie bij Schmidt, § 169. 
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barmherziger Helfer der Menschen, der aber aus eigener Kraft nichts kann”. Nog vermeldt 

Kruyt '), dat men hem prijst „als dengeen, die het oor van den mensch geboord heeft, het 

oog geopend en de vingers gescheiden (SCHREIBER)”. 

De verklaring van THOMAS (volgens Chatelin), van den tweeden naam TWm-NlHAl- 

Hai n'Angi, als dengeen, wiens woonplaats door den wind werd gedragen, aangezien zij de 

bovenste verdieping van de latere wereld vormde, moet worden verworpen, aangezien de 

naam dan zou moeten luiden: nihqchhe en niet gelijk hier ten rechte geschreven. Die naam 

is slechts eene bevestiging van mijne hypothese dat alles, wat is, beschouwd wordt als eene 

verdichting van den wind, en de vertaling moet dan luiden: „degeen, die vanwege den wind 

tot stand werd gebracht”. 

§ 1132. Bij den dood van de juist genoemde godheid ontstaat uit hem'-): Tuha-AlÖlöa 

n'angi, wederom dus met den wind in verband gebracht, maar niet op de wijze waarop 

Schmidt dat doet, de onlogische verklaring van Sundermann op den voet volgende * 2 3), om 

dan, als die vertaling niet voldoet, nog verder van den weg te dwalen 4). De stam, die aan 

het woord alölóa ten grondslag ligt nl. is lólö, en het is volkomen juist, dat zóó genoemd 

wordt, wat b.v. „von einer ausgepreszten Ölfrucht . . . übrigbleibt”, nl. „ein Ölkuchen”, mits 

wij den gedachtengang zuiverder weergeven met: het compacte dat overblijft, nadat men de 

vloeibare bestanddeelen heeft verwijderd. Zóó wordt dan duidelijk 5 6), hoe de eheha, als zijnde 

de „alölóa d'ódö", „in Gestalt eines Steinchens aus dem Munde kommt”, want die is dan ook 

als het ware in verdichten vorm gekomen. En zóó ook ontpopt zich onze godheid als de 

eerste, die in stede van nog uit zuiver wind te bestaan, uit de verdichting daarvan gevormd 

wordt: de eerste aanduiding van wat wij zouden noemen meer materieel bestaan. Het is dus 

niet noodig den naam om te werken voor de Noordelijke dialecten tot Tuha ALÖLÖA ANGI, 

gelijk Schmidt dat voorstelt0). Overigens zij verwezen naar § 1152, waaruit blijkt dat in het 

dialect van Sögaè-adju de door hem voorgestelde vorm inderdaad voorkomt. 

§ 1133. Wanneer ook deze godheid komt te sterven, spruit uit 'zijn hart de wereldboom, 

de Tora-a van het noorden, welk woord wij zullen zien wisselen met den vorm Tor aki7) en 

elders met Tarawa, Tarci'a, Tariaiva (dit laatste in Nalawö), waarbij soms, maar niet altijd, 

eerst de vorm op -a, dan die met -i vermeld wordt. Waar het kenmerkende van dezen boom 

zal blijken te bestaan in het voortbrengen van bloemknoppen, waaruit al hetgeen zich in de 

wereld bevindt zich verder ontwikkelt, mag het interessant heeten, dat het F i. naast deze 

vormen, die kunnen staan voor toraka en tor aki kent: se-raka, to yield flowers; tokara, a 

flower that produces fruit, terwijl seraki beteekent: in flower, flowering, expanded of a flower, 

zoodat bij verband zelfs hier en daar de voortgang der voorstelling bewaard zou zijn gebleven, 

eerst met bloemen voorttebrengen, dan van overdekt te zijn met bloemen. 

Het is van belang nategaan, wat ons andere mythologieën omtrent wereldboomen ver¬ 

halen, en daarom geef ik hier een aan Schmidt ontleend overzicht, onder aanhaling van 

0 Blz. 473. 

2) Schmidt zegt: „von dem ausging”. 

3) Zie bij hem § 322. 

4) Op. cit. § 320. Zie nog geheel onjuist bij hem blz. 81, noot 3. 

5) Schmidt, § 322. 

6) § 324- 

7) § 1152. 
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hetgeen voldoende zal zijn om het bestaan te constateeren, zoo ook van het typeerende der 

voorstelling. De Paragrafen slaan alle op zijne „Grundlinien”. 

§ 9, noot i (Sun da): „Dies ist das Lebenswasser, und daneben wachst der Lebens- 

baum, die beide bestanden, ehe die Götter da waren”; en zie blz. 31, noot i: „es ist einer 

der Baume, die im dritten Himmel, dem Sangiang-Reiche, wachsen, deren Saft das Lebens¬ 

wasser, danum kaharingan, ist”. 

§ 33 (Kayan): „der grosze hölzerne Griff eines Schwertes (parang), bekannt als HaüP 

Malat, (fiel) von der Sonne herunter tief in den Boden hinein und wuchs zu dem Baume 

Batang Utar Tatei auf, der sich iiber die ganze Insel ausdehnte. Dann fiel vom Monde eine 

Ranke, JlKWAN Tali, schlang sich um den Baum und wurde die Gemahlin des Baumes. Von 

ihnen wurde ein menschenahnliches Zwillingspaar geboren, der Knabe Klobeii Angei, das 

Madchen Klub Angei genannt”. 

§44 (Bahau): „Zwei alte Leute im Himmel Apu Lagan, eine Frau BUA LANGNJI 

und ein Mann DalÈ Lili LANGNJI, zogen sich mit einer Kupferzange (tsöp) die Augen- 

brauen aus; sie wurden müde dabei, schliefen ein, und die Zange fiel auf die Erde . . . Ein 

Riesenwurm (dukung) kam hervor, setzte seine Exkremente ab, und eine Krabbe (kujo) scharrte 

nachher den Kot auseinander, wodurch der Felsen mit Erde bedeckt wurde. Darin trieb die 

kupferne Zange Wurzel und wuchs zu einem Baumchen mit kupfernen Blattern auf”. Zie 

voor dezen „poon Kawat nog Dr. A. W. Nieuwenhuis, Quer durch Borneo, II, blz. 113. 

§ 103 (Südost-Borneo): „lm Reiche der Götter waren zwei Baume, der Bungking 

Sangalang und der Limut Garing Tinga. Der erste war mit einem kugelförmigen Schöszling, 

Bungking genannt, versehen, und in seiner Krone bewegte sich der Vogel SlNANG, der mit 

dem geflügelten Engel TAMBARIRANG zusammen war”. 

§ 173 (Bataks): „Als er (MüLA DYADl) ihnen (zijne drie zoons) spater die Erde als 

Wohnsitz gegeben, schuf er dort einen Baum namens hariara sundung di langit (= der sich 

zum Himmel hinneigt). Dann schuf er ein Huhn und liesz es auf dem Baume wohnen” . . 

§ 372 (Ce ram 1 au t- und Goram-Inseln):.. „weswegen auch jetzt auf dem Monde 

Nunubaume und Menschen vorkommen”. 

§ 1134. Het wil mij voorkomen dat de gegevens van de vorige paragraaf duidelijk 

spreken van het voorkomen van twee wèl te onderscheiden boomen, waarvan de één de 

wereldboom bij uitnemendheid (de melkweg) is, de ander juister de maanboom zou kunnen 

worden genoemd. Deze laatste komt in den nunu-boom met even zoovele woorden voor den 

dag, ook de Bahau -voorstelling schijnt van gelijke natuur, maar in Zuidoost-Borneo en 

bij de Bataks zien wij een boom, met kogelvormige loten, waarin zich de SlNANG beweegt, 

evenals bij de Bataks een „Huhn”, al welke aanduidingen mij voorkomen slechts de maan ') 

te verbeelden, zoodat hierbij meer past de verklaring van den wereldboom als melkweg, het¬ 

geen eene ongewrongen uitleg zou geven. De voorstelling bij de Kayans laat ons in on¬ 

zekerheid, en evenzoo is het met die in de S u n d a-landen. De verklaring van den 'Torasa 

als wereldboom-melkweg staat naar mijne meening door de gegevens in § 1143 vermeld, on- 

omstootelijk vast, al zijn er aanwijzingen dat de maanboom ermede is samengesmolten of 

ermee is verward (§ 1165). 

1) § 1113 sub 7. 
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§ 1135. Aangezien de verdere voorstelling A ') niet die logische ontwikkeling weergeeft, 

die ik elders heb aangetrofifen 1 2), laten wij de daar genoemde góden rusten, met uitzondering 

van LÖWALANGI, van wien wij constateeren, hoe Baliu op zijn last wind aanbrengt in het 

lichaam der gevormde menschen en dat deze daardoor eerst tot het werkelijke leven komen. 

Wederom dus staat met de meeste beslistheid vast, dat deze, van alle blijkbaar de voor den 

mensch belangrijkste godheid, niets anders is dan een godheid van den wind, waaraan de 

adem werd ontleend. Ik bedoel: in origine, het eene open quaestie latende, in hoever ele¬ 

menten van anderen aard zich sedert op hem vereenigden. Mocht deze opmerking juist zijn, 

dan moet onmiskenbaar de naam, zij het dat deze eventueel volks-etymologisch zich heeft 

gewijzigd onder den invloed van die andere voorstellingen, sporen van die Wind-origine be¬ 

vatten met dezelfde zekerheid als 7V/m-NlPIAIHAI N'ANGI en Tuha AlÖLOA N'ANGI 3) dat ons 

te zien geven. Schrijven wij den naam een oogenblik: LOWA Langi, dan is mogelijk de sleutel 

van deze quaestie niet ver te zoeken. In de Fidji-taal kunnen naast elkander geplaatst 

worden de woorden: 

a. Langi, the sky, the heaven, or athmosphere, en 

b. Sangi, the wind, sometimes merely used of the athmosphere, 

en dan waag ik de onderstelling, dat beide slechts variaties zijn van een zelfden wortel, waarin 

op gelijke wijze de begrippen hemel, wind, athmospheer samenvielen als dat nog het geval 

is met ons woord „lucht”. Maar dan is de consequentie geoorloofd dat ook in verwante talen, 

in casu het Niasch, eene dergelijke differentiatie kan hebben bestaan, waarbij het woord langi 

zoowel hemel (ook nu nog in verbindingen voorkomend) als wind (thans angi) heeft beteekend. 

Het begrip hemel als „wereldlaag” komt mij voor een vrij hoog stadium van voorstellingen 

te vertolken, terwijl dat van — laat ik pogen het te omschrijven — „windplaats” tot de 

alleroudste begrippen der menschheid moet hebben behoord. 

Voor de wisseling van l en S, zie § 350. Voor Fidji voegen wij het volgende toe. 

Uit vunilangi, horizon, blijkt dat men langi opvat als de ronde stolp die de aarde overdekt; 

uit langi tua dua, the first heavens, langi tua rua, the second, etc., dat men er — als op 

Ni as — verschillende lagen onderscheidt. Loma-langi, the mid-heavens, the zenith, heaven 

(loma-na: the middle, or midst, or inside a thing, hence the mind or heart, because inside) 

zou dus ook kunnen beteekenen: het hart van den hemel, en wij zagen hoe de wereldboom 

uit het hart van Tuha-AlO'LÖA n'angi ontsproot. Ondanks de bestaande wisseling van F i. 

m- met elders w-, zal dit woord toch niet tot verklaring van LÖWALANGI kunnen leiden (zie 

K. F. sub lorna). 

§ 1136. Voor de verklaring van lowa- in LÖWALANGI waag ik geene onderstelling, maar 

vermeld slechts verschillende punten, die mijn aandacht hebben getrokken, het aan nader 

en volledig onderzoek overlatende de al dan niet juistheid te constateeren. Zoo goed als het 

mogelijk is dat langi en Sangi parallelvormig zijn, kan er naast een F i. Sawa, steam, breath, 

vapour, waarvoor vgl. Mal. awan, wolk, regenwolk, etc. een nevenvorm lawa hebben bestaan, 

in verwanten zin. Dit adem worde dan opgevat als adem-geest, dus het geheel als: geest 

van den wind, adem van den wind. Opmerkelijk is dat SCHMIDT (§ 296) opmerkt: „dann 

1) § 1129. 

2) § 1148. 

3) § ‘129- 
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wog er ihm den Atemwind zu, wodurch er Leben erhielt”, derhalve het begrip reeds gevormd 

heeft, waarmede ik etymologisch den naam tracht te verklaren, zonder met dit laatste bekend 

te zijn. In het Niassche gedachtenleven, waarin adem en leven in onzen zin van het woord 

één zijn, de eerste als wekker van het laatste, past deze afleiding volkomen. Welk eene een¬ 

voudige verklaring vindt dan ook die hooge eigenschap van LÖWALANGI (en van zoo vele 

andere oppergoden!): van zijne alom-tegenwoordigheid (slechts een hand breedte boven U 

bevindt zich LÖWALANGi) in het voor den eenvoudigen mensch zich overal bevinden van den wind. 

§ 1137. Elders ') wees ik reeds op de rol die, in veel grootere mate dan bij de woorden 

van het dagelijksche leven, de volksetymologie kan gespeeld hebben in de mythologie. Dit 

geeft aanleiding hier enkele, aan SCHMIDT ontleende opgaven te doen van met wind of hemel 

samenhangende godheden elders, zonder dat daarbij naar volledigheid is gestreefd en met 

geene andere bedoeling, dan om studiemateriaal samentebrengen dat anderen mogelijk eens 

gelegenheid en lust zullen hebben kritisch te verwerken. 

§ 101 (Südost-Borneo): Unterdessen stieg SANGSANG Angai auf die Erde nieder 

und blies in die Menschengestalten den Atem ein, wodurch sie zwar lebend wurden, aber 

auch den Keim des Todes in sich aufnahmen. 

§ 103 (Südost-Borneo): „Unterdessen setzte ANGOI . . . . das Ganze mit eigenen 

Kraften ins Werk: er sammelte Wind für den Atem”, etc. 

§ 370 (Buru): „Auch auf Buru verehrt man UBUN (oder Ol’O) Langi, den „Herrn 

Himmel”, der „Platz, worin der Wind seinen Ursprung hat” 

§ 371 (Ambon): „Man verehrt den UpU LANITO, „Herrn Himmel””. 

§ 387 (A d m i ral i tats-Inseln): „In einer Mythe.... erscheint der Kunia-lang, 

LAWAN I LANG, „der Himmelstrager, der Herr des Himmels””2). 

Ook zij er de aandacht op gevestigd dat RN. 3) voor de Zuid opgeven als naam 

„HalowaLANI”, een woord, dat ik nooit heb vernomen. Ofschoon zij uiterst slecht de woorden 

weergeven, mag zulk eene positieve verklaring niet zonder meer worden op zij gezet. 

§ 1138. Over de plaats, waar LÖWALANGI en waar l^ATYSRA-danö-tbw hun rijk hebben, 

laten de Niassers zich met beslistheid uit: wij gaven de voorstelling reeds in § 1122. Hunne 

hoofdonderscheiding is dus in die van godheid van boven- en van benedenwereld, die zij zich 

hebben gedacht als woonplaats voor die beide godheden die daar bestendig verblijf hielden. 

Het is de zuivere tegenstelling tusschen hemel en aarde, echter niet gedacht als wezens van 

verschillend geslacht, maar als twee broeders. Zon noch maan is bij deze voorstelling be¬ 

trokken; beide hemellichamen zullen wij in anderen vorm en in andere functies zien ver¬ 

schijnen, waarbij hun wisselend verblijf in boven- en in onderwereld van beteekenis is geweest. 

Wanneer LÖWALANGI ook mogelijkerwijs zonnetrekken is gaan vertoonen, moet dit worden 

toegeschreven, vooreerst aan volksetymologisch verband dat gelegd werd tusschen loiva- in 

zijn naam en het woord luwb, dat „zon” beteekent, en deels doordat eigenschappen van zijn 

zendeling: SAhö 4), die niets anders is dan dat hemellichaam, op hem zijn overgedragen. In 

de Zuid wist men van dien SahÖ, dat hij de varkens van Löwalani telde {sanbfaja bawi), 

0 §§ 63, 335, 1118. 

2) Zie nog Schmidt, Grundlinien, § 431, noot 3. 

3) Blz. 112. 

4) § 1216. 
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dus op de menschen toezicht uitoefende, want die immers stellen die varkens voor, en ook 

deelde men mede: sd babaja mataluwb: hij hield de zon vast, was de bezitter van de zon, 

hem dus kenmerkend als zonnegod, maar met eene positie ondergeschikt aan die der beide 

genoemde góden van boven- en van benedenwereld '). 

§ 1139. Zagen wij in § 1137 eenige parallellen die verband kunnen houden met het 

-angi of -langi in LÖWALANGI, ook de eerste lettergreep, dus lozva- geeft mogelijkerwijs punten 

van aanknooping. Hiervan noemen wij slechts: 

Dr. A. W. NIEUWENHUIS, Quer durch Borneo1 2): „der Himmelsgeist” heet daar Uwang, 

hij bevrucht den „wereldboom”, waaruit menschelijke wezens zonder armen en beenen ge¬ 

boren worden, dus niets anders dan eene variatie van de voorstelling op Ni as, waar ook de 

maan zich ontwikkelt aan den wereldboom, evenals de zon 3). 

ScHMIDT, §§ 33, 144. Indien mogelijk Klobe Ange, Klobeh, Klub Angei hiernaast 

mogen worden geplaatst, dan is de ontwikkeling in Centraal-Borneo eene geheel andere 

geweest dan op Ni as. Op zichzelf genomen zou het volkomen logisch zijn dat deze maan- 

wezens, verkleinde reproducties van het ronde hemelgewelf, zooals men dat vooral duidelijk 

in de Indische zeeën kan zien, als kinderen ervan werden beschouwd. Op Ni as daarentegen 

blijft in LowalaNI de voorstelling van den hemel in zijn vollen omvang gehandhaafd. 

ibid. 265 (Noord-Celebes): „Lëwa’ zeugte Range”, welke woorden resp. met 

„schuim” en „dapper” worden verklaard. 

ibid. 269, noot i (Zuid-Celebes): KARAËNG-LOWE. 

ibid. 348, 350 (Kei-Inseln): ÜUAD-LEERA-WUAN, oder ÜUANG-LERWUAN, der im Him- 

mel (lanit) seine Wohnung haben soll”. De verklaring is: Ier (zon) en wuan (maan). Zulk 

een benaming van één wezen met die twéé hemellichamen is eigenaardig; stelt het soms den 

hemel voor, waarin beide hemellichamen als „oog” fungeeren ? Het vermoeden van volks¬ 

etymologie ligt echter niet ver af. Intusschen is de ontwikkeling dan eene andere dan op Ni as. 

ibid. 370 (Buru): „Audi auf Buru verehrt man UBUN (vgl. boven UWANG) oder Ol'O 

Langi”, en zie § 1137. 

ibid. 374 (Sum ba): „UMBA Awan, die Himmelsgottheit”. 

ibid. 369 (Ceram): „Upu-LANGI . . . das mannliche Prinzip, das im Himmel wohne”. 

ibid. 381 (Tonga en Samoa): Tanga LÖA. Op de Marquesas en de Hawaii- 

eilanden „wird Tangaroa als ein übles Wesen, als derjenige hingestellt, der keine ?/«sterb- 

lichen Menschen habe schaften können”: men ziet, slechts eene quaestie van appreciatie, want 

LÖWALANGI der Niassers is al tot niet meer in staat geweest en wordt als goede godheid 

beschouwd. 

ibid. 387 (A d m i r a 1 i t ats-I ns eln): „lawan i lang”. (Zie § 1137)- 

ibid. 423 (Marshall-Inseln): „Ursprünglich lebte auf dem Meere ein Wesen namens 

Lowa”, welk woord verklaard wordt met: „Herr Kanu”4). 

§ 1140. Hemelgoden van anderen naam vinden wij b.v. op Mentawei, waar Tai 

1) Zie de opmerkingen in zake de verklaring van het woord LÖWALANGI: Schmidt, § 330 en noot 3 daar be¬ 

neden. Vgl. Wilkf.n, IV, blz. 136 vlg. in zake hemel en aarde bij de Zuidzee-volken. 

2) II, blz. 114. 

3) § 1152. 

4) Zie nog Schmidt, § 431. 
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KAMANUA een goede geest is, in den hemel zich bevindende, die alles heeft gemaakt, zoo 

ook de eerste menschen'), en op Kisar, waar Makarom (Beschirmer) - Manuwe (Befehl!) 

is: „das höchste Wesen, das in der Sonne {lere) oder auch (en dat is zeker oorspronkelijker) 

im Himmelsgewölbe wohnt 1 2). Hiervoor vergelijke men het Niassche banuwa, dat hemelgewelf 

beteekent. Ook zij nog vermeld het Bataksche „Huhn”, genaamd: HULAMBN DYATI, waarvan 

drie eieren gegeven worden aan de kinderlooze SlDEAK PARUDYAR 3). Ofschoon die vogel op 

astraal-mythe wijst, is hij dat in origine blijkbaar niet, waar wij elders 4 5 6 7) lezen dat die eieren 

voortkomen „aus einem fabelhaften, blauen Huhn manuk-manuk (vgl. kanuwa van zooeven), 

quasi sein (des Mula DYADl) Weib”. Ook hier is mogelijk weer een woordenspel aanwezig, 

waar manu, kip of haan, in het gedicht regelmatig kan overgaan in: nianuwa, dat slechts één 

stap verwijderd is voor den ouden denker van baninua*). Nogmaals zij herhaald: de sleutel 

voor de verklaring en vergelijking der mythologieën kan niet worden geleverd door de zuivere 

taalvergelijking alléén, maar de behoefte om de woorden aantepassen aan nieuwe phasen van 

ontwikkeling van den godsdienst en de taal zelve, gaf aan de volksetymologie ruimschoots 

gelegenheid, hare phantasieën te laten inwerken. 

§ 1141. Het wil mij voorkomen dat in het voorafgaande voldoende materiaal is bijge¬ 

bracht, om LÖWAlAngi (CZ. Löwalani) te doen kennen als den god van den hemel en van 

den daarmede verbonden wind dien wij, voor wat de historische ontwikkeling betreft, zeker 

beter doen voorop te plaatsen. Hij is slechts een jongere vorm, eene ontwikkelingsphase van 

de windgeesten, die vóór den wereldboom optreden. Het leven is slechts eene functie van den 

wind, gelijk dat tal van mythologieën op even heldere wijze als de Niassche aangeven. 

Waar leven-wekken door middel van den wind en bevruchten door dat element, naar 

het mij wil voorkomen, slechts andere vormen zijn voor hetzelfde princiep, komt mij dan ook 

de opmerking van SCHMIDT0): „Die sehr fortgeschrittene Form der Sonnenmythologie zeigt 

sich darin, dasz hier statt der Sonne der Westwind (als bevruchter) eintritt. Eben weil 

dieser Fall so singular ist, musz man des Vorteiles entbehren, andere analoge Falie zur Auf- 

klarung der Einzelheiten heranziehen zu können”, niet geheel te verdedigen voor. Evenmin 

kan ik mij vereenigen met hetgeen hij aanteekent in § 295: „Aber auf Celebes war noch 

eine andere, noch iiber den Sonnenheld hinaus fortgeschrittene mythologische Bildung wirk- 

sam geworden, namlich der jüngere geschlechtliche Himmelsgott, der im Westwinde die Be- 

fruchtung vollzieht”, waar mij die ontwikkeling via den zonneheld niet noodzakelijk voorkomt, 

maar zeer goed onafhankelijk daarvan kan hebben plaats gehad T). Dat zelfs de westenwind 

tot de oude reeks van voorstellingen behoort, kan duidelijk worden uit de volgende woorden 

uit een Niasschen zang betreffende de schepping: 

Tan'ómö danö alöl'óa nangi, Zaad der aarde, verdichtsel van den wind, 

Tanömb dam alöl'óa barq. Zaad der aarde, het compacte van den westenwind. 

1) Schmidt, Grundlinien, § 328, noot 4. 

2) Schmidt, § 357. 

3) Schmidt, § 179. 

4) Schmidt, § 173, noot 8, volgens Ködding. 

5) Is er soms mede overeenstemming te brengen tusschen Hulambu, via halumbu, halubu en het nog dubieuse 

Halowa-lani van RN. (voor het noorden schrijft hij, b.v. blz. 112, Lubulaxgi) genoemd in § 1137? 

6) § 257. 

7) Waarvoor vgl. § 1162. 
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Hoe anders toch dat optreden te verklaren in zoo uiteenliggende landstreken als de 

Minahassa en N i a s. 

§ 1142. Alvorens dit onderwerp verder te ontwikkelen, bespreken wij de andere voor¬ 

stellingen, die over het ontstaan der dingen bekend zijn. 

B. ') De tweede hoofdvorm vermeldt aan het begin het bestaan van dertig winden, die 

zich vereenigen en twee boomen voortbrengen: 

I. Si dumidumi langi, en: II. Solambajo nga'eu. 

Het getal dertig zou eene aanwijzing kunnen zijn dat de voorstelling is ontleend aan 

de verschijnselen, die zich voordoen gedurende den omloopstijd der maan, maar het behoeft 

het „geheel” daarom nog niet noodzakelijkerwijs als maanmythe te bepalen. Wij komen nader 

op deze belangrijke opgave terug1 2). Hier moge overigens ermede worden volstaan te con- 

stateeren, dat aan den eersten boom zich ontwikkelde uit een der beide zaden, die de boom 

voortbracht, LATURE en uit het andere ontsproot BEGHU SAITO, een zwarte geest dus, die 

de stamvader werd van de kwade machten; aan den eenen kant de reeks: 1. Bahari, 2. 

AföGHA en 3. BEGHU SOJO of roode geesten; en aan den anderen kant: I. Lafabua-TuHA- 

n'draga, 2. Wa^Ö, en 3. Nadaoja, kwade geesten als de vorige groep. De tweede boom 

bracht ook twee zaden voort, uit het eene waarvan ontsproot Fuha LULUÖ, ook BARA-SI- 

LULUÖ of Lowalangi genoemd, die als zoon kreeg Baliu, terwijl het andere zaad een mensch 

voortbracht zonder leven en spraak, die van LÖWALANGI leven ontving, maar stierf. Uit zijn 

hart groeide de wereldboom Toro^a die gouden vruchten voortbrengt, waaruit zich ontwik¬ 

kelt Tuha NILÖEO N'ANGI tot mensch gemaakt, terwijl Baliu hem de „ziel” (beter is: nbso, 

adem) toewoog: de stamvader aller menschen. 

De mensch zonder leven en spraak is eene voorstelling van de maan, na wier afsterven 

eerst de wereldboom (melkweg) volkomen duidelijk zichtbaar is, te voren door het maanlicht 

(der tropen) zoodanig overstraald, dat men hem niet kan waarnemen. Het hart, waaruit die boom 

groeit, is weer de maan zelve en evenzeer zijn de gouden vruchten niets anders dan de maan- 

phasen, die als het ware achtereenvolgens aan den wereldboom (melkweg) zich ontwikkelen als 

vruchten aan den stam (men weet, dat juist de »heilige” ficus-soorten gekenmerkt zijn door den 

groei der vruchten op die wijze; wederom eene aanwijzing voor de juistheid der opvatting van één 

der wereldboomen als melkweg). De vertaling van Tuha NILÖLÖ N'ANGImet: „den der Wind in 

Windeln wickelte”, moge voor een volk dat het bakeren kent zeer verleidelijk zijn, maar Niasch 

gedacht is zij niet. Met zekerheid durf ik geene verklaring te geven, maar meer aannemelijk 

komt mij voor: degeen, die verdicht wordt uit den wind, parallel aan de namen in § 1132. 

§ 1143. De derde voorstelling, door SCHMIDT als variant van A behandeld 3) is de volgende: 

C. „Im Anfange war es finster. Es gab einen schwarzen und einen roten Wind. Der 

Rücken des roten Windes war bemoost und ein rotes Holz, Sogunii nibaru luo (= besetzt 

mit Harchen von rotem Tuche), wuchs darauf. An der Spitze des Baumes waren Früchte; aus 

einer derselben kam der Mensch, SlHAI si ld hèdehèd'e, SlHAI si ld liwaliwa, „SlHAI ohne 

Stimme, SlHAI ohne Bewegung” hervor. Er fiel an dem Stamme nieder, hatte weder Arme. 

1) Zie § 1129 en Schmidt, Grundlinien, § 305 vlg. 

2) § 1143- 

3) Grundlinien, § 304. 
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noch Beine, noch Kopf, nur einen Rumpf. Ein böser Geist, GOWALA, zog ihm Arme, Beine 

und Kopf (sic) aus. Er hatte neun Nasenlöcher und neun Mundöffnungen, gab da heraus seinen 

Atem, neunfache Winde. Die Winde spielten, auf dem Rücken derselben wuchs wieder Moos, 

welches zugleich Erde war, und daraus wuchs hervor der Baum Si dumidumi langi {— der dem 

Regenbogen des Himmels ahnliche), der auch Torcda genannt wird. Dieser Baum trugFrüchte, 

zuerst am Grunde, woraus AfÖGHA und NADAOJA hervorgingen; dann wuchs an der Spitze, 

aus einer derselben, ein Mensch, Mandraulu, hervor, von dem die Menschen abstammen”. 

Het is opmerkelijk dat deze voorstelling zóó zelden voorkomt, dat ik haar bij mijn herhaaldelijk 

onderzoek naar de scheppingsmythen niet één keer heb ontmoet. Zij wijkt af, doordat een 

rompwezen (dus niet een enkel hoofd, als elders) vóór den wereldboom Si dumidumi langi 

geplaatst wordt. De duisternis van het begin verplaatst ons naar de maanlooze nachten, waarin 

slechts sterren en melkweg te zien zijn: samen moeten deze den rooden wind vormen, terwijl 

het duister om die astrale verschijningen heen den zwarten wind voorstelt. De haartjes van 

rood doek kunnen de sterren weergeven, die den melkweg omgeven. De spits van den boom 

bevindt zich, waar de maan nadat zij de zon is „gepasseerd” te voorschijn komt, dus in het 

westen, zooals te meer blijkt uit den naam voor het oosten, dat g-atumbugha heet, de plaats, 

waar de zon opkomt, vooral duidelijk, indien wij er het Maleische tumbuh, groeien naast 

plaatsen: en groeipunt beteekent voet van den stam. 

Het zich ontwikkelen van de maan tot hare geheele volheid wordt dan ook zeer helder 

aangegeven met: „Er fiel an dem Stamme nieder”, want met volle maan bevindt zich deze 

in het Oosten, dus bij den voet van den boom. De neusgaten en monden beduiden mogelijk 

slechts de verschillende maanvormen, in den loop harer ontwikkeling. GOBALA kan ik niet 

thuis brengen. Wanneer de boom die zich dan vertoont, genoemd wordt: Si dumidumi langi, 

spreekt het, dat deze (N. dumi, CZ. drurni beteekent: regenboog), „der dem Regenbogen des 

Himmels ahnliche”, vooreerst aan den hemel gedacht wordt, en tweedens een gebogen vorm 

moet hebben. En overwegen wij dat in deze scheppingsperiode, die toevallig juist in deze 

beschouwing wat achteraf geplaats is, maar elders steeds in den aanvang is gesteld, zon noch 

maan bestaan, dus volkomen duisternis heerscht, dan is er slechts één astraal geheel, dat aan 

de hier gestelde eischen voldoet: de melkweg1 2). SlIIAI is dus de maan in hare ontwikkeling 

tot volle maan. Waar wij den naam leerden vertalen met: degeen, die ontstaat '1), behoeft niet 

gezocht te worden naar overeenstemming met Tuha Sihai 3). 

§ 1144. D. De vierde voorstelling betreffende de schepping van een wezen, ook Sihai 

genaamd, vereischt uitvoerige bespreking, aangezien de door SCHMIDT gegeven verklaring, 

waarbij hij uitgaat van onjuiste gegevens van SUNDERMANN 4), een verkeerd licht werpt op 

1) Zie § 1142. Fi. drodro langi, rainbow. 

2) § II3.I- 
3) Men lette op het verschil ontstaan door de toevoeging van Tuha, bedoeld in § 1129, in tegenstelling met 

dit familiare SiHAi. 

4) Tot mijne niet geringe verbazing vind ik (Augustus 1915), dat Sundermann in zijne „Kleine Niassische 

Chrestomathie”, blz. 397, schrijft: 

In dem Dorf des Stammvaters Gottes, 

n Ti n n n ^es LUO ZAHO, 

daarmede de juiste vertaling gevende. Dit wel in acht te nemen bij de lezing van het bovenstaande. Nader bij het door¬ 

bladeren van Lett, II, blz. 11 vind ik geheel datzelfde: „In uralten Zeiten mussen die Niasser einen noch höheren, 
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dit zoo uiterst interessant onderwerp *). Waar na den dood van SlHAl uit diens lichaam ver¬ 

schillende boomen groeien, en daaronder de wereldboom Tora-a2), waaruit eerst bij alle 

andere voorstellingen LÓWALANGI en andere góden zich ontwikkelen, valt het op, dat in dit 

gedicht gesproken wordt, als staande aan het begin der dingen, van een Uwu LÓWALANGI, 

met variant Uwu Luo Zahö 3). Sundermann, blijkbaar van de wijs gebracht doordat de 

zendelingen ons woord God met LÓWALANGI vertalen, en in navolging van hem SCHMIDT, 

geven de vertaling zóó, alsof als creëerende godheid LÓWALANGI en „der hohe LüO Zaiio” 

waren bedoeld. Deze dwaasheid wordt gedistilleerd uit de uitdrukking: Vinvu gancfa, bestes 

reinstes Gold”, al weder eene van die westersche wijsheden, waar een Niasser niets van be¬ 

grijpt. Die woorden beteekenen eenvoudig: stamvader of desnoods stammoeder van het goud, 

want dit heeft volgens Niasch denken al evenzeer eene origine als rijstmaten, standaardgewichten 

en al wat dies meer zij 4). Dat zulk goud van buitengewone qualiteit moet geweest zijn spreekt 

van zelf, maar het is westersch denken, als men daarom als vertaling geeft: reinstes Gold. 

Zoo wil Uivu LÓWALANGI en Uivu LüO Zahó, ondanks de zendelingen-vertaling, enkel en 

alleen zeggen: de stamvader of de stammoeder van LÓWAEANGI, resp. van Luó Sahó (de 

nominatief is in vele dialecten Sahó, terwijl eerst in den genitief de vorm Zahó te voorschijn 

treedt). Bedoeld wordt dus geen ander dan de in dit gedicht niet genoemde godheid, die 

zoowel het aanzijn heeft gegeven aan LÓWALANGI als aan SAHÓ, zooals wij dergelijke stam- 

moeder-godheden zoo duidelijk zagen optreden in de kosmogonie van de Zuid, waar Inada 

Samihara Luwó of Inada SamadüLÓ HÖSI als zoodanig zouden kunnen worden genoemd 3) 

en zooals dat in het noorden ook het geval is met Tuha SlHAl of Tw/üö-NIHAiH^J n'angi °), 

als wij ons door overeenkomst van naam niet van de wijs laten brengen. 

Uwu kent Sundermann alleen als „Verwandte von der Mutter Seite”. Het is echter 

duidelijk, dat het in de uitdrukking: adu n'uwu, slaande op de voorouderbeelden, volkomen 

aequivaleert met het F i. tubu-na, ancestors, commonly a grandmother, mits wij dat laatste 

beperken. Onder dien stam uwu brengt SUNDERMANN ook onder rna'uwu, Enkel, Nachkomme, 

waarvoor zie F i. mokubu, a grand-child, ook makubu. Kan eene vertaling als door SUNDER¬ 

MANN gegeven bij stofnamen als goud, er nog mee door, overbodig de onhoudbaarheid te 

argumenteeren bij een persoonsnaam, waar niet van qualiteiten de rede is. Uivu L. kan 

tweeërlei beteekenen: i. de stamvader L.; 2. de stamvader van L. — Tertium non datur. De 

z- van Zahó geeft n. h. v. den doorslag, aangezien die op een genitief wijst, terwijl in LUO 

Zaho het tweede woord niet in genitief verband staat met lub, ook luwb, zon, maar er eene 

appositie van vormt, eene verklarende omschrijving, want sahb~') beteekent eveneens: zon. 

Is Zaho dus genitief8), dan is LUO het ook en evenzeer is het dan LÓWALANGI. Waar beide 

unerschaflenen Gott gekannt haben, der als uwu Lówalangi (= Stamnivater Lowalangis) gleichsam als der AUe der 

Tage (Daniël 7, 9) in dem Totengesang der EiDgeborenen vorkommt”. (September 1915). 

1) Zie Schmidt, Grundlinien, § 310 vlg.; Bijdr. Kon. Inst., 1892, blz. 358—363 en 390—400. 

2) Schmidt, § 313. 

3) Op. cit. § 312. 

4) Men zie b.v. § 1152. 

5) § 1122. 

6) § 1129. 

7) §§ 1138, 1216. 

8) En dit staat volkomen vast, waar ik een gedicht onder mij heb, waarvan de plaats van oorsprong mij niet 

bekend is, en waarin genoemd worden: 
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namen als parallellismen voorkomen, mag men niettemin tot gelijkwaardigheid niet besluiten, 

want ten onrechte merkt SCHMIDT *) op, dat SUNDERMANN het parallellisme niet voldoende 

in het oog houdt: wel is in den regel het in de tweede plaats genoemde een variant van het 

eerste, maar geenszins is dit een steeds doorgaande regel. Zoo is het zeker dat in zijne 

Chrestomathie * 1 2) vier personen genoemd worden, niet twee, omdat er sprake is van negen 

zoons van SlRAÖ, die, als men het laatste aanneemt, niet compleet zouden zijn. Behalve paral¬ 

lellisme treft men aan voortgang der voorstelling, opvolging dus van nieuwe beelden of ge¬ 

gevens 3). Bij LAGEMANN, Heldensang4), wisselt Luwö Saiió, met Luwt) MewÖNA, en deze 

parallel is uit elementen samengesteld, die ook kritisch meer bij elkander behooren: beide ont¬ 

leend aan de zon, waarmede (Amada Luayö) de vergelijking in dat gedicht alleen passend wordt 

genoemd. Was dus SUNDERMANN juist, en Uwu LÓWALANGI gelijkwaardig met Uwu Luo Zahó, 

dan zou de consequentie vorderen, dat óók LÓWALANGI en LUWÖ MewÖNA één waren. 

§ 1145. Ons resultaat is dus, dat er sprake is van een ongenoemden stamvader (als men 

wil: stammoeder), zoowel van LOWALANGI als van Luo SAHO, en het oog houdende op wat 

wij reeds van de Niassche mythologie leerden kennen, zullen wij hier als vertaling geven: 

„Der Urahn der Götter”. Van dit niet noemen met name kan de verklaring zijn, dat er een 

schroom bestaat bij den onbeïnvloeden Niasser, om den oorsprong aller dingen te vermelden, 

zooals ik dien heb geconstateerd bij dengeen, die mij mededeeling deed van de dadelijk vol¬ 

gende voorstelling5 6), en die slechts sprak van: „maté ija', toen „hij” dood was, en wien ik 

slechts na lang afvragen den waren en met uiting van eerbied uitgesproken naam: Mahai °) 

kon ontlokken 7). Inhoever het benoemen bij verschillende volken van den oppergod, dan 

wel van de een of andere jongere voorstelling van dezen met het voornaamwoord „hij”8 9) 

hiermede verband houdt, is moeilijk te beslissen. 

Die „Urahn der Götter” zou dan de „Ongenoemde en Onzichtbare” zijn, die(n) wij 

tevoren0) reeds leerden kennen kennen in de Zuid, en die(n) wij ook vermoeden in den 

„nevel en duisternis”, waaruit Tuhai SlHAI volgens noordelijke voorstelling geboren werd l0). 

En het is werkelijk geen gering bewijs voor de juistheid mijner conclusies dat wij thans, 

zonder nieuwe onderstellingen, afwijkende van hetgeen de andere scheppingsmythen verhalen, 

het door SUNDERMANN gegeven gedicht kunnen passen in de reeds bekende voorstellingen der 

schepping. Dat daarbij Tuha AlölöA n'angi wegvalt, behoeft geenszins een bezwaar te zijn: 

datzelfde zullen wij in de nader te vermelden opgave E terugvinden. 

Ba ifbnbsb Uwu LÓwalangi, En van adem voorzag de stamvader Lowalangi, 

Ifbnbsb Uwu Zö^AJA. Hij deelde adem toe, de stamvader van dengeen, die tooverkracht heeft, 

en waarin de z- van ZÖ^aja als genitief kenmerk alle onzekerheid opheft: hierin wordt dus het bestaan van een stam¬ 

vader (-moeder) van dien Lowalangi boven allen twijfel gesteld. 

1) Grundlinien, § 311, noot 1. 

2) Blz. 392, regel 16—19 van boven. 

3) Zie overigens § 63. 

4) Blz. 495. 

5) § 1148 E. 
6) In Tamió kende men een Madsai, omschreven als „uwu n'am'\ de stamvader of stammoeder der winden dus. 

7) Vgl. Schmidt, Grundlinien, §356: „Tongkoak oder Tongkoakïn-sein Name darf nur bei den groszen 

üpfern ausgesprochen werden, nicht von gewöhnlchen Priestern. und stets mit Ehrfurcht”. (Minahassa). 

8) § 1208. 

9) § 1122. 

10) § 1129. 
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Wat nieuw is in dit lied, is de anthropomorphische voorstelling van.dien oergod, dien 

wij tot nu toe slechts zagen worden, om zonder eenige noemenswaardige actie te sterven, 

terwijl eerst uit zijn lichaam na zijn dood de wereldontwikkeling haren loop voortzette. 

§ 1146. Het gedicht dat zoo hoogst interessant is, geven wij hier weder, waarbij ter 

vereenvoudiging het parallellisme, juist besproken, vervangen wordt door de woorden, die 

beide voorstellingen omvatten: „Urahn der Götter”. 

Es erhob sich der Urahn der Götter, 

Er ging um zu baden, zu schminken den Körper, 

„ „ „ „ „• zu glatten den Körper, 

Da droben an der Quelle, die wie ein Stiick vom Spiegel, 

„ „ „ „ „ die wie ein Stück vom Glas 1). 

Er nahm sich Erde, die eine Handvoll, 

Er nahm sich Erde, so grosz wie ein Ei 2), 

Als er sah seinen Schatten im Wasser, 

» » » » «in der Tiefe 3), 

Er trug sie ins Dorf unter das Rathhaus, 

„ „ • „ „ „ unter das Wohnhaus4), 

Seine Erde, die eine Handvoll, 

„ „ die so grosz wie ein Ei. 

Er bildete sie wie ein Ahnenbild 5 6), 

„ „ „ wie ein Kind, 

Seine Erde, die eine Handvoll, 

„ „ die so grosz wie ein Ei c). 

Er holte die Schalen der Wage, 

» „ „ „ zum Wagen, 

Er holte das Gewicht, wie ein Huhn gestaltet, 

„ „ „ „ wie ein Halm gebildet7), 

Er legte es auf die Schale der Wage, 

V » » » » v zum Wagen, 

Er wog den Wind gleich dem Golde, 

VVV V v dem Mehl, 

Als- er ihn legte auf die Schale der Wage, 

V V V v v v v zum Wagen, 

ï) Zie § ii 13, sub 2, 3. Bij de Mexicanen droeg de luchtgod den naam Tezcatlipoca d. i. vurige spiegel 

(Lewis Spence, blz. 59). Dr. H. H. Juynboll, Beschavingsgeschiedenis, blz. 83, noemt hem echter eene maangodheid en 

duidt zijn naam als: „de rookende spiegel”. (Seler). 

2) § 1111 sub 3. 

3) § H13, sub 3. 

4) Zie § 1093, voor het het plaatsen van voorouderbeelden van overwonnenen beneden de woningen. 

5) Dus in eenigszins hurkende houding, waarvoor vgl. mijne opmerking in § 1301. 

6) Duidelijk ziet men hier, hoe de voorstelling slaat op de zich ontwikkelende volle maan, waarbij dit eerste 

wezen volkomen gelijken vorm krijgt als zijn maker bezit, die zich één omloop te voren in diezelfde maan heeft gespiegeld. 

7) De weegschaal is niets anders dan de maan zelve, waarop het beeld zich bevindt en men vergelijke nu mijne 

opmerking over den ronden vorm van weegschaal, rijstmaat e. d. in § 881, waar ook op den haan als zonnedier werd 

gewezen, waarnaast echter de opmerking in § 1113, sub 7 dient te worden geplaatst omtrent een haan in de maan voor¬ 

komende. Het is thans ook duidelijk, waaróm als gewicht op die weegschaal een haan wordt geplaatst. 
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Er legte ihn auf die Lippen des Mundes, 

„ „ „ zum Hauche des Atems '), 

Daher sprach er gleich wie ein Mensch, 

» i> v )i i) jj ein Kind, 

Da droben vor dem Urahn der Götter. 

Er gab ihm einen Namen, 

» » „ „ als er da war1 2): 

SlHAl, da droben, der da keine Nachkommen hat, 

„ „ „ „ „ keine Kinder hat. 

Und es erhob sich der Urahn der Götter, 

Er gab einen Platz seinem Geschaffenen, 

„ „ „ „ seiner Hande Werk, 

Dem SlHAI, der nicht hat Nachkommen, 

» » „ „ „ Kinder. 

(Und) es sann, es überlegte, 

„ „ „ es geriet in Bewegung, 

Da droben der Urahn der Götter, 

Als er hatte, der ihm glich an Gestalt, 

» ft * V » * an Körper. 

Noch gab es nicht die Sonne, als Richtschnur für die Tausende, 

„ „ „ „ den Mond, als Richtschnur für die Menge 3). 

Finster war noch das Land vom Urahn der Götter. 

(Und) es setzte ein der Urahn der Götter, 

Da droben den SlHAl, der nicht hat Nachkommen, 

„ „ „ „ der nicht hat Kinder: 

Geh auf die Erde, die bewegt wird vom Nordwind, 

e » n * » » » vom Zugwind, 

Es wurde gebaut für ihn ein Haus von Baumfarn, 

» » » » n n v von tuh'° 4)> 

Es hatte eingesetzt der Urahn der Götter, 

Den Tuha SlHAl, der Nicht hat Nachkommen, 

« « m » « m Kinder. 

1) Het moet de aandacht trekken dat de adem hier niet met den neus, maar met den mond wordt samengebracht. 

Ditzelfde verschijnsel treffen wij aan bij de eheha, waarvoor zie §§ 806. 

2) Schmidt, § 312, noot 9, merkt terecht op, dat deze verzen niet in orde zijn. Ook vermeldt hij, hoe Sun- 

dermann, in Bijdragen, blz. 395, de vertaling geeft: 

„Er machte ihn, er brachte ihn zustande, 

Er gab einen Namen, als er da war”. 

Den aandachtigen lezer zal het opvallen, hoe deze omschrijving wonderwel past bij de vertaling die ik in § 1131 

voor Si-hAi geef: degeen, die ontstaat (cf. Hebr. Jahveh: „die is”), evenals ik later (§ 1148) den Niasschen schepper, 

Mahai, weergeef met: degeen, die tot stand brengt, in meer moderne taal sömb^'J- De taalkundige moeilijkheid, waarop 

Schmidt wijst kan later in een woordenboek worden toegelicht. 

3) De bezwaren van Schmidt tegen de ongelijkheid der parallellen zijn in § 1144 weerlegd. De voorstelling is 

correct en Niasch gedacht. 

4) Het ontgaat mij, welk verband tusschen deze beide harde houtsoorten en de maan kan gedacht worden te 

bestaan. 

60 
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§ 1147. Voor den verderen gang van het gedicht halen wij aan, hetgeen SCHMIDT in 

korte woorden als volgt weergeeft1): „es wird erzahlt, wie Tiiha SlHAI dann starb, und: 

Aus seinem Munde der Feuer- oder Rauch-Si-mahara und der Feuer- und Rauch Fclo 

hervorwuchs, die Blütenknospen derselben abfielen und daraus die Krankheiten kamen. 

Aus seinem Kehlkopfe wuchs hervor der Baum, von dem das Gold kommt 2). 

Aus der Herzgrube wuchs der Baum Tora^a, von dem die Tausende der Menschen 

abstammeh. 

Aus dem rechten Auge wurde die Sonne, aus dem linken der Mond gebildet, diesen 

Menschen als „Richtschnur” zu dienen”. 

In stede van één boom vinden wij hier er dus meerdere vermeld, eene voorstelling die 

wij veel verspreid zien 3). Met de gegeven toelichting vervalt dus de gevolgtrekking van 

SCHMIDT4): „Aus diesem Gesange geht mit Deutlichkeit hervor, dasz die Menschen nicht 

neben LÖWALANGI, mit ihm an einem Baume gewachsen, sondern von ihm gemacht worden 

sind”, hetgeen alles moet worden overgedragen op de werkelijk Opperste Godheid, zooals 

de Niassers die kennen, maar die niet LÖWALANGI is, ondanks het feit dat de zending met 

die ondergeschikte verschijning het Gods-begrip heeft weergegeven. Het komt mij overbodig 

voor het artikel van den geleerden schrijver verder te vervolgen en het doet mij leed, zijne 

gevolgtrekkingen als niet houdbaar te moeten vermelden, eene omstandigheid waaraan hij 

persoonlijk geen schuld draagt. 

Vgl. Prometiieus, die het leem tot mensch kneedt naar het beeld der góden; Eros 

blaast op zijn verzoek den levensadem daarin; PALLAS voorziet den mensch van een ziel; 

om den mensch met de góden gelijk te maken, steelt hij vuur uit den hemel, eene gave die 

uitsluitend in het bezit der góden was. Zie Genesis 1, 27: „En God schiep den mensch naar 

zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep hij ze”; en Gen. 2, 7: 

„En de Heere God had den mensch geformeerd uit het stof der aarde, en in zijne neusgaten 

geblazen den adem des levens: alzoo werd de mensch tot eene levende ziel”. Men kan ook 

belangrijke punten van verschil opmerken met de voorstelling van SlHAI in § 1143. Voor het 

groeien van boomen uit gestorvenen vinden wij elders vele parallellen, zie b.v. bij Mannhardt 3): 

„Die 70 Fusz hohe sogenannte schone Eiche im Walde bei Lüchow soll aus dem Munde 

eines in der Schlacht getallenen Königs hervorgewachsen sein c). Nemen wij in aanmerking 

dat de Tor Fa uit het hart gegroeid is van SlHAI, en dat die boom de oorsprong werd ook 

van den mensch, dan mogen wij de aandacht vestigen op W. W. SlCEAT, Malay Magie ‘), 

waar wij lezen hoe de aarde wordt gelast haar hart te geven, waaruit het beeld van Adam 

zou worden gevormd. Zij weigerde dits): „if you take away my Heart I shail assuredly die". 

Tegenover de opmerking van dien schrijver0): „The usual story of the first creation of man, 

0 § 313- 

2) §§ 806, 1146, 1260. 

3) Vgl. § 1129. 

4) In § 314. 

5) Wald- und Feldkulte, deel I (Der Baumkultus der Germanen und ihrer .Nachbarstamme), blz. 39—40. 

6) Cf. Wilken, III, blz. 40. 

7) Blz. 19 vlg. 

8) Op. cit. blz. 2i. 

9) Op blz. 19. 
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however, appears te be a Malay modification of Arabic beliefs”, waag ik het dus te onder¬ 

stellen dat wij hier, althans gedeeltelijk, zeer origineele begrippen voor ons hebben, onder 

overvvalschen invloed gewijzigd. De Tora^a vervult tot zekere grens de plaats van den bambu- 

struik (sa'rumpun buluh bëtong) in de Maleische voorstelling „the colour of which was like 

gold”. Van de vrouw die daaruit te voorschijn komt, wordt gezegd: „her face shining like 

the full moon when it is fourteen days old, and the colour of her body being like gold of ten 

touch (= mutu)”. Punten van aanknooping dus aan Ni as. Ditzelfde valt optemerken omtrent 

de oorspronkelijke Maleische godheid: Radja Angin, manbang (soort geest) Tali Harus (van 

den stroomdraad: the god of mid-currents), door SKEAT genoemd: the Malay Neptune. De 

overgang stel ik mij als volgt voor: De wind-godheid werd dan oorspronkelijk geacht zijn 

zetel te hebben in den stroomdraad, dien wij elders als de hempl-rivier zullen leeren kennen, 

eene der voorstellingen, waaronder de melkweg bekend is2). Zóó kon hij eerst riviergod 

worden, weldra overgedragen op de zee, maar nu niet langer in de bovenwereld, maar op 

der menschen aarde. 

§ 1148. E. Gaan wij thans over tot andere dan door zendelingen reeds vermelde schep- 

pingsconcepties, dan moet in de eerste plaats genoemd worden eene voorstelling, die bij den 

Hili Maziaja in het noorden bekend is, en die aan den aanvang aller dingen plaatst 

Mahai 3), een naam, die m. i. vertaald moet worden met: ,^de scheppende, voortbrengende, 

degeen, die tot stand doet komen”, in tegenstelling met Sl-HAI, „degeen, die wordt, die tot 

stand komt, de geschapene” 4). Aan deze hooge positie doet wel wat te kort de mededeeling, 

dat Mahai komt te sterven, en dat uit hem twee boomen groeien (van een Tuha AlüLöA 

n'angi is dus de rede niet): de Fêtb Alitö en de Torofa. Maar deze laatste werd, zonder dat 

het mogelijk was zich eene voorstelling te maken hoe men zich dat dacht, al dadelijk 

weer onderscheiden in een Tora^a tanömb Löwalamgi, dus producent van L., en een Tor Fa 

tariömo niha, waaraan de menschen ontstonden. Feitelijk zou men dus van drie boomen kunnen 

spreken, mogelijk eene aanpassing aan de behoefte aan eene trias. Aan den Foto Alitö ont¬ 

staan de kwade geesten, aan den Torasa LÖWALANGI deze godheid, zoomede Ture LUEUWÖ 

en Si Bar ASIJ a NÖSÓ. Hetgeen dus in § 1129 van boven naar beneden aan één boom wordt 

onderscheiden, vinden wij hier, met eenige variatie, terug aan drie afzonderlijke boomen. Op 

dezen Tora^a moeten wij later5) nog terugkomen; aangezien de daaruit ontstane góden ge¬ 

zamenlijk ervoor zorg dragen dat de mensch van adem, het aan den wind ontleend levens¬ 

beginsel, voorzien wordt, moeten zij alle drie als windgeesten worden gequalificeerd. 

§ 1149. F. In eene in het jaar 1914 aangeteekende hbhb uit denzelfden PIi 1 i Maziaja 

wordt Mahai niet met name genoemd, maar spreekt men van: „ Uzvu tnalhika niha”, welke 

uitdrukking het Arabische malaïkat bevat, voor Ni as mogelijk het best te vertalen met 

„góden”, zoodat dan het geheel beteekent: „de stamvader van góden en menschen”. Het begin 

der wereld wordt in deze noordelijkste landstreken herhaaldelijk aangegeven met de woorden: 

Ngalöngalö, lö niha, Vliegen, geen menschen, 

1) Blz. 85. 

2) §§ 1109, 1166. 

3) §§ 1146 en 1191. 

4) Bij de T o radja’s kent men een „hoclistes Wesen (?)” Samoa. 

5) § 1174- 
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Tungö wqóhd, ld dazva. Luizen, geen barbaren '). 

Waar beide diersoorten zéér kleine dieren voorstellen, werd de beteekenis opgegeven: 

er was niets, noch aan menschen, noch zelfs aan dergelijke kleine beesten. Ngalöngalö van het 

N. vertoont in de Zuid nog de belangrijke wijziging in maldmalb, vooral met het oog op 

SAMIHARA van daar, met Zangahari van Madagascar1 2). 

Bij den dood van SlHAI (omschreven met: „Atuwa ZlHAl”) ontstaan negen winden, die 

ook met sau, nevel worden omschreven en waarvan er waren die rondbolden gelijk wij dat 

aan den tropischen hemel zoo geregeld met onweerswolken zien, en welke vergeleken worden 

met het gewei van herten: 

Sau nibbbhd, sau nibgodagoda, 

al hetgeen diende tot onderlaag voor de bovenste wereld. 

Die winden worden verder voorgesteld met elkander te stoeien, te spelen, en zij, die 

er als voorouderbeelden uitzien, geraken daardoor tot transpiratie, die het zaad wordt van een 

boom, genaamd Fali m'bat'a, d. i. de door den wind gegeeselde (men sprak van „dipukul” bij 

de vertaling). Deze boom brengt vruchten voort, waarvan de eerstgenoemde is: 

Ba^u ba gambölö langi, De steen [goivo] rechts aan den hemel, 

Ba'ii ba gambóld bawa, De steen (gozve) rechts van de maan. 

Deze passage is, ook om het eigenaardige parallellisme, erg onduidelijk. De zon kan 

ternauwernood bedoeld zijn, wtfht de eigenaar ervan wordt genoemd, en die is uit den aard 

der zaak identisch met het voorwerp zelf: Tuha HiNAFÜRA BAwA, welke naam, hoe duister 

overigens, met de maan moet worden samengebracht. Van een tweede vrucht, die eveneens 

afvalt nadat zij rijp was geworden, wordt de bezitter genoemd MAKUI, welk woord men met 

makb, een kopje, wilde samenbrengen. Nu wordt vermeld dat een boom, genoemd: geu tanómd 

LÖWAlAnGI voortbrengt de godheid: Tuha-Luluö, sombqf niha, dus als schepper der men¬ 

schen genoemd. Deze is het, die de spiegel-flesch (mbqja bbtbbbtb fadoniq) bezit, nader om¬ 

schreven met: de bergplaats voor adem en eheha [naha nbsb eheha). Ook is hij in het bezit 

van de weegschaal, waarmede hij aan degenen die zullen geboren worden afweegt, zooveel 

als zij van dat levensbeginsel voor zich zullen vragen 3). Het komt mij voor dat deze godheid, 

ofschoon nauw nog met den wind verbonden, niettemin een sprekend astraal-karakter vertoont, 

waar hij met een spiegel en met een weegschaal wordt voorgesteld 4). 

Merkwaardig is het verdere verloop, waar gesproken wordt van een boom die het zaad 

der menschen zou leveren (Tora*a tariómb niha), maar waarvan achtereenvolgens verhaald 

wordt: i. dat de vrucht, die in het oosten afviel, de oorsprong werd van de zon; 2. de vrucht, 

die links van den stam viel, was de koele maan; 3. zijne bloemen waren de sterren die den 

hemel glans verleenen; 4. terwijl van heel bovenaan vruchten neervielen, waaraan op bevel 

van den juist genoemden ^uwu malqika niha" armen en beenen, mond en oogen werden aan¬ 

gebracht, die derhalve hadden ontbroken; en waaraan een naam werd gegeven „gelijk aan 

een mensch”, en die luidde: 

Tuha si ld fawudè, fariaja: Tuha, die niet stoeide. 

1) Voor de tegenstelling van mensch en barbaar, zie § 45. 

2) § ii 12. Zie nog voor die diertjes § 1254. 

3) § 1174 vlg. 

4) § II13, sub 2; § 881. 
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Dit stoeien, al evenzeer als het bovengenoemde, slaat op het zich geslachtelijk ver¬ 

mengen, zoodat wij deze persoonlijkheid, waar zulks van hem wordt ontkend, gelijkwaardig 

bevinden met Tuha SlHAI, die zonder nakomelingen sterft '). Dat de hier geschetste godheid 

uit den Tora^a ontstaat, waar die boom juist uit Tuha SlHAI voortkomt, is allerminst bezwaar, 

waar de opvolgende geslachten zoo herhaaldelijk aanduiden, slechts nieuwe voorstellingen der 

wisselende maanomloopen te zijn.. Ook de verdere afwijking levert geen bezwaar, waar onze 

god, gelijk dat regelmatig in de noordelijke voorstellingen, in afwijking van die elders, gebeurt, 
\ 

eene vrouw naast zich krijgt, op gelijke wijze geboren als hij zelf, genaamd Buruti Asalia 

Bara, hetgeen men * vertaalde met: Buruti'1 2), oorsprong van den wind, ook weer dus eene 

benaming met een vreemd element (asalia, cf. Arab. asal) vermengd. Het volgende gedeelte 

is van veel belang en wordt daarom in extenso medegedeeld. 

§ 1150. In den tekst wordt wederom de feitelijk ongenoemde „Oorsprong der dingen’’ 

sprekende opgevoerd, en wel tegen den „schepper der menschen”: 

Izva'b Uwu Malqika Nihq, Toen sprak de stamvader van góden en menschen: 

vHe Tuha Luluö, Tuha Göba, „Wel Tuha Luluö, Wondermachtige, 

Zie daar een boom, geel als goud, 

Neem de vruchten ervan, die zijn van goud ter waarde 

van vijf saga, 

Neem de bloemen gekronkeld als messing, 

Men make (voor) hen gereedschap op aarde, 

Het duurde niet lang, 

Of een kind was in de moederschoot, 

In den buik, d-ie (rond was) gelijk het benedengedeelte 

van een schotel, 

In den schaamboog, die visschen in eene werveling doet 

draaien”. 

Na negen maanden werd geboren Tuha GOLEHU GoLEHA, met wien de verdere mensch- 

wording een regelmatig verloop krijgt, dat na twaalf geslachten SlRAÖ vermeldt 3), wiens zoon 

was Luö MewöNA. Het ürf-hoofd, wiens geslachtsboom hiermede werd vermeld, werd vieren¬ 

twintig geslachten verder genoemd. 

De elementen van deze versregels, voor ons van beteekenis, zijn vooreerst de verge¬ 

lijking van de maan die aan dit alles ten grondslag ligt, met een moederschoot, waarin zich 

een kind (wederom: het mannetje in de maan) bevindt, terwijl datzelfde maanbeeld vermoe¬ 

delijk óók de voorstelling van visschen heeft opgewekt, die wij elders op nog zeer duistere 

wijze 4) in de mythologieën zullen zien optreden 5). Ook valle de aandacht erop, dat de maan 

als vrucht van den wereldboom wordt voorgesteld, zooals wij dat trouwens op vele andere 

plaatsen zien. 

Iza geu sb baha ganasa, 

Halo m'bbwb n'ija ana-a si lima 

saga, 

Halo ni'bene ngalili Iqojo, 

Lawusi ghöra ba danb walöwa; 

Lö möj sahqu, lö möj zarq, 

Tuinugc ghöra n'ono ba hawq, 

Ba m'bctb sb arö wigq, 

Ba höw sanawuju grq". 

0 Vlg. §§ 1146 en 1147. 

2) § 49- 

3) § 1172 vlg. 

4) § 1159, R, b.v. 
5) Of kan ook hier de opmerking gelden van § 1074, met dit onderscheid dat men niet aan hagedissen, maar 

aan visschen heeft gedacht. 
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§ 1151. G. Aanteekeningen uit het centrale noorden (O m bö 1 a t a-L a n g i) geven nog 

eenige aanvullingen die wij willen vermelden, alvorens die streken te verlaten. Ook hier 

vinden wij zeer in den aanvang negen winden die met elkander spelen, en waarvan zweet 

het gevolg is. Hier vinden wij voor het eerst vermeld de uitdrukking: 

teddw n'drcfi n'atigi, da*i m'barq: 

toenam de todi van den wind, de tcdi van den westen-wind. 

Wanneer wij hiernaast plaatsen het Maleische tahi angin, windveeren, en dus consta- 

teeren dat eenvoudig wolkenvorming bedoeld wordt, dan blijkt dus hoe de voorstelling van 

de schepping van de wereldlagen ontleend is aan dat verschijnsel, en inderdaad is voor een 

oer-denker, die in het egaal blauwe uitspansel de wolken als uit het niet te voorschijn ziet 

treden, in dat phenomeen alleszins aanleiding om tot zulke conclusies te komen. 

Ook hier treedt SihA.1 op die komt te sterven, en wiens hart dat met een dirna, 

(citrus-soort) wordt vergeleken, negen uitspruitsels verkrijgt, waarvan het oudste het aanzijn 

geeft aan den boom Si BARASIJA NGA^EU, vertaald met: den boom, „jang bërsih diri”, die uit 

zichzelven schoon, zuiver is. Deze boom krijgt vruchten die met pisang vergeleken worden, 

en derhalve de jonge maanstanden weergeven. Aan dezen boom ontspruit Tuha-L,\JL\JÖ. Een 

tweede boom is de Tora'a, en van de hieraan zich ontwikkelende vruchten splijt deze godheid 

er een in een mannelijke en eene vrouwe'lijke helft, en die genoemd worden SlMAHAU Uwu 

n'angi, en SlRITI-HAU Uwu n'angi, met variant SlRITIA Uwu m'barq. Een tweede maal deed 

genoemde godheid dat met eene andere vrucht, en daaruit werden geboren: Tuha si hulumb, 

omschreven met: da'o Duim si lö hedèhide, Duha si lö liwaliwa: „en dat was Tuha, die niet 

(kon) spreken en niet zich bewegen”. Zijne zuster was Buruti si lumö^b luwb, Buruti, die de 

zon verduistert. 

Van elk van dezen huwde de man uit de eene ontwikkeling met de vrouw uit de 

andere, waardoor wij duidelijk de jongere voorstelling, gevormd onder den invloed van de 

overwalsche denkbeelden, herkennen die op deze wijze eene oplossing heeft gevonden voor 

de incestueuse huwelijken, zooals wij die bij de góden van de Zuid en in het Centrum 

aantreffen, waar het oude Ni as nog niet die wijzigingen onderging. 

De verdere afstamming gaat als alle Niassche stamboomen, en is voor dit onderwerp 

dus niet van belang. 

§ 1152. H. Gaan wij thans over naar de landstreken die zich bevinden aan de oostkust, 

benoorden de Susuwa en bezuiden Foa, dan valt omtrent het gebied van Sógaè-adju 

te vermelden, dat ik daar geen behoorlijke gegevens meer kon verkrijgen, hetgeen aan den 

lang werkenden invloed der zending moet worden toegeschreven. Van beteekenis kan echter 

zijn dat ik hier voor het eerst de mogelijkheid constateerde, dat men de maan eenvoudig 

beschouwde als het product van het spel der winden, hetgeen dan de brug zou vormen tus- 

schen wind- en astraal-mythologie '). 

Nadat nl. vermeld is hoe de winden met elkander spelen, en steeds in omvang toe¬ 

nemen, gaat de voorstelling voort: 

1) Het zou mogelijk de moeite waard zijn nategaan, óf en dan in hoever met dit verband tusschen wind en 

maan samenhangt de vorm der woorden voor maan in Papua Kowiay (angane), Neu Britanien (angai). 



KOSMOGONIE. 479 

Dat was de wind, geheel gelijk een voorouderbeeld, 

Die geen voeten of handen had, 

Die geen onderarm of pols bezat. 

Zich verhief Tuha SoLöLÖ-ANGl, 

Opstond Tuha, die uit de verdichting van den wind 

geboren werd. 

Het ontbreken van de nasaal voor hngi en barq is eene dialectische eigenaardigheid, 

die men in centrale streken herhaaldelijk ontmoet. 

I. In Saiwahili wordt de wereldboom, daar ToriH-Torasq m'bawa genoemd, hem dus 

met de maan samenbrengende, voorgesteld negen takken te krijgen, met variant negen bloei- 

kolven '). Mogen wij den melkweg aannemen als den stam van den wereldboom, dan worden 

derhalve de opeenvolgende dagelijks wisselende maanphasen opgevat als de daaraan zich 

ontwikkelende bloemen, vruchten, bloeikolven of hoe de naam in de verschillende zangen ook 

wezen moge. In deze landstreek nu vinden wij eene doorgaande vermelding van talrijke zaken, 

die zich telkens uit zulk een bloeikolf ontwikkelde, en die achtereenvolgens zijn1 2): 

i. zaad voor de maan. 2. id. voor de zon. 

3. de stamvader van den mensch. 4. de goud-zeug. 

5. de rijst. 6. het varken. 

7. de adat. 8. het recht. 

9. de varkensmaat. 10. de rijstmaat. 

11. het goudgewicht. 12. de weegschaal voor het goud. 

13. de priester Mali, van wien wordt gezegd: 

Ja ija Mali si tbrq fa^a^ere, Dat was Mali, die onovertroffen was in het optreden als ere, 

Mali si tbrq bihara, Mali, die uitmuntte in het werk met priester-tf</«’s, 

Sblohë töla wbndrahi hoja, Degeen, die de priestertrom, van hoja gemaakt, hanteerde. 

Vermelden wij nog hoe er zijn die nog weten dat die priester na zijn dood in de 

maan is teruggekeerd, waar men hem kan zien zitten. 

Duidelijker zal nu ook mijne opmerking zijn omtrent de Uzvu ganasa, waar wij die 

stammoeder hier als zeug vinden vermeld 3). 

Mogen wij aan het getal der genoemde zaken van twaalf eene beteekenis hechten, dan 

kan deze geene andere zijn, dan dat wij hier de twaalf maanden van het jaar voor ons heb¬ 

ben, onderscheiden (zooals wij spreken van zondag, maandag), als: maanmaand, zonnemaand, 

Ja ija n'augi sazvali adju u'uzvu, 

Ja ija n'angi sazvali sinelq, 

Dji lb ahè, lb tanga, 

Dji lb ta'ib, lb bulbgha. 

Mabsb djuha sbldlb angi, 

„ „ sbldlb barq. 

1) Die bloeikolven, niets anders dan de verschillende maanphasen, stemmen overeen met de eieren elders ver¬ 

meld, zie b.v. Schmidt, Grundlinien, § ioi (Süd o s t - II o r n e o): „...Ranyixg Atalla . . . fand auf ihr sieben aus Erde 

geformte Eier; er nahm zwei auf und entdeckte in einem einen Mann, in dem anderen eine Frau .. . In den anderen 

fünf Eiern befanden sich die Keime zu allen Pflanzen und Tieren”. Op grond hiervan kan ik het gevoelen ook niet deelen, 

dat „auch die Eier mit der eigentlichen Mondmythologie nichts zu tun haben, sondern ebenfalls in die Sonnenmythologie 

hineingehören” (§ 143 slot). 

2) Mag er een parallel worden gemaakt met b.v. de 12 emanaties van Avalokitésvara (zie Plaat XXII en 

blz. 54 van „The Gods of Northern Buddhism”, by Alice Getty—J. Deniker, Oxford, Clarendon Press. 1914? 

3) § 1144- 
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stamvadermaand enz. Elk van deze zaken is dan de rijpe vrucht van een boom. Met den 

priester Mali krijgen wij dan de herhaling van den cirkel, want deze immers keerde in de 

maan terug! 

Dan rijst de vraag: mogen wij hierin dan tevens een ouden dierenriem vermoeden, 

eventueel slechts in wording, en dan moge de ram met de maan, de stier met de zon, de 

tweelingen met Tel'ógu en Sirasö, de weegschaal met de hier genoemde worden vergeleken. 

§ 1153. J. Hoogst merkwaardig, ofschoon kenbaar niet van zoo helderen opzet als andere 

scheppingsmythen, is hetgeen te Hilibuasi, even bezuiden de Idanö Mola werd aange- 

teekend. Dit document heeft ook daarom beteekenis, aangezien het gegevens bevat van het 

land der Ira On o Lasé '). 

De wind dan wordt voorgesteld zwanger te worden, kenbaar, doordat de borsten 

zwellen en de schaamboog glad wordt, als ware hij met olie bestreken: 

Abètb n'angi tbsila, Zichtbaar was de wind zwanger. 

Geboren wordt nu een kind dat met een draad van het weefsel vergeleken wordt, wel 

een zeer interessant beeld, ook voor maan-mythologieën elders: 

Ono sb rumi inukö, Een kind, gelijk een draad van batist, 

Ono sb rumi nugha. Een kind, gelijk een draad van goed. 

Verder kreeg het hoorns, die met naalden worden vergeleken: 

Mariösb zvasa sb falöl'öwa. Het kreeg een gewei, aan naalden gelijk. 

Men lette op den vorm ivasa, die staat voor waha elders in gebruik. Dat hier geen 

sprake kan zijn van wortels (N. iva^a), blijkt uit het werkwoord, dat een naar bovengaan be¬ 

duidt. Dat hier niet van hoorns maar van een gewei sprake is, toont de zuiverheid der voor¬ 

stelling aan, aangezien op Ni as immers alleen herten voorkomen1 2). De maan-verwantschap 

van het hert, die overigens ook kan blijken uit de wisseling van de in de vorige paragraaf be¬ 

doelde maan-zeug met een maan-hert 3), wordt hiermede wel vastgesteld. 

Van dat kind wordt nu gezegd, dat het ToraJ Tora^a baiva, derhalve Maan-Torcfa 

genoemd wordt, met variant: sibaja, dus zonne-Tora'a. Toen die boom groot was geworden, 

schoot hij drie takken, waarvan wij er slechts twee meenen terecht te kunnen brengen, 

waar hij verder gezegd wordt zwanger geworden te zijn, en na negen dagen (met de merk¬ 

waardige parallel: negen maanden — die doet denken aan de met maanden verklaarde jaren, 

die de oudste geslachten in den bijbel zouden hebben geleefd) wordt geboren : 

Ja ija jaiva gaiveda Sanoli Langi, Dat was onze stammoeder, de aaneen-voegster 

van den hemel, 

Ja ija gaiveda Sanoli BawA. Dat was onze stammoeder, die maan aan maan rijgt. 

Eene stammoeder wordt hier dus ook in de eerste plaats genoemd, in zoo verre dus 

een aanknoopingspunt aan de voorstellingen in de Zuid. Hierna eerst vermeldt het gedicht 

den stamvader: 

Ja ija n'amada Lani-Ewona: Dat was onze stamvader de Hemel van voorheen. 

Mede in overeenstemming met de zuidelijke voorstelling is, dat deze in droef geween 

1) Over wie zie § 256. 

2) § nu. 

3) § 579- 
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geraakt, omdat er geene aarde is. In die moeilijkheid werd voorzien, doordat hij het vuil nam 

van den rand van zijn oor: 

Ihalö dra'i n'ènè dalina : Hij nam het vuil van den oorrand, 

en dit legde hij op de weegschaal. Niemand was er, hem in schranderheid gelijk. Die wereld- 

stof werd door middel van kloppen op de priestertrom gemaakt tot wat zij wezen moest. 

Zonder eenigen overgang heet dan in eens diezelfde persoon Madjai ’), terwijl de wereld, die 

zoo ontstond was het bekende: 

T è t è - H o 1 i ariana, met variant: Tètè-Höj -gelagela 1 2). 

En ook vindt de dichter er geenerlei bezwaar tegen, de echtgenoote van den stam¬ 

vader in het vervolg te noemen: NaüJARIA NaüJARATA. Als hunne kinderen worden er hier 

een viertal vermeld : 

1. LA.OWÖ sb aja gbba. 2. HlJA Walani sinada. 

3. Mali ba gbbólata. 4. Kobawatsju. 

De zang houdt zich verder alleen met de nakomelingen van den tweeden zoon bezig, 

die heet: HlJA Walani adsja, die op zijn beurt aan het weenen gaat, en wel omdat hij nog 

niet op de sedert door de menschen bewoonde aarde was nedergelaten. Die nederdaling heeft 

dan plaats, waarbij verschillende voorwerpen worden medegenomen die wij bij het landschaps- 

verbond hebben leeren kennen 3) en waarvan wij alleen de lauru noemen 4 5 6). Verder blijkt, 

dat de vermenging van dien stamvader met zijne echtgenoote plaats heeft beneden de balé 

of bsali-. 

Me mo brndju barb gbsali, Aangezien zij reeds zich hadden vermengd be- 

Me mo brudju barb tuhb, neden de bsali. 

Voor tuhb had men in dit dialect tsjuhb kunnen verwachten; het is de naam van een 

houtsoort, die mèt boomvaren veel vermeld wordt voor het maken van dit verblijf der kam- 

ponggoden 3). 

\ 

§ 1154. K. Gaan wij de zee nog iets meer naar het zuiden langs, dan komen wij in het 

landschap Tamió, meer bekend om zijn oude slavenmarkt Sömabawa. Enkele gegevens 

hier opgeteekend, stammen uit de kampong Tsjudrubaho, en zullen grootendeels benut 

kunnen worden bij de nadere behandeling van de schepping van den mensch °). Kenmerkend 

voor dit gedeelte is alleen, dat het spel der winden leidt tot vorming van nevel of wolken, 

en daarmede tevens de (boven-)wereld gevormd is: 

Me faghöjb nfuwu n'ani, Mèt, dat speelden de stamouders der winden, 

Me fagia n'uwii n'bhq, Aangezien dartelden de stamouders der lucht- 

stroomen, 

Sb dsalu si djai bant afasi, Was daar een wolk, zoo groot als een kleed van 

(witte) kapas, 

1) Madsai, Mahai. 

2) Waar hier goud wisselt met: vestig ik de aandacht op Fi. koula, voor goud, dat uit het Engelsch zou 

z!jn overgenomen. 

3) § 875. 

4) Hier omschreven met Iqttru ombalöwa, zie § 809, b^ombawa} 

5) Dat zulks niet plaats heeft wijst er op, dat het tuhb (beenderenbergplaats) van § 338 een andere stam is dan 

het gelijkluidende woord, dat een boomsoort aangeeft. Zie § 839. 

6) §§ 1218, 1220. 
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Sb dsalu si dj ai baru mukq, Was daar een nevel, zoo groot als een jas van 

batist, 
V 

Azuali hilihili danö, Af was het gebergte der aarde, 
V 

Awali bawö djalbsb. Af was de hoogvlakte. 

Als degeen, die dan verder de aarde meer maakt naar den zin van dien hemelling, 

wordt genoemd Madsai. 

§ 1155. L. Gaan wij nu naar het binnenland van het Centrum, dan komt het eerst in 

aanmerking de zijtak van de Susuwa, de Gómö, waar wij in den kampong Orahili wegens 

het ontbreken van oude kenners van de h'oho niet zulk resultaat verkregen, als wij van dit oer- 

Nias hadden mogen verwachten. Toch treffen wij enkele interessante voorstellingen aan, zooals: 

Me faghöjö jawa si inatjuzva n'hni, Mèt, dat stoeide, boven, de mannelijke wind, 

Me faghöjö la'iba barq, Wijl speelde de ever van den west-wind, 

Ighöjö sigelb n'hni, Zij dartelde, de wind-zeug, 

Ighöjö sigelb barq, Zij stoeide, de zeug van den wind van het westen. 

Hierbij denke men er aan, dat faghöjö niet alleen stoeien etc. wil beteekenen, maar ook 

zich vermengen, zoodat hier een begripsspel aanwezig is. De vrouwelijke wind wordt verder 

gezegd uit de richting van den riviermond (hier het oosten) te komen, de mannelijke daar¬ 

entegen uit het land van den bovenstroom (westen). Deze passage verplicht ertoe, de aandacht 

te vestigen op de mogelijkheid, dat het hert of de zeug, waarvan de excrementen uit goud 

bestonden '), eene voorstelling bevat van den wind, waarvan reeds gebleken is, hoe nauw het 

verband er van met de wolken gedacht wordt, terwijl dan zon of maan dat goud zouden 

kunnen verbeelden. 

Dat verband van wind en nevel komt ook goed uit in de volgende parallel: 

Me faghöojö n'hni si lö onaro, Wijl speelden de winden, die nergens zich stutten, 

Me faghöjö dshii si lö dajadaja. Wijl stoeiden de nevels, die nergens op rustten. 

Het duurde toen niet lang, of de borsten, van de derhalve ongenoemde vrouw, ver¬ 

toonden een kring: 

Lö arqwrqzv, lö arqrq, Niet ver van duur, niet lang van duur, 

Manóli dsusu mbdezvq, Toen vertoonden de borsten een kring. 

Het kind, dat toen geboren werd, was de wereldboom Tora'a. 

§ 1156. M. Te Si falagö-Hèlakaö, waar de stamvader Hia van de bovenwereld op 

aarde nederdaalde, vond ik de volgende wisseling: 

Ani si lö böróta, Winden, die waren zonder oorsprong, 

Lazjoub si lö dajadaja. Nevel, die geen onderlaag had. 

Opvallend is, dat hetgeen ik hier met nevel vertaal, het gebruikelijke woord is voor 

den melkweg, die met een nevel (shu) gelijk gesteld wordt, terwijl wij juist aan het slot van 

de vorige paragraaf verband konden leggen tusschen dit shu en den wind (daar genoemd: 

dshu en ani). Hiermede hebben wij mogelijk het definitief verband gelegd tusschen: wind, 

nevel en melkweg-wereldboom. De wereld wordt verder voorgesteld als van boven afgesloten 

door een zonnescherm-vormig voorwerp, zooals men dat wel als sieraad aan hoofddeksels aan- 

1) § 1153- 
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treft (tandrina) '). Dat spel der winden wordt verondersteld plaats te hebben boven op eene 

dergelijke kist als de Niassche hoofden uit deze streken in huis hebben, in het slaapvertrek, 

en waarop zij met hunne vrouw den nacht doorbrengen. Vroeger1 2) leerden wij die kennen 

als bergplaats voor de kostbaarheden. 

Iboge dsi tabqi n'uzvu lali. 

„ „ „ n'uwu d'óla, 

qèghu barö dam blija, 

„ „ n'drab dajadaja. 

Ja'ija tbiv Nadsuwa-DANÖ sanaja, 

„ „ Nagörögia olöhöta. 

§ 1157. N. Verplaatsen wij ons thans naar den bovenloop van de Idanö Mo la, dan 

vinden wij reeds een overgang tot de later te bespreken landstreek aan de boven-Susuwa 

en de boven-Ojo, in zoover, dat de wereldboom wèl werd afgeschilderd als de producent 

van tal van belangrijke zaken, maar niet van góden of stamvaders. Hierop was alleen uit¬ 

gezonderd NadsjUWA-DANÖ, alias NAGÖRÖGIA, de onderstutter (sanaja met variant blbhöta) 

der aarde: 

Hij kwam terecht aan den anderen kant van 

den stamvader der boomen (d. i. den Tora'd), 

„ „ der stammen, 

Hij kwam neder beneden de omheinde aarde, 

„ „ „ beneden het gesteente als on¬ 

derlaag daarvoor, 

Dat was in de benedenruimte N , de stutter, 

„ „ „ N., die ondersteunt. 

In deze versregels ligt een krachtige steun opgesloten voor de hypothese dat de wereld¬ 

boom de melkweg is, aangezien aan den kant die zich bevindt tegenover de aardschijf, zich 

de hemel bevindt en daarin alleen die melkweg boom(stam)-vorm heeft. 

De vorm „iboge” wordt van den bliksem gebruikt voor ons inslaan. Lali, een „vor- 

stehende Baumwurzel” is een „pars pro toto”, en staat in den zang regelmatig voor stam of 

boom. De aarde heet omheind met het oog op den horizont. Van beteekenis mag worden 

genoemd dat het kind zonder armen en beenen hier onmiddellijk voortkomt uit het spel der 

winden, eene nadere bevestiging dus voor mijne onderstelling dat de maan eenvoudig be¬ 

schouwd is als product van den wind 3). De beschrijving van dat kind wijkt overigens eenigs- 

zins af van de gebruikelijke voorstelling; zij luidt: 

Lb adjudju sb kuri djuhq, Niet een hoofd, maar een (rond) vat, 

Lö goj höro sb linalinq, Ook niet oogen, maar kleine openingen, 

Lb ahè taroma waha, Geen voeten, maar steunpunten voor hoorns, 

Lb ta%ib taroma bblóghq. Geen armen, maar stutsels voor de handen (polsen). 

Dit kuri is het centrale woord voor noordelijk kundri, vertaald met „Krug”, etymolo¬ 

gisch samenhangende met gëndi 4 5). Djuha, dat ik onvertaald liet, moet de genitief zijn van 

tjiiha, dialectisch voor Tuha, en ik vermoed dat het slaat op den stamvader HlA, wiens hart 

immers ook in een kruik gezegd werd te zijn afgedreven3), zoodat de zin zou kunnen zijn: 

een dergelijk vat, als waarin dat hart van HlA afdreef. Die steunpunten voor hoorns, in stede 

1) Dit doet de vraag rijzen, of de eigenaardige bouw der tempels op Nieuw-Guinea (Van der Sande, bijv. 

fig. 182 en 183) niet op een hiermede verwante voorstelling zou kunnen berusten. 

2) § 391- 

3) § H52. 

4) § 15- 
5) § 854, daar guri genoemd, eene plaatselijke uitspraak. 
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van beenen, beantwoorden geheel aan de voorstelling der adii, gemaakt b.v. in geval van 

ziekten, en die mede geen beenen hebben maar twee hoornvormige uitwassen op het hoofd 1). 

O. Een andere voorstelling uit ditzelfde gebied noemt als naam voor NagöRü-GIA toen 

hij volwassen was: LamaÈha rAö, en noemt hem de nosö danö ija olija”, dus vergelijkt hem 

met den ring, die onder de van onderen bolle potten wordt gelegd om het omvallen te voor¬ 

komen. Hierdoor wordt verband gelegd tusschen deze godheid en de wereldslang (den horizont)2). 

In dit gedicht wordt die, Nadjuwa-DANÖ-Hia genoemde, god geboren uit het spel der 

winden, als oudste zoon, terwijl als jongere genoemd wordt: 

LÖWAlAngi kura^a, met variant: Amada LUWÖ sulii dsojq. 

Beide uitdrukkingen, uit een zoo centraal gedeelte van het eiland waar men geen 

invloed van den Islam kan verwachten en waar de gelijkstelling van den windgeest met de 

zon ook moet bevreemden, vereischen nadere bespreking. Het wil mij voorkomen dat kurcda 

in dit geval niets met qoran (Niasch: kura'd) te maken heeft, en dat omgekeerd de schrijf¬ 

wijze met -a^a, die zeer moet opvallen, waar het Arabische woord regelmatig had moeten 

overgaan in „kora”, eenvoudig daaraan is toeteschrijven, dat er een oud, zuiver Niasch woord 

kurcda bestaat, waarmede men dien bijbel op den klank af, dus volksetymologisch, heeft 

benoemd. Eerder dan met den qoran, zou ik het woord willen vergelijken met To'ar uit de 

Minahassa, den zoon van LUMIMU'UT, die met zijne moeder huwde. En wat de gelijkstelling 

met de zon betreft, de consequenties daarvan worden onmiddellijk opgeheven door de er op 

volgende regels van den zang: 

Bazï'a nizarazara, De maan, die stuk voor stuk verschijnt, 

Bawa anbfajcdo nihq, De maan, die dient voor de rekening der menschen. 

De vereenzelviging met die beide hemellichamen heeft mogelijk alleen daarom zin, 

omdat beide uit den wind geboren worden, als voorstelling waarvan wij LÖWALANI meenen 

te mogen opvatten. Daarna noemt de dichter de sterren als de afstammelingen (mcfiiwu) van 

dien LÖWALANI, dan wel van die beide hemellichamen. De zooeven genoemde vergelijking 

van To'ar met Kura?a mag meerdere belangstelling wekken, waar wij verder in ons gedicht 

als kinderen van Tuwada LAni SAGÖRÖ, dus van den stamvader „van den eenen hemel”, 

waarmede de bovenwereld wordt bedoeld, vermeld vinden SlRASÖ en TelÖGU, over wier 

incestueus huwelijk wij vroeger reeds meerdere malen gelegenheid hadden te spreken, een 

parallel te meer tusschen To'ar en Lumimu'ut, met welke laatste op Nias dan overeenkomt 

in dezen zang NAZARIJA Nazarata. Voor het eerst vinden wij hier vermeld dat ten gevolge 

van die vermenging van broeder en zuster niet alleen de zuster zwanger werd, maar ook de 

broeder 3). En zoo stamde van den echtgenoot de Mado GulÖ, van de echtgenoote daarentegen 

de stammen Dohalawa, La^ija en BidulÖlÖ. 

§ 1158. P. Te Sifaoro-asi aan de Eho, trof ik den wereldboom aan in volle glorie, 

aangezien behalve de stamouders van talrijke belangrijke zaken, als zon, maan, goud, varkens, 

ook eenige meer of min gewichtige góden er aan ontspruiten. Van deze laatsten noemde 

1) Aan den hier behandelden zang ontleenden wij ook de, in § 980 vermelde, afstamming van den wereldboom 

van maten en weegschaal. 

2) § 1198. 

3) Zie nader §§ 1160 en 1219. 
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men: Baliu, LüLUÖ, Laèlu, Ara en Nazarija Nazarata. De wereldboom ontstaat hier 

uit het spel der winden: 

Ba bamiwa bqèro banuwa jazva: In den hemel buiten den hemel, (dien wij) boven (ons zien). 

Typeerend voor al deze gedichten is, dat het aantal bloemknoppen van den wereld¬ 

boom steeds wordt opgegeven negen te bedragen en dat dit getal welhaast nooit klopt met 

de opsomming zelve, waarbij meermalen tot het getal twaalf gerekend wordt '). In het verdere 

verloop van den zang vinden wij kinderen vermeld, die in tien jaar tijd niet geboren konden 

worden. De moeder, de bekende NAZARATA LA.NI, uitte haar vrees dat die kinderen haar 

den dood zouden brengen, maar zij ontkenden dit, sprekende van uit de plaats waar zij zich 

bevonden. Ook kwamen deze kinderen niet op de gebruikelijke wijze in de wereld, maar zij 

kozen als weg de hart-groef, wat in casu gelijk gesteld werd met de oksels. Zij ontvingen als 

naam: dien van Hija Walani adju (variant: -luwb) en van LAÖWÖ so aja g'óba (variant: -go). 

Van den laatste wordt verder gezwegen, maar de eerste vinden wij genoemd als dengeen, 

die op aarde nederdaalde. Hier zullen wij den draad weder opvatten, zoodra het oogenblik 

gekomen zal zijn om over dat onderwerp nadere bijzonderheden te vermelden 1 2). 

§ U59> Q- Te Sifalagö aan de Susuwa ontbrak in de vermelding van wat van den 

wereldboom stamt die van góden. Onder de voorwerpen moet genoemd worden de figa lame, 

alias figa adjulb, dus de bekende ouderwetsche groene borden, omdat wij elders 3) het maan- 

verband hiervan noodig hebben ter nadere verduidelijking. Van veel belang is dat de voor¬ 

stelling herhaaldelijk er van gewag maakt, dat die wereldboom stond bij de hemelrivier (ba 

Dsjea4). Het kan mogelijk tot meerdere verklaring dienen hoe men aan dat spel der winden 

is gekomen, wanneer wij de woorden weergeven waarmede in dit gebied die actie wordt 

beschreven: 

Fachöjö ba dalu banuwa, Zij (de winden) speelden op den buik van den hemel, 

Fagia jawa ba dalu dsjebblo. Zij dartelden in het bovenruim op den buik van het 

breede (sc. uitspansel). 

De vertaling is letterlijk en zou in gewone taal moeten worden weergegeven met: in 

het midden van den hemel, maar de woorden kunnen opzettelijk zoo zijn gekozen om die 

huwelijksactie plastisch voortestellen. Waar de bevruchting onmiddellijk daarna wordt duidelijk 

gemaakt, is voor deze onderstelling veel te zeggen; zij past geheel in het gedachtenleven 

dezer volken. 

Een van de producten van den boom is een roode haan: 

Adrö tan'ómö dsilatab sb dara, Dat was het zaad van den haan-sö-dara, 

Tan'ómö dsilatab sojb. Zaad van den rooden haan. 

R. Een ander dan het juist genoemde lied verdient meerdere aandacht. Ook hier het 

spel der winden, de bevruchting en dan een kind dat in den moederschoot sprekende wordt 

opgevoerd, en mededeelt door het kuiltje beneden het borstbeen in de wereld te willen 

komen. Als kind werd het genoemd NagÖRÖ-GIA; als volwassene Nadjuwa-DANÖ. Hij ver- 

1) Vgl. § 281. 
2) § 1194. 
3) § 1207. 
4) § 1109- 
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klaart naar de benedenruimte te gaan, teneinde de aarde te stutten en dan vernemen wij, 

dat hij ook heet: LamÈIIA-RAÖ. Zijn jongere broeder heet LaNI-SAGÖRÖ, alias Lani-SEBOLc), 

en aangezien wij weten dat deze dezelfde is als LowalAngi, wordt hiermede nader zijne 

positie als hemelgod aangetoond (de namen beteekenen immers: de hemel, de eene laag, en: 

de breede hemel). Nu is eene afwijking, dat als verdere jongere broeders genoemd worden: 

Ja'ija djuwada SlTA matsjuwa, Dat was onze stamvader de mannelijke slang, 

„ „ SAwA sesolo. Dat was onze stamvader de dikke reuzenslang, 

met welke voorstelling wij slechts eene nadere ontwikkeling van de wereldslang voor ons zien, 

aangezien die slang niet anders is dan de horizont. Nader blijkt dit, waar van hem gezegd 

wordt: Samadjsu asi sebolo: degeen die de breede zee sierlijk maakt, slaande op den regel- 

matigen vorm, die de horizont aan de wereld verleent. Van hem wordt verder het vol¬ 

gende gezegd : 

Iriri n'asi sebolo, 

Iriri n'asi si sag'órö, 

Ja'ija DSAwA o*ö dam, 

Ja'ija DSAwA o*ö sesolo. 

Hij deed de breede zee ineenschrompelen, 

Hij deed de eene zee inkrimpen '), 

Dat was de reuzenslang, de ring der aarde, 

Dat was de reuzenslang, de groote ring. 

Tjsubu geu sb rumirutni lagha, 

Eu sb rumi baru luzvb, 

Eu sb barasi na*en, 

Eu ja sb barasi bbtb, 

Tsjubu sigaru ana*a, 

„ dsigaru semb, 

Een andere broeder was HAumüGIA, die slechts alleen was, die geene andere nevens 

zich had, en hij was het, die het dak van den allerbovensten hemel droeg. Verdere familie¬ 

leden, broeders, waren: de zon, de fakkel der menigte, en de maan, degeen, die diende aan 

de duizenden, om er hunne rekening op te baseeren. Eerst nu wordt er gesproken van een 

boom die rood van aanzien was: 

Op groeide de roodachtige boom, 

De boom van het rood van het zonnekleed, 

De boom, die zichzelven schoon maakt (?), 

De boom, die immers zichzelven reinigt (?), 

Op schoot een gouden bloeikolf, 

Op groeide een gulden kolf, 

welke bloeikolf (die sikkelvorm heeft als de maan in hare eerste dagen) verder als stammoeder 

wordt genoemd, hare kinderen dus onafwijsbaar als afstammelingen der maan qualificeerende. 

Als zoodanig werden genoemd Ara, die de menigte „besprak” (zegende?) en SlRAÖ, de stam¬ 

vader der duizenden. Het wil mij voorkomen dat het vervolg als apokrief moet worden be¬ 

schouwd, waar de zoon van dien laatsten LÖWAiAni wordt genoemd, met variant Luwö SAho. 

Origineel is de voorstelling ook, waar zij de rivieren, zooals de Susuwa, de Gidö, 

de Ojo, al evenzeer als de stamvaders uit de bovenwereld doet nederdalen1 2). Als dochter 

van Hia wordt genoemd: Sruso hum d'ódö, die naar den overwal ging en daar de oorsprong 

werd der vreemdelingen. Van haar zijn de „negen” soorten zaad afkomstig die het aanzijn 

gaven aan: i. het goud, 2. het ijzer, 3. de zijde, 4. de figa laaie3), 5. de gongs, 6. de kanon¬ 

nen? (gamarija), 7. rijst, genoemd als: böra dsi umene, met variant 'böra dsi ezub. Met deze 

1) NI. dronk hij het water uit dat er te veel was. 

2) Schmidt, Grundlinien, § 29 (N. W. Borneo): „und schufen dann zuerst den Himmel, dann die Erde und 

dann den Ba tang Lupar, als die Mutter aller Flüsse”. 

3) § 1159, Q- 



KOSMOGONIE. 487 

zeven moeten wij ons dus tevreden stellen, waaronder het merkwaardig is de rijst vermeld 

te vinden '), die wij echter als sterren moeten opvatten 1 2). 

§ 1160. S. Ten slotte zij vermeld, dat te Orahili aan de boven-Ojo eveneens uit het 

spel der winden de Tora^a ontstaat [Tordi-Tora^a met variant Toriana-Djuha), waaraan ont¬ 

kiemen zaken, niet godheden. Eene afwijking is hier dat de stof der aarde wordt genoemd. 

Andere bijzondere punten zijn, vooreerst, dat de optredende godheden eenvoudig gezegd 

worden zich te verheffen, zooals zekere HOLIJA, die de aarde met een hamer beklopt om 

haar in orde te maken. Dan verheft zich SlLEWE, met de epitheta mad'quzvu en Dahö 3) die 

op haar priestertrom slaat, dan de aarde „naar beneden trekt” (blijkbaar de zooeven gesmeede), 

die er uitziet als een eiland midden in zee, en die nader gepreciseerd wordt als de Bawö 

Lölömatsuwa en de Hili Laojolaojo. Vervolgens laat men de wereldslang, de Sawa 

(hier DjawA genoemd) neer, als ring onder de aarde. Meerderen nog worden neergelaten op 

aarde, waaronder TÖLÖGU ba luwaha 4), van wiens verblijfplaats men hier weet dat zij was de 

Gitö si matjuwa (soms de groote Gidö?) en met hem ook SlRASü. Het huwelijk van deze 

beiden, die wij als broer en zuster kennen, leidde ertoe dat de vrouw eene vervloeking uit¬ 

sprak over die verboden gemeenschap, waarvan het gevolg was dat de man op verschillende 

plaatsen van zijn lichaam „zwanger” [abèto] werd. Ter zake zij verder verwezen naar § 1147, 

voor zoover dat personen betrof, en naar § 1239, voor zoover het mogelijk is dat wij hier 

sporen van totemisme aantreffen. 

Nadere beschouwingen. 

§ 1161. De in het voorafgaande verstrekte opgaven kunnen de overtuiging hebben ge¬ 

vestigd van de veelzijdige ontwikkeling, die de voorstelling der wording van de wereld op het 

eiland heeft verkregen. Toch rechtvaardigt het materiaal tot de conclusie dat in oorsprong 

al die uiteenloopende voorstellingen slechts eene beschrijving bevatten van de regeneratie van 

de maan, die men zich denkt al evenzeer „uit het spel der winden” te zijn geboren als dat 

het geval wordt geacht te zijn met de wolken. Overal treffen wij onmiskenbaar den Wind 

aan als uitgangspunt van alles dat bestaat. In den aanvang van alle voorstellingen vinden wij 

duisternis, terwijl een enkele zang uitdrukkelijk releveert, dat zon en maan nog onzichtbaar waren: 

Es gab noch keine Sonne, als Richtschnur für die Tausende, 

Es gab noch keinen Mond, als Richtschnur für die Menge, 

Finster war das Land des LÖWAlAngi, 

Finster war das Land des Luö Zahö. 

Dat in deze, aan de in § 1146 behandelde, aansluitende versregels niet van den Uwu, 

den stamvader dier góden sprake is, moet worden toegeschreven aan den eisch van het vers, 

dan wel aan den zin: het land, dat later, in den tijd der góden, immers verlicht was. Waar 

het meerendeel der mythologieën SlHAI zoo belangrijk veel vroeger plaatsen dan die twee 

godheden, is elke andere overweging uitgesloten. 

1) Vgl. § 63. 
2) Eene passage uit dit gedicht vindt men in § 854. 

3) Cf. Dsaho, Sahó. 

4) § 1221. 
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Moge dus dit uitgangspunt voor het geheele eiland gemeenschappelijk hetzelfde zijn, 

het uiteenloopende van de plaatselijke opvattingen toont aan dat deze deels elementen be¬ 

vatten van gemeenschappelijke origine, maar niet overal bewaard, deels zulke, die aan locale 

opvattingen moeten worden toegeschreven. 

§ 1162. Wanneer wij eerst de centrale en noordelijke mythologieën bespreken, dan moet 

als sterk sprekend element op den voorgrond worden gebracht de wind, uit de verdichting 

waarvan al wat is wordt gedacht te zijn ontstaan. Zelfs de hemellichamen worden veronder¬ 

steld uit het spel van de als personen voorgestelde winden te zijn geboren. Dat vooropstellen 

van dit element moet op logische gronden worden aangenomen tot de meest oorspronkelijke 

oeropvattingen te behooren. De winden (en de daaruit verdichte nachtelijke nevels) zijn er, 

vóór maan of zon zich vertoonen. Dat sedert die hemellichamen meer op den voorgrond zijn 

gekomen, is een verschijnsel dat in den natuurlijken loop der dingen ligt, en dat wij in ver¬ 

schillende hemelstreken terugvinden. 

Van de Mexicanen zegt LewiS SPENCE'): „there is every reason to believe that 

TEZCATLIPOCA, the great god of the air, like the Hebrew YaHVEH, also an air-god, was fast 

gaining precedence of all other deities”. Cf. Exodus, 15-8: „en door het geblaas van Uwen 

neus zijn de wateren opgehoopt geworden”. Bij de Germanen is WODAN de windgod, de 

verpersoonlijking van de lucht; hij heeft macht over leven en dood (zooals de windgod 

LoWALANGi). De zielen der afgestorvenen zijn een ademtocht gelijk, openbaren zich in den 

wind. Hoe ook daar de overgang van wind tot (laten wij zeggen) zonnegod in wording was, 

op volkomen gelijke wijze als dat met LÖWALANGI plaats had, moge blijken uit de voorstel¬ 

ling van dien WODAN of Odin met één oog, de zon. Zooals die Niassche hemelgod in verband 

werd gebracht met de geboorte, had dat bij de Germanen plaats met FRIGGA, godin van 

den hemel. Op de Nieuwe Hebriden is TAKARO het, die uit slijk den mensch vormt. 

Hij blaast op de verschillende deelen van het lichaam, die daardoor in functie komen te 
> 

treden1 2). In Aegypte is de voorstelling al geene andere: althans plaatselijk, waar van Ptaii- 

Tatenn wordt gezegd: „The winds come forth from thy nostrils . . . Thou art the great god, 

who didst stretch out the heavens, who makest thy Disk to revolve in the body of Nut, and 

to enter therein in thy name. of RA; thou art the fashioner of gods and men, and of every- 

thing which existeth” 3). Voor de Grieken zie Ene. of Rel. and Eth. 4): „As winds the 

HARPIES have a doublé function: they not only snatch away to destruction, they give life. 

HOMER5 6) tells us, that a HARPY, PODARGE (Swift-foot), was the mother of the horses of 

ACHILLEUS by Zephyros, the westwind. Both parents are winds”. En verder: „The notion 

that winds could impregnate was wide-spread in antiquity. VERGIL0) says of MARES:.. 

„saepe sine ullis conjugiis vento gravidae, mirabile dictu”. 

The winds are breaths and souls (TVEiifAarx); and, when breezes are spoken of as „life be- 

getting” (tycryóvoi) and „soul-rearing” (\pu%OTpó$oi), this was not to the ancients a mere meta- 

1) Blz. 59. 

2) Anthropos, 1912, blz. 45. 

3) The book of the dead by E. A. Wallis Budge, London, 1913. 

4) V, blz. 518 (Harpies). 

5) II. XVI, 150. 

6) Georg. III, 274 f. 



KOSMOGONIE. 489 

phore. Winds, sa^s the author of the Geoponica 4) „give life, not only to plants, but to all 

things”. Het komt mij voor dat wij in deze gegevens materiaal vinden ter bestrijding van 

de opvatting van SCHMIDT in zake de bevruchting door den wind, waarop reeds in § 1141 

werd gewezen. 

§ 1163. Nadat eenmaal de wind was verdicht tot wereldstof, was deze op zichzelve niet 

voldoende voor de tot stand doen koming van den mensch: daarvoor was nog noodig het 

beeld van den stamvader der góden, en verder wederom de levenwekkende wind. Samenge¬ 

steld uit deze elementen, zullen wij den mensch later2) wederom bij zijn dood daarin zien 

uiteenvallen 3). 

§ 1164. Uit verscheidene voorstellingen blijkt onomstootelijk dat de maan, beeld van het 

zich ontwikkelende en wederom afstervende leven, beschouwd is als de stamouder van den 

mensch. Deze origine is door de thans in het licht gebrachte gegevens, die in zich het ken¬ 

merk van originaliteit en ouderdom bevatten, zoodanig vastgelegd, dat daardoor de these van 

SCHMIDT4): „Es ist also für die austronesische Mythologie nicht richtig, zu sagen: Der erste 

Mensch ist der Mond”, aan het wankelen is gebracht. Ten zeerste trek ik dan ook in twijfel 

zijne conclusie: „(wir) können also hier beim Menschen feststellen, dasz die mondmythologische 

Darstellung seines Schicksals nichts anderes ist als eine rein künstlerische, theoretisch-spekulative 

Symbolisierung”. De maan doet zich volgens mijne opvatting kennen als een overgangsvorm 

in de ontwikkeling van het leven, zooals de oermensch zich die heeft gedacht, beginnende 

met den wind die in verdichting overgaat, aan de maan(moeder) het aanzijn gevende, en 

waaruit zich als uit een ei 5) de mensch komt te ontwikkelen. 

§ 1165. Hoe volkomen de voorstellingen ontleend zijn aan de natuur, aan de nachten 

van duistere maan als uitgangspunt, kan blijken uit de noodzakelijkheid te concludeeren tot 

de identiteit van den wereldboom bij uitnemendheid met den melkweg. Dat zich daarnaast 

de maanboom bevond, roerden wij reeds aan °) en dat deze in een aantal voorstellingen den 

wereldboom als zoodanig is begonnen te verdringen, blijkt uit de in enkele landschappen 

aangetroffen mededeelingen '). Daartegenover staan er echter andere, die alle onzekerheid 

opheffen, waarvan wij noemen: vooreerst, dat de bloeikolven of knoppen, die wij als maan- 

voorstellingen hebben leeren kennen, zich aan dien boom ontwikkelen, hetgeen een stam nood¬ 

zakelijk maakt te onderstellen, waaraan die ontwikkeling kon plaats hebben en waarvan waar¬ 

schijnlijk de maan van eiken nieuwen dag beschouwd werd als een afzonderlijk blad te zijn; 

en verder dat daarnaast eene opvatting bestaat, te vinden in voorstelling C8), waarbij de 

maan wordt ondersteld aan den voet van den stam van den wereldboom nedertevallen 9). 

Onzekerheid blijft omtrent de beteekenis van de naast den Torasa genoemde boomen 

1) IX, 3. 

2) § 1244 vlg. 

3) Zie § 1146. In zoover moet dus ook Sundermann worden gecorrigeerd, waar hij spreekt van „Schatten”, 

want hetgeen men in het water ziet, noemen wij nu eenmaal niet schaduw, maar (even)beeld, en het Niassche woord lumö 

slaat op beiderlei voorstelling, en moet derhalve al naar de omstandigheden met het een of het ander worden vertaald. 

4) § 507- 
5) § 1145- 

6) § 1113- 

7) Zie b.v. § 1155. 

8) § 1143- 
9) Zie verder § 1134. 

62 
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Fèto Alito (fètb: Arenga saccharifera, Mal. ënau), Si Makara AlitÖ [makara is boomvaren, 

F i. karuka, fern) en Sd Lhrnbajb nga*eu. De meest waarschijnlijke verklaring komt mij voor 

dat — waar eerst aan den Tora-a alle machten, van goed en van kwaad werden toegedacht — 

eene nieuwere school op grond van de onlogica daarvan besloten heeft tot het bestaan van 

meerdere boomen, op eene trias gebracht, waarvan er elk de producent werd van bepaalde 

beginselen. De weinige verspreiding van die gesplitste voorstelling en de algemeenheid van 

den Tora-a moet een belangrijk argument voor die hypothese worden genoemd. 

Ofschoon de richting waarin men den melkweg ziet, van plaats verschilt naar den tijd 

van het jaar, kan toch gezegd worden dat zij geen bezwaar vormt tegen mijne opvatting. 

Nog worde er op gewezen hoe zon en maan beide gezegd worden, zich aan den Tora-a 

te ontwikkelen, eene nadere aanwijzing dat die boom zich aan den hemel bevindt, waaraan 

trouwens al deze voorstellingen zijn ontleend. Hij is de eenige die zich in de duisternis be¬ 

vindt, uit hem ontwikkelden zich de lichtdragende hemellichamen. 

Het laat zich ook denken dat de splitsing in verschillende boomen heeft samenge¬ 

hangen met het vaststellen van de aanwezigheid als verschillende phenomeenen van de beide 

helften van den melkweg, die op denzelfden tijd van den nacht in andere, ten aanzien van 

regen en droogte en dus van vruchtbaarheid en dorte aan elkaar tegenovergestelde jaarhelften 

zich laten zien, waarvan de eene de tegenovergestelde van de andere was. 

Er was te meer aanleiding voor den melkweg als boom optevatten, waar deze zich in 

den hemelcirkel op dergelijke wijze bevond, als de maanboom zich in den maancirkel op¬ 

houdt. En volkomen op gelijke wijze als wij dien maanboom met tal van andere zaken zien 

vergelijken '), was er aanleiding, van den wereldboom verschillende voorstellingen te vormen 

die in den loop der tijden gemoedelijk naast elkander plaats namen. Als belangrijkste op¬ 

vatting van dien aard beschouw ik de hemelrivier, waarmede wij ons thans een oogenblik 

moeten bezig houden * 2). 

§ 1166. In het centrale noorden van het eiland vond ik de volgende gegevens, die over- 

eemstemmen met hetgeen ik in andere landstreken ter zake vernam, zoodat eene beknopte 

behandeling geene schade aan het beeld zal toebrengen. Het grootste verschil ten aanzien 

van die rivier verkregen, was eigenlijk de dialectisch verschillende uitspraak van den naam, 

in het noorden Zea, in het centrum Dsea, Sea, Djea, Dsjea of zelfs Dea. 

Van belang is dat die rivier gezegd wordt den „banuzva”, kampong, en wel dien van 

Tuiia BA N'DREGE GÖLIJA, alias TUHA BA n'drege DANü te omringen: 

IdanÖ samalili banuwa, De rivier, omgevende den „banuwa", 

waarmede de overeenkomst met een ring of gordel is vastgesteld. Nader blijkt die uit eene 

andere voorstelling: dat de melkweg is de weerspiegeling, de afschaduwing van de wereldslang, 

dat is van onzen horizont: lumo DsawA-Nagara, ook omschreven als de -osÖ danb ba Wamb- 

bödsjï', de ring der aarde, van wege dengeen die de aarde smeedde. Dat er negen van die 

stroomen gezegd worden -te bestaan, is enkel te verklaren uit de behoefte der Niassers, om 

hunne mythische aangelegenheden aan dat getal te binden. De oorsprong ervan werd ook 

gezocht bij den Tora'a, waarvan zij volgens sommigen het sap, volgens anderen de trans- 

0 § 1113. 

2) § 1109, sub 1. 
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piratie (böjböj) zou zijn. Verder wordt het zand in het rivierbed gezegd uit goud te bestaan, 

geene vreemde voorstelling voor dien glanzenden ring: 

Hana Zea zva möènè m'balaki, Waarom wel heeft de Sea zand van goud, 

Hana Zea wa mbene gana^a, Waarom wel heeft de Sea gulden zand. 

Als antwoord op die vraag wordt vermeld dat bij den dood van de godheid van den 

horizont uit diens hart boomen groeien, aan een waarvan herten ontstaan en uit het spel dier 

herten, welke eveneens met het goud in verband staan '), ontstaat het goud van die rivier. 

Aan de Susuwa was die rivier nog speciaal als badplaats bekend voor tal van hemellingen. 

Te Lahewa werd het water wit genoemd (afusi idanö n'ija), en aan de Gómö had 

niet het getal negen, maar drie postgevat als aantal voor hare stroomen. Zij stroomde in 

Tètè-Holi, haar mond lag in het oosten en daar zeide men ook dat een andere naam was: 

Torofa lani, Torcfa luwb sabuwa, dus rivier en wereldboom aan elkander gelijk stellende. 

Moge het al reeds interessant zijn, dat wij bij Babyloniers en Assyriers boomen 

leeren kennen, waaraan eene hoogere beteekenis niet kan worden ontzegd, het meest treft 

een gebogen boom, die ongeveer een halven cirkel vormt, voorgesteld b.v. bij Maspero * 2). 

De stammen dier boomen dragen al evenzeer verscheidene soorten van vrucht (of blad) als 

wij dat bij den Niasschen boom zagen, met scherp onderscheid — als daartusschen de 

verschillende deelen van den boom. In „Noorsche Mythen” 3) vinden wij van den regenboog 4) 

vermeld: „Deze brug verbond hemel en aarde en eindigde onder de schaduw van den mach¬ 

tigen wereldboom Yggdrasil, dicht bij de fontein, waar MiMIR wacht hield”, waardoor dus 

(als op Ni as) verband gelegd wordt tusschen: i. regenboog; 2. wereldboom en 3. een bron 

of rivier. Waar op Saleyer de melkweg kort en goed de naga genoemd werd, dus de draak 

of slang die zon en maan bedreigt, is het van belang, hoe in Gen. 2, 9 en 10 juncto 3, de 

boom des levens met eene slang en eene rivier wordt genoemd; 2, 9: „en den boom des 

levens in het midden van den hof, en den boom der kennis des goeds en des kwaads”; 

2, io: „En eene rivier was voortgaande uit Eden, om dezen hof te bewateren; en werd van 

daar verdeeld, en werd tot vier hoofden” (vgl. op Ni as tot drie dan wel tot negen); 3, i: 

„De slang nu was listiger dan al het gedierte” 5 6). 

In de „Noorsche Mythen” c) zien wij den wereldboom samengaan met de slang of draak 

NlDHUG, die de wortelen er van vernielt. De NORNEN 7) verschenen onder den grooten esch 

Yggdrasil en vestigden zich bij de Urdar-fontein 8 9). Volgens sommigen houden zij wacht 

over de gouden appelen die aan de takken van den boom des levens, der ervaring en der 

kennis hingen, en door welke de góden hun jeugd konden vernieuwen. De draden van haar 

weefsel geleken op koorden en verschilden zeer van kleur (regenboog?). Voor den wereldboom 

met slang in Chaldea, zie b.v. ZÉNAïDE A. RaGOZIN, Ghaldea0). Eén der daar aanwezige 

0 § 579- 
2) The Davvn of civilization, blz. 681. 

3) Blz. 144. 

4) Vgl. dumidumi langt, § 1142. 

5) Zie § 1109, sub 1. 

6) Blz. 12, 158 etc. 

7) Op. cit. blz. 164. 

8) § ii 13, sub 3. 

9) Blz. 266. 
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figuren (de rechtsche) heeft maan-analogieën: hoorns. Media, Ragozin'): bij de Ariërs was 

Yama koning der dooden, hij was gezeten met de góden in den hoogsten hemel onder den 

zich wijd vertakkenden boom, den „Cosmic Tree of life”, drinkend de soma, die valt van zijn 

gebladerte, omringd door de pitri’s, vaders, d. i. de zielen der rechtschapen dooden. Uit deze 

opsomming moge nader blijken, hoe het van belang is, dat de Niassche schatkamer nader 

ontsloten worde en men zich niet tevreden stelle met de weinige hier vermelde gegevens. 

§ 1167. Voortdurend zien wij het nauwe verband dat gelegd wordt tusschen de maan 

en de afstamming van den mensch, en ofschoon er verschillen bestaan, kan toch het door- 

loopende dier afstamming al evenzeer worden aangenomen als voor de Zuid. De voornaamste 

voorstellingen zijn wel die van een rond kind waaruit een boom groeit, waaraan in maan- 

gestalte (pisang, bloeikolf als van een palmboom) de mensch ontstaat, en van zulk een kind 

dat in tweeën gehakt wordt, terwijl de boven- en benedenstrooms van de wereldrivier gewor¬ 

pen helften aan den eersten man en de eerste vrouw het aanzijn geven. Deze laatste beschrijving 

vinden wij in noordelijke streken wel terug als een verhaal, bij wijze van sprookje verteld, en 

dan dus niet meer in verband gebracht met de scheppingsmythen. 

§ 1168. Meermalen treft men de voorstellingen gebonden aan het getal drie, dan wel 

aan negen, dat drie drietallen omvat. De vraag is wel bij mij gerezen of die getallen, waaraan 

wij dan toevoegen het getal vier, zooals wij dat elders wel vinden voor de hoeveelheid der 

oorspronkelijke stammen, kunnen zijn ontleend aan het getal der met elkander verband 

houdende cirkels die wij kunnen waarnemen, dus hetzij de hemelcirkel in verband met 

zon en volle maan dan wel de horizont, dus de aardcirkel samen met den hemel, tegenover 

de zon die met de maan in verband wordt gebracht. Enkele van die triaden vonden wij bij 

de scheppende machten 1 2). 

Vgl. Odin, V1LE en Ve, naast Prometheus, Epimetheus en Minerva, triaden van 

scheppers van den mensch. De scheppingsdriehoek ODIN, HoENIR en LODUR verleent den 

mensch: zielen, beweging en zintuigen, bloed en bloeiende kleur3). Talrijke voorbeelden kunnen 

daarnaast geplaatst worden: bij de Noorsche volken b.v. drie NORNEN, de winden gingen bij 

drieën rond, de koning van het dwergvolk, HREIDMAR, was vader van drie zonen; bij de 

Kelten vinden wij: drie appels, groeiende in den tuin van de zon, drie zoons van BRIGIT, 

feitelijk slechts één persoon, drie DANAAN-koningen, over Ierland regeerende. 

§ 1169. Voor de Zuid schijnt het dat de tegenstelling van zon en maan als hoofd¬ 

motief bij de scheppingsmythen voorop is gesteld. Daar toch vinden wij eerst genoemd Inada 

Samihara LUWÖ, welke naam een onmiskenbaar verband met de zon (luwd) aangeeft. De 

godin die dan geboren wordt, met de vorige niet in eenig genealogisch verband wordt ge¬ 

bracht, is Inada Samadulö HöSI, die gezegd wordt te ontstaan, doordat het gesteente splijt: 

maar een splijten onderstelt een spleet en daarmede vermoed ik dat de maan in hare eerste 
• 

dagen bedoeld is. Hierdoor zou de afstamming van den mensch van haar dus als zuivere 

maanorigine worden gekenmerkt, geheel in de lijn die wij bij de noordelijker voorstellingen 

hebben aangetrofifen. Die afstamming wordt op de meest onmiskenbare wijze nader aangeduid 

1) Blz. 53. 

2) § 1129 en andere in 1148. 

3) Noorsche Mythen, blz. 11. 
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bij de verdere ontwikkeling van den geslachtsboom, wanneer een rond kind geboren wordt 

dat in tweeën gehouwen wordt, gelijk zooeven is vermeld ’). 

GODENWERELD. 

§ 1170. De grens tusschen góden en menschen in de Niassche voorstellingen stel ik 

voor te trekken, waar men onderscheidt tusschen hen die nog in de bovenwereld waren en 

degenen die op aarde nederdaalden. Diezelfde onderscheiding is te maken tusschen de góden 

en de meestal kwade geesten, die zich op aarde bevinden. Onder de góden zelven is evenwel 

nog een belangrijk onderscheid tusschen enkele op den voorgrond tredende machten en de 

overigen, waarvan wij niet veel meer weten dan den naam, die voor de meesten er van slechts 

variaties zijn van andere góden. Het spreekt echter dat — willen wij eene poging doen, iets 

nader de voorstelling van hen te begrijpen — daaraan vooraf moet gaan eene schets van de 

werelden, waarin zij werden geacht te zijn gezeteld. Waar de Niasser ook bij dit onderwerp 

gekomen is tot het aannemen van negen wereldlagen, in eene voorstelling zelfs van tweemaal 

negen, respectievelijk boven en beneden de aarde, worde mij het niet ten kwade geduid, 

indien het mij niet zal gelukken, zijne topographie geheel te verklaren. 

De Negen 1 2) werelden. 

§ 1171. Kortheidshalve vat ik de afwijkende opvattingen samen onder bovenstaand hoofd. 

Ook hier is de eenige uitweg, enkele voorstellingen weertegeven, voorbeelden, waarvan talrijke 

variaties zouden kunnen worden vermeld. De eerste opgave is ontleend aan het centrale 

zuiden, waar men tweemaal negen wereldlagen kende, maar alleen van de bovenste reeks 

werden de góden genoemd: 

1. SahÖ, zooals wij zullen zien 3) eenvoudig de zon. 

2. HaüMÖ GIA, soms: hau (verwant met sau, nevel) magia (dartelend, spelend), wat deze 

godheid dan zou doen identisch zijn met de winden of nevels, die met elkander stoeiden. 

3. MadaI, van elders bekend als Madsai, Mahai, van wien werd gezegd dat hij tien 

maten (kulak) goud bezat: si saddsé anasa. 

4. Madrija, mogelijk van ndria of ndrija, in gedichten voor vuur? 

5. Lauwü si tbgajagaja. Deze wordt aangegeven met het woord LaUWÖ, een eigen¬ 

naam voor tal van stamvaders, slechts van elkander onderscheiden door een epitheton, waarvan 

ik in casu niet durf te zeggen of het verband houdt met gajagaja in den zin van bloeikolf 

(van den Areca-palm), en dan zou kunnen beduiden dat hij voorzien was van zulke bloei- 

1) § 1167. 

2) Schmidt, Grundlinien, § 112 oppert de onderstelling, dat de Zeven werelden der stammen op Borneo 

„vielleicht aus dem Hinduismus Eingedrungenes ist”. Deze opvatting kan ik (in het algemeen gesproken) niet deelen, ik 

beschouw haar eenvoudig als eene ontwikkeling die het gevolg is van de behoefte om alles op een der „heilige” ge¬ 

tallen, drie, zeven of negen te brengen. 

3) § 1215 vlg. 



494 ETHNOGRAPHIE. XIV. GODSDIENST. 

kolven, dan wel met gaja in de beteekenis van te slapen leggen, dus die was neergelegd. 

6. LA.UWÖ so gabi, voorzien van een baard. 

7. LauwÖ sasusö, de gele L., wat hem zonnetrekken geeft. 

8. Löwalani, alias Lani SAGÖRÖ, de hemelgod, op wien volgt: 

9. Balugii Luwö-mewona, die in de vlak boven de onze zich bevindende aard- of 

wereldlaag zich dus ophoudt. 

Van beneden de aarde noemde men slechts Latura-DANO-TöW. Kenmerkend is, dat 

onder die hemellingen er zijn die zonneverwantschap vertoonen, terwijl de hemel zelf en de 

nevels ook genoemd worden. 
f 

§ 1172. Eene opsomming uit het noorden vermeldt: 

1. Mahai, dien wij in § 1148 leerden kennen. Het verdere verloop wijkt echter af van 

de voorstelling die wij daar gaven, en zoo vinden wij : 

2. Tuha AlÖLÖA N/ANGI, in de tweede verdieping van boven af gerekend. 

3. Tuha BA N DREGE DANÖ, wiens naam beduidt dat hij aan de grens (dege: das 

Aeusserste, die Grenze) der aarde moet worden gezocht, maar blijkbaar is daarmede niet de 

onze bedoeld. Zijne vrouw wordt blijkbaar op dezelfde wijze gequalificeerd, waar haar naam, 

Tuti, samenhangt met F i. tutuna, the border or edge of a thing. Een andere naam was: 
\ 

Tuha ba wöndrege, of Tuha Oruduwa zi hönö, welke laatste omschrijving mogelijk slaat 

op de duizenden sterren, die zich telkens weer met den horizont vermengen (brudu). 

4. Golu BANU WA, de hemelpoort. 

5. T ARE WE KARA, wiens naam *) ik niet weet te verklaren, een steenen lijn ontgaat mij. 

6. Hum MÖGIA, te vergelijken met § 1171: HaU-MÖGIA. Waar hulu beteekent rug, en 

wij in § 1143 gesproken zien van den rug van een rooden wind, is er mogelijk verband tus- 

schen het spelen dier winden en dezen persoon. 

7. Drundru tanö, een zonnescherm (in den vorm van een tak b.v.) voor de aarde, 

waarvoor vgl. § 1192. Hij was gehuwd met Sa^OTA, eene dochter van SlLUSI, die wij later 

leeren kennen 1 2). 

8. SlRAÖ, die in Tètè-Holi (-ana'a, of -hatnb, het guldene) woonde3). 

Met de vorige verschilt dus deze voorstelling, doordat zij van de aarde de negende 

wereldlaag maakt, terwijl die eerste, boven onze aarde nog negen werelden kent. Nog valt 

omtrent de juist genoemde werelden het volgende te verhalen. De derde ervan was vroeger 

kleiner dan tegenwoordig. Daarin werd voorzien, doordat bij den dood van Tuha BA N'DREGE 

DANÖ, die niet alleen eene plaats inneemt in den kosmos, gelijk komende met die van SlIIAl 4), 

uit wien de wereldboom groeit, dan wel met dien wereldboom zelven 5), maar ook in het 

resultaat, met zijn dood verkregen, overeenstemt. Want op gelijke wijze als wij elders tal van 

voorwerpen uit den Tora'a hebben zien geboren worden, waaronder zon en maan zijn te ver¬ 

melden, gaf deze godheid het aanzijn aan : 

a. Negen bergen, met behulp waarvan die derde wereld werd uitgebreid. 

1) Voor tarewe, zie § 392. 

2) § 1191. 
3) Lagemann, Heldensang, bh 

4) § ”42. 
5) § 1129. 

360. 



GODENWERELD. 495 

b. Een steunpunt voor de aarde bij den Bawö Gawuwugha '), om te voorkomen 

dat de aarde zou verzinken, en waartoe een stuk van zijn schedel werd benut. 

c. Den boom Fêto Kara, gemaakt uit zijne tanden en kiezen, en waarvan de vruchten 

de steenen op aarde zijn. 

d. Rottan, ontstaan uit zijn haar, tanaja^b, eene varensoort, geworden uit zijn baard, 

en rnagqi, een slingerplant, gegroeid uit zijn knevel. 

e. De zon, en de maan, geleverd door zijn rechter en zijn linker oog, en op zijn ver¬ 

zoek daartoe door zijn zoon geappliceerd. 

Een merkwaardige parallel vinden wij in de Noorsche mythologie* 2): waar van Ymer, 

bij de Germanen de stamvader van het geslacht der reuzen, nadat hij door Odin was gedood, 

wordt verhaald: 

Uit Ymirs vleesch 

Werd d’aard geschapen, 

Uit zijn bloed de zee, 

Uit zijn beend’ren de heuvels, 

Uit zijn haar boom en plant, 

Uit zijn schedel de hemelen, 

En uit zijn brauwen 

Schiepen de góden 

Midgard, het menschenkind ter woon; 

Maar uit zijn brein 

Werden de wolken zwaar 

Alle geschapen. 

§ 1173. In Madsinö vernam ik van zes werelden boven de aarde, die met twee er 

beneden het negental volmaakten. De bovenste ervan was de bewuste ladrina ganar’a, ook 

wel in het centrum genoemd bubu tadrina 3), en de grootte ervan kwam ook overeen met dat 

gouden punthoedje, hetgeen een eigenaardig licht werpt op de voorstelling die men zich 

daar vormt van LÖWAlAni, wiens verblijf werd gezegd onder dat hoedje te zijn. De wereld 

die vlak boven ons is, is ons het naast, niet alleen in letterlijken, maar ook in overdrachte- 

lijken zin. Maar daarom zal het noodig zijn, alvorens met de beschouwing ervan te kunnen 

beginnen, met de hooger wonende góden te hebben afgedaan. De meesten hunner zijn óf reeds 

behandeld, óf wel hunne positie is zoo onbekend dan wel zoo onbeteekenend, dat geene 

nadere bespreking gewenscht is. Anders is dat met de twee godheden van de boven- en van 

de benedenwereld, en evenzeer verdienen de met hen verbonden machten nadere beschouwing. 

De behandeling van hen moge dus eerst volgen. 

Scheppings-trias. 

§ 1174. Het zuiverst komt deze uit in § 1148, waar aan den eenen Tora'tz zich ont- 

0 §§ 1198, 1252 vlg. 

2) Noorsche sagen, blz. 5 vlg. 

3) Aan de G ó m ó heette het: 

Jawa ba dano so bubu thin)drina\ Boven, op de aardlaag (aarde), die een dak heeft gelijk een t'a(n)drinh. Daar 

zetelde Haumö-gia. 
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wikkelden de góden: LÖWALANGI, TüRE LüLUWÖ en Si BARASIJA NÖSÖ. Voor ons doel, 

waar wij immers ons moeten beperken en bepalen tot de voorstellingen die het kenmerk van 

zuiverheid en oorspronkelijkheid dragen, zal de behandeling van deze voorstelling voldoende 

zijn, te meer waar ook de andere, eenigszins onduidelijke opgaven, zooals van § 1129 in 

wezen op hetzelfde nederkomen. Bij deze laatste opvatting komen scheppend en vernietigend 

beginsel aan een en denzelfden boom voor, terwijl bij de eerste scheiding is gemaakt, die de 

een er van tot beginsel der ontwikkeling, de ander tot dat van vernietiging maakt. Bezien wij 

eerst de scheppende machten. 

Dialectisch en plaatselijk verschillend vinden wij de volgende vormen: 

1. N. Si Barasija NÖSÖ, Barasi Luluwö (ook geschreven: Luluö of zelfs foutief Luluo). 

2. Ture Luluwö, omschreven met: C. Söböj niha. 

3. N. Löwalangi, CZ. Lüwalani. 

In het noorden werd van hun gemeenschappelijk werk, den mensch te maken, verteld 

dat de wind bij Barasija NÖSÖ in bewaring was; TURE LULUWÖ was voortdurend bezig 

met het afwegen ervan voor degenen, die nieuw stonden geboren te worden. Het kind (waar¬ 

van het hart „leeft”, vóórdat het lichaam een nbsb bezit) '), vraagt zelf, hoeveel het van dien 

nbsö wenscht te hebben, en over het verzoek beslist LÖWALANGI 1 2). De Niasser weet uitvoerig 

medetedeelen, voor hoe lang elke gewichtshoeveelheid nbsb strekt, zoo b.v. bereikt een hoogen 

leeftijd, wie een tambali (gewicht van een gulden) ervan erlangd heeft en korter is dat voor 

wie een saga, huwa of laharö vroegen, terwijl bij de geboorte sterft, wie slechts een uli ont¬ 

ving. Van hen die overlijden keert deze levensstof, adem of nbsb, terug tot de beheerende 

góden. In § 691 zagen wij al, hoe zij die in potten bewaren, waarvan voor eiken stam er één 

bij hen aanwezig is. 

Parallellen vinden wij b.v. in de PARCAE. In het land der NORNEN 3) worden dezen in 

verband gebracht met den wereldboom, den esch- Yggdrasil; op Nias zien wij die 

góden ontspruiten uit den Tora-a. Bij de Kelten is een der namen van den doodengod 

BeltenÉ: „the god, who gives life to men and takes it away from him again” 4). 

§ 1175. Wanneer wij eene poging wagen om tot de beteekenis der namen doortedringen, 

dan vestig ik er de aandacht op, hoe Si BARASIJA NÖSÖ via „si bara sija (voor: siha, sisa) 

nbsb” zou kunnen beteekenen: degeen, die ophoopt (bara) hetgeen er aan adem (nbsb) over¬ 

schiet. Nu is sisa of siha, waarvoor vgl. Mal. sisa, J a v. sisa (Skt. sjesa, overschot, over¬ 

blijfsel) mij in het Niasch niet bekend geworden, wel daarentegen sai (tbshi, übrig sein), dat 

staat tot Mal. sisa, gelijk bai (Niasch: kunnen, in staat zijn) tot Mal. bisa, en sai zou met 

metathesis kunnen luiden sia of sija. Moet dan een aan het Skt. ontleend woord als grond¬ 

slag voor dezen naam worden aangenomen, dan knoopt zich dit verschijnsel vast aan de 

geringe verspreiding van den naam, die mij alleen uit het noorden bekend werd. Deze etymo¬ 

logie past derhalve geheel bij de functie, zooals mij die bekend werd. Intusschen bestaat er 

nog eene andere voorstelling 5) waarin hij optreedt, maar dan met den naam Bara SI Luluwö, 

1) Chateun, blz. 19. 

2) § 690. 

3) Noorsche mythen, blz. 164 vlg. 

4) Rolleston, blz. 133. 

5) SCHMIDT, § 302. 
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als degeen die slechts de lichamen van man en vrouw kan maken, maar niet hun leven weet 

te geven. Voor dien laatsten naam zou de verklaring mogelijk kunnen luiden: degeen, die 

ophoopt hetgeen zich (aan nösö, levensstof, levensbeginsel, en wel ten gevolge van overlijden) 

begeven heeft (lulu, mb- schlaffmachen, nachlassen). Deze verklaring kan echter niet dienen 

voor het naar den klank overeenkomstige luluwb in TüRE Luluwö, volgens eene mededeeling 

de maker van den mensch (C. sbboj iiiha), volgens de Zuid: same nbsb, degeen die adem en 

dus leven geeft, waartoe hij in het noorden niet in staat wordt verklaard. In de Zuid vernam 

ik van eene vrouw HlNAJA Luluwö, met variant Farasi Baja GüWA, onder wier invloed 

het geboren worden van kinderen stond, zonder nader iets van haar te weten te kunnen 

komen. Dit woord Lltluwö, dat veelal zelfstandig wordt gebruikt, als zijnde de naam van 

eene godheid die hulp verleent bij de geboorte, moet samenhangen met lulu in den zin van 

helpen, bijstaan. 

Voor deze(n) LULUWÖ maakt men beelden die beschouwd worden als een steun voor 

den rug, zoodat de godheid daarvóór plaats neemt; de naam is tendrb, in Tèdrb Luluwö 

(centrale uitspraak), waarmede vgl. § 693. Intusschen schijnt men dezen naam thans ook opte- 

vatten voor het beeld zelf. Terwijl men te Tètègewo (Susuwa) slechts voor deze godheid 

een beeld maakte [ha sara rnane lafasöghi adsju), geschiedt dat in het centrale westen voor 

drie góden '). 

§ 1176. Aangezien wij de nog resteerende godheid LowalAngi beter zullen doen te 

bespreken samen met zijn ouderen broeder LATURE, worde hier eerst gewezen op de noor¬ 

delijke voorstelling van Baliu, volgens sommigen een zoon van LÖWALANGI, volgens anderen 

zelfstandig aan den Tora^a ontwikkeld. Van hem weet men te vertellen dat hij den adem 

{nbsb) toeweegt, dan wel dien appliceert. Zie CtlATELIN1 2): „men is het er over eens, dat BALIU 

den nbsb heeft, en dat hij telkens tot hem terugkeert” 3). Zijne functie komt dus plaatselijk 

met die van Si Bara-SIJA Nösö overeen 4 5). 

§ 1177. Vestigen wij onze aandacht op LÖWALANGI en zijn broeder Laturija-DANÖ, 

dan zij er vooreerst op gewezen, hoe wij hen reeds 3) leerden onderscheiden als de góden van de 

boven- en van de benedenwereld bij uitnemendheid, die naar ik vermoed aanleiding gaven 

tot de ontwikkeling van de negen werelden, als kunstmatig product. Het wil mij voorkomen 

dat die tegenstelling van hemel- en aardgod, als hoedanig LATURIJA-DANÖ zich duidelijk ont¬ 

popt wanneer hij de aarde doet schudden, zoodanig dat de woning van zijn jongeren broeder 

1) Zie LM. blz. 216: adu tendrb Luluwö; blz. 220: lawira Luluwö, waarvoor vgl. RN. blz. 114 adju lawira— 

gecorrigeerd —, bij het huwelijk aangeroepen, om eene vrouw gezond te houden en een mannelijk kind voorttebrengen . 

Verder LM. blz. 74 (1002/183), 2I7 (1629/69 a, b, c; 1629/68). Volgens de daar gestelde aanteekening worden er in 

het centrum, indien zwangerschap is geconstateerd, drie adju's gemaakt, die eene drie-eenheid vormen en in huis (naast 

elkander gebonden) bevestigd worden aan de dwarslatten, waardoor men uitzicht heeft op de straat. Aan den vorm der 

geslachtsdeelen, die dikwijls in gebogen staande houding worden aangebracht, ten minste bij een van het drietal, laat men 

zich veel gelegen liggen. Volgens de mij gedane mededeeling zou met een der beelden (c) de zetel voor Lówalani zijn 

bedoeld, terwijl van de beide andere beelden één eene vrouw voorstelt. Horner, blz. 353■> weet dat ieder mensch een 

geest in zijn buik heeft (Loeloeeh door hem genoemd), die het noodlot van het lichaam kent; eene verre echo dus van 

het hier vermelde. 

2) Blz. 20. 

3) Vgl. <Wz, omkeeren, Mal. baliq. 

4) Voor deze diverse góden vgl. Fehr, blz. 7 vlg.: Lett, blz. 13—21; Sundermann, blz. 60—61; Das Aus- 

land, 1892, blz. 577. 

5) § 1138- 

63 
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instort, eene in de natuur der dingen gelegen gevolgtrekking is, die wij van de oudste tijden her 

mogen verwachten, zij het dat mogelijk de luchtgod oorspronkelijk meer in gelijken materieelen 

zin moet worden opgevat als de aardgodheid, nog niet dus als het denkbeeldige .hemelgewelf'). 

§ 1178. Wij zullen aan den oudsten der broeders den voorrang geven, en waar wij hem 

als aardgod en god van de benedenwereld leerden kennen, volge eerst een overzicht van de 

benamingen, waaronder wij den machthebber daarover leeren kennen. Behalve het N. LatüRE 

of LATÜRE vinden wij hem genoemd als LatüRIJA-DANÖ, in het C. als LatsjurÉ of Lat- 

SJURIJA-DANÖ, in de Zuid als Latura-DANÖ. Soms voegt men achter dam nog het woord 

föw, om duidelijk aantegeven dat de benedenwereld is bedoeld. Aan de Gómó heette hij 

Latjure en hier beweerde men dat hij zich al evenzeer boven de aarde bevond als zijn 

broeder, die hier Laona werd genoemd. Beiden waren zij zoons van Lani-SAGÖRÖ, maar de 

eerste bij diens vrouw NASARIJA, de tweede daarentegen bij RlTSJI. Hij was verder niet de 

oudste van de twee, maar de middelste en bevond zich in den banuwa (hemel, hemelgewelf). 

De jongste van drie broers {ono tatalu) was ook hier LüWAlAni {saghi), en de oudste (sasa) 

was wederom de aardgodheid, die echter genoemd werd NatsjüWA-DANü-TöW. Bij de eeds- 

formulieren leerden wij reeds een Tuwa-danÖ, een Voorvader, heer der aarde, kennen. 

§ 1179. In de Zuid werd van LATURA-DANÖ verteld dat hij de wereld ondersteunt, 

waarbij als vergelijking gesproken werd van een ring (sasera danö) 1 2) onder een kookpot. Het 

wil mij voorkomen dat hiermede eenvoudig een beeld gegeven wordt van den horizont, die 

zich als een dergelijk voorwerp in een eilandenrijk als den oosterschen Archipel telkens weer 

voordoet. Het komt mij dan ook niet gemotiveerd voor met SCHMIDT 3) op grond alleen van 

eene dergelijke verzinnebeelding te besluiten tot maan-mythologie. Het is volkomen juist dat 

de slang daarop kan wijzen, maar even zeker wil het mij in dit geval toeschijnen, dat zij 

niets anders bedoelt dan eene aardgodheid. Waar t. a. p. (noot 2) dan ook van Ndengei 

gezegd wordt: „(er) liegt jetzt als Schlange in einer Höhle im Ka u v a n d r a-Gebiete . . . und 

wenn er sich umwendet, gibt es ein Erdbeben”, daar kan ik in hem niets anders zien dan in 

de hier behandelde godheid: den als slang voorgesteld en als persoon gedachten horizont. 

Cf. WlLKEN4 5 6): „rondom de aarde (is) een hemelsch wezen, dat MeïEHET UN TANA, 

of band der aarde heet. Bedoeld wezen is noch mensch noch slang, alhoewel het veel van 

beiden heeft, of, zooals wij zouden zeggen, onder beide gestalten kan voorgesteld worden” ’). 

Met SCHMIDT’s conclusies in § 364: „Als eine merklich veranderte Sachlage musz man es 

auch wohl betrachten, dasz auf mehreren Insein es nicht mehr die (Mond-)Schlange ist, die 

die Erde tragt und das Erdbeben durch eine Bewegung ihres Körpers verursacht, sondern die 

Erdgöttin, die sich jetzt überzeugen will, ob noch Nachkommen von ihr auf der Erde sind, 

so auf Wetarc), Kisar7), Leti-Moa-Lakor8 9), Luang-Sermata0), also in der westlichen 

1) Duidelijk komt dit beginsel ook uit in Gen. 1-1 : „In den beginne schiep God den hemel en de aarde". 

2) § IS. 

3) Zie b.v. § 386. 

4) IV, blz. 400. 

5) Zie nader § 1198. 

6) Riedel, S. 458. 

7) S. 428. 

8) S. 398. 

9) S. 330? 
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Gruppe, wahrend nur auf Watubela die Schlange die Tragerin ist” '), kan ik mij dan ook 

niet vereenigen, omdat naar mijne opvatting wij in alle gevallen slechts met eene aardgodheid 

te doen hebben. Op Nias roept men bij aardbeving: Z. „Awuju n'amcT (Vader keert zich 

om), „Akhu tuwh” (het is Grootvader te zwaar), of: „OmasAö Tuwh" (p. m. heb medelijden, 

grootvader); in het C. is het: vBöj ab'ölögo, Tuwh” (maak het niet te erg, grootvader). Hier¬ 

door herinnert men hem er aan dat men er nog is. 

Omtrent de beteekenis van den naam durf ik geen vermoeden uittespreken. Behalve 

god van de aarde, die hij omvat en beneden welke hij zich bevindt, wordt hij in verband 

gebracht met den hemel1 2) en met de zon, waarvan in het noorden (Lahewa) gezegd werd: 

LATURE is in de zon (luwb). Gelijke opmerking vinden wij bij SUNDERMANN, waar deze zegt3): 

„Nach einer Ausführung soll er in der Sonne wohnen”. Deze schijnbaar tegenstrijdige voor¬ 

stellingen treffen wij ook bij andere volken aan, maar om dit te begrijpen moeten wij eerst 

hem nader trachten te preciseeren. 

§ 1180. In noordelijker streken, maar ook in het centrum, vindt men de voorstelling 

dat de menschen de varkens zijn van de hier behandelde godheid. Eerst dan komt een mensch 

te overlijden, wanneer zijn levensbeginsel (nösb, adem) op is, maar in één adem hiermede 

wordt genoemd, dat die dood het gevolg ervan is, dat LATURE (of wie daarvoor namens hem 

worden gezonden) zulk een mensch-varken voor zijn maaltijd heeft noodig gehad. Wij zullen 

nader op dit onderwerp moeten terugkomen 4), maar kunnen toch reeds de conclusie ver¬ 

melden dat hij, god van de benedenwereld, tevens doodengod is, god van den dood. Thans 

kunnen wij met hem vergelijken Gwyn (Cymrisch) of FlNN (Gallisch), van wien RoLLESTON 5 6) 

zegt: „like Odin, he assembles the souls of dead heroes in his shadowy kingdom, for although 

he belongs to the kindred of the Light-gods, Had es is his special domain”. Zie ook Mac 

CüLLOCH0): „It has been seen, that the Celtic Earth-god was lord of the dead”. En nadere 

overweging kan het duidelijk maken, hoe uiterst eenvoudig die voor ons zoo afwijkende be¬ 

grippen onder één gezichtspunt werden gebracht. De lichtgoden (zon of maan) ziet men slechts 

langs het hemelgewelf trekken, zonder dat zij ergens rust houden; zij doen blijkbaar slechts 

eene reis. Hunne woonplaats zoekt men dus, waar zij na hun ondergang zijn binnengetreden, 

de plaats ook waarheen de afgestorvenen zich begeven. Volgens de Niassche voorstelling is 

het in die onderwereld volstrekt niet donker, dag en nacht zijn er slechts omgekeerd als bij 

ons. De god der onderwereld laat zich dus zeer wel in voorstelling vereenigen met dien van 

de zon (of maan), die als uit die benedenruimten geboren worden gedacht. Beide hemellichamen 

kunnen dus eene verbindingsschakel vormen met die onderwereld en den god daarvan. Duidelijk 

zullen wij dat nader zien aangetoond met den vroeger 7 8) reeds genoemden SAhÖ s). Telkens 

zien wij samengebrachf de begrippen van (zonne-)licht of hitte en duisternis, want wat men 

ook over het licht in de benedenwereld moge praten, die laatste voorstelling verbindt zich 

1) S. 213. 

2) § 117S. 

3) Blz. 75- 

4) § 1250. 

5) Blz. 349. 

6) The relegion of the ancient Celts, blz. 169 

7) § 1138. 

8) Vgl. § 1216. 
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toch met die van den dood. Licht, hitte, ziekte en dood kunnen behooren tot eene reeks 

van voorstellingen, die in één lij.n liggen1). Vgl. SUNDERmANN, Chrestomathie2): 

„Der Baum, genannt Feuer-Makara, der Baum, genannt Rauch-Makara, 

Die Fètb ba*u, die Feuer-Fêtö, die Fètb ba'u, die Rauch-FrA?”. 

Derhalve tegenover, of liever naast elkander: vuur en rook, symboliseering van hitte en duis¬ 

ternis. Datzelfde blijkt uit Op. cit. blz. 394: 

„(Er) stieg hinauf an das Fenster des Daches, 

.stieg hinauf an das Dachfenster des Hauses, 

.sonnte sein vergoldetes Kopftuch, 

.sonnte das Mehl-Kopftuch: 

om daar door den dood brengenden vogel te worden geraakt: 

Es hatte ihn getippt ein Flammenhuhn, ein Feuerhuhn, 

Es hatte ihn getippt ein Flammenhuhn, ein Rauchhuhn 3). 

Cf. Noorsche Mythen4 5 6): „SlGURD reed de berghelling op.... totdat... een haag van „don¬ 

kere” „vlammen” voor hem stond”. 

Na deze voorloopige orienteering ten aanzien van den god der benedenruimten gaan 

wij over tot beschouwingen over zijn jongeren broeder. 

§ 1181. Konden wij in § 1180 vermelden dat de menschen in noordelijker streken be¬ 

schouwd worden als de varkens van LatüRE, in de Zuid was men het er wél over eens, 

dat wij varkens waren, evenwel daar van Löwalani. Om gelijke reden als reeds vermeld, 

moeten wij dit punt laten rusten tot later3). De conclusie ten aanzien van LATURE dat 

hij god is van den dood, moet na het bovenstaande voor de Zuid ook voor LÖWALANI 

worden aanvaard, en daartegen bestaat geenerlei bezwaar, waar de beslissing over den duur 

van het leven immers over het geheele centrale en noordelijke eiland gezegd wordt bij hem 

te liggen, en wie daar over te zeggen heeft bepaalt dus ook, wanneer iemand moet sterven. 

Bovendien gaat tot de scheppingstrias, waartoe hij behoort, alle nbsb, levensbeginsel terug 

dat is opgebruikt: hetgeen geheel in die zelfde lijn ligt. Verder zullen wij °) later kunnen vast¬ 

stellen dat een van de verblijven, waarheen de overledenen en wel in het bijzonder de 

hoofden geacht worden zich te begeven, in de bovenwereld wordt gedacht, het verblijf dus 

in oorsprong van dezen hemelgod. Reeds hadden wij gelegenheid er op te wijzen, hoe hij 

moet worden opgevat als eene voorstelling van jongeren datum van het aan den aanvang van 

alle dingen staande scheppend beginsel, dat v/ij in § 1122 als de Ongenoemde en Onzichtbare 

leerden kennen, in § 1148 als Mahai, en in § 1145 als Uwu LÖWALANGI en Uwu Luwö Zahö. 

De verhouding die ik mij daarbij denk, is ongeveer van gelijken aard als die, welke aan den 

anderen kant bestaat tusschen Löwalangi en den Heer van Tètè Holi, Luwö MewÖNA, 

in wiens persoon: de zon van voorheen genoemd, het meer abstracte hemel-begrip (tegen¬ 

stelling van dat der aarde) heeft plaats gemaakt voor de kenmerkende verschijning ervan, de 

1) § 1116. 

2) Blz. 396. 

3) § II13 sub 7. 

4) Blz. 273. 

5) § 126S. 
6) § 1258. 
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zon. De geheele gang dezer ontwikkeling zou dan zijn geweest: eerst de concrete adem, 

vereenzelvigd met wind en lucht, dan die lucht of hemel als zetel van eene godheid, die 

eene tegenstelling vormt met de aarde, ten slotte een preciseeren van dien lucht- of hemelgod 

met de zon. 

§ 1182. De rol, door N. Lowalangi, CZ. Löwalani gespeeld, verschilt met de plaat¬ 

selijke opvattingen. Volgens RN.1) zou hij in de Zuid de oorsprong en schepper zijn van 

alles. Wij kunnen dit op grond van de authentieke scheppingsmythen beslist ontkennen. Voor 

zoover hij daarbij een rol speelt, werd mij nog gezegd dat hij zijn werk gedaan had op 

last van SAMIHARA LUWÖ. Toch moet ik wijzen op de mogelijkheid dat onder het volk in 

die landstreken, waar men niet het inzicht mag verwachten zooals dat bij de vrouwelijke 

siuliïs bestaat, de draagsters der scheppingsmythen, eene opvatting kan bestaan, als door RN. 

weergegeven. 

Een belangrijk punt van onderscheid tnsschen de voorstellingen in de Zuid en elders, 

bestaat in hetgeen bij de geboorte van den mensch zijn werk wordt geacht te zijn. In eerst¬ 

genoemde streken werd hij niet genoemd, hetgeen mogelijk daarmede samenhangt, dat hij 

meer als directe stamvader wordt opgevat, niet zoozeer dus als eene godheid van andere 

origine dan de mensch zelf. Elders trof ik hem aan als een der daarbij betrokken machten ; 

over de bijzonderheden waarvan verwezen zij naar § 1174 vlg. De quintessence daarvan is, 

dat hij geheel optreedt met karakter van windgod. Dat hij door den Niasser zei ven niet als 

van hoogeren rang wordt geacht dan Lature, zagen wij reeds 2); de onbekwaamheid van 

dezen laatste om den mensch het leven te geven 3) is dan ook niet een bewijs daarvoor, dat 

hij „starker” was, zooals SCHMIDT dat weergeeft, maar slechts het gevolg daarvan, dat hij 

niet over den wind had te beschikken gelijk zijn jongere broer, de hemelgod. Wij mogen 

hem daarom noemen het levenwekkend beginsel, zonder daarmede hem als schepper te quali- 

ficeeren in den algemeenen zin, waarin wij gewoon zijn dat woord optevatten. Dat de natuur¬ 

lijke ontwikkeling tot zulk eene ruimere opvatting in gang wras, mogen wij overigens misschien 

besluiten uit de qualiteiten, welke men hem toekent en die de Zending er waarschijnlijk 

toegebracht heeft, in hem het Christelijke Godsbegrip weertegeven; overigens eene volmaakte 

dwaling. 

§ 1183. Dat het lot van den mensch vóór zijne geboorte al vrijwel bepaald is, volgt 

noodzakelijkerwijs uit § 1174 vlg. Hiervan moet wel de consequentie zijn, dat men niet veel 

notitie van hem neemt, en zulks is dan ook inderdaad het geval. Men heeft wel is waar „den 

mond vol van hem” zou ik willen opmerken, maar daarmede is vrijwel alles gezegd. De 

eigenschappen van hooge godheid, die wij van hem genoemd zien, zijn grootendeels enkel en 

alleen het gevolg van het feit, dat hij hemel- en luchtgod is. Daarbij is natuurlijk over het 

hoofd gezien het anthropomorphische van de geheele voorstelling, die wij slechts in onbillijk¬ 

heid alleen den Niassers zouden verwijten. Vermelden wij b.v.: vi*ila LÖWALANGI (Gott 

sieht es); „irbngb lign L.” (Gott hórt meine Worte); eene verdere ontwikkeling, waarvan ik 

niet zou durven te zeggen in hoever die onder den invloed der Zending heeft plaats gehad, 

laat van hem zeggen: „balazi L.” (es steht bei Gott); rjamutblb L.’ (Gott moge helfen); 

1) Blz. 112. 

2) § 1122. 

3) Vgl. Schmidt, § 303. 
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Jialö ni'balogu L.” (rac’ne mich, mein Gott). Wanneer H. CHATELIN hem aldus afschildert: 

„Er hat die Macht iiber Leben und Tod'), Segen und Fluch * 2), Reichtum und Armut; er 

stellt Könige an und setzt sie ab (eenvoudig ondenkbaar: welke koningen; het geheele ge¬ 

dachtenleven der zuivere Niassers erkent slechts recht op waardigheden toe aan de afstam¬ 

melingen van de rechthebbende geslachten ; het afzetten van koningen noem ik zuivere fantasie); 

er ist allmachtig (beslist onjuist, zie § 1122), allwissend (hier denke men er aan, dat het Niassche 

ila beteekent zoowel zien als weten, volkomen gelijk dus als de overgang van Lat. video op 

Ned. weten), allgegenwartig (evenals het vorige het gevolg van zijne positie als hemel- en 

windgod) und ein Bestrafer des Bösen (mogelijk alleen bij vervloekingen indien men door 

middel van zulk een vloek hem „aan het werk heeft gezet”)”, dan meen ik, dat men hem 

wel fraaier heeft afgeschilderd dan de kritiek mag beamen, dat juist is3). 

Waren al die schoone eigenschappen van LÖWALANGI van ouden datum, dan moest het 

noodzakelijke uitvloeisel daarvan zijn eene uitgebreide vereering en deze ontbreekt geheel. 

Dat is in flagranten strijd met zijne almacht; was die werkelijk in het Niassche gedachten¬ 

leven doorgedrongen, dan zou men er stellig van zien te profiteeren, anders zou een Niasser 

geen Niasser zijn. Dat hij gezond en ziek zou maken, is mij uit geen enkel gebruik gebleken; 

slechts voor de Zuid, waar hij de plaats van LATURE tot zekere grens vervult, voor zoover 

de mensch daar zijn varken is, kan men door offers trachten hem van het slachten van een 

van die dieren aftehouden, waarbij ik doel op ziekte, die eventueel den dood ten gevolge 

heeft 4). Voor wat betreft den persoonlijken LÖWALANGI, waartoe men wel besloten heeft uit 

enkele uitdrukkingen, daaraan is mogelijk niet meer beteekenis te hechten dan bij ons in 

eene uitdrukking als: „mijn God”5). 

KOSMOGRAPHIE. 

§ 1184. Reeds zagen wij in § 1171 dat het aantal werelden of wereldlagen een negental 

bedraagt, en in § 1173 noemden wij de bovenste als van den vorm van een gouden punt¬ 

hoedje, wat dus aan een paddestoel doet denken. Waar dat getal negen slechts kunstmatig 

is, behoeft men zich er niet over te verwonderen dat de Niasser bij eene beschrijving van 

die hooger gelegen verdiepingen, zich in hoofdzaak occupeert met degene die vlak boven de 

aarde ligt. Dat daaronder verstaan wordt het uitspansel, zooals wij vooral bij nacht dat kunnen 

waarnemen, merkten wij vroeger reeds op, waar wij van de schepping spraken als uitgangspunt 

voor de beschrijving van het gebied der góden. Dat er elementen onder loopen, ontleend aan 

wat men overdag aan dat uitspansel ziet gebeuren, zagen wij b.v. in § 1151. Opvallend is 

dat — waar die scheppingsvoorstellingen zoo interessant zijn aangepast aan de aan den hemel 

O Vgl. §§ XI74 vlg., 1181. 

2) § 941 vlg.: eedeu. 

3) Vgl. Globus, 1891, blz. 369; Sundermann, blz. 74. 

4) § 267 vlg. 

5) Het regelmatig brengen van offers, zoowel aan Lature als aan Lowai.ANüI, bestaat niet. Ki. DE Z\v\, I, 

blz. 10 moet dus op een misverstand berusten. 
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waar te nemen verschijnselen — de fantasie over dien eersten hemel boven ons zoo uiterst dor 

is gebleven en slechts schijnt te culmineeren in de voorstelling, dat daar het goud zulk eene 

groote rol speelt (vgl. Tètè Holi ana'a). Weldra zullen wij zien dat oorspronkelijk de hemel 

veel lager stond dan tegenwoordig, dat hij reikte tot aan de nokken der daken '). Zie SCHMIDT 2) 

(NW. Borneo): „Damals waren Himmel und Erde so nahe, dasz man sie mit der Hand 

berühren konnte” 3). 

Hoe aarde en hemel aan elkander grenzen bij den horizont, komt o. a. duidelijk uit in 

het verhaal van de kinderen die den hemel opwandelden 4), waarvan wij zoo dadelijk een 

parallel zullen aantreffen 5). Dat zon en maan in bepaalde voorstellingen werden beschouwd 

als oogen, blijkt uit §§ 1147 en 1165, zoodat de gevolgtrekking verleidelijk is, dat de hemel 

ook is voorgesteld geweest als aangezicht, evenals wij dat van de maan konden vaststellen °). 

Cf. The Book of the Dead 7) (Papyrus of Ani): „sky was the face of a man, and the 

sun and the moon were his two eyes”: de zon het rechteroog, de maan het linkeroog (vol¬ 

komen dus als op Ni as)8). Regen bestond uit tranen van het rechteroog, dus van de zon 

(vlg. § 1215, waar datzelfde gezegd wordt van SaHü, die immers de zon voorstelt): „when a 

storm came, and thunder-clouds concealed the sun, it was thought that the king of darkness 

had done some injury to the right eye, and caused it to shed tears (i. e. rain)”. Verder 

vinden wij bij WALLIS BüDGE0): „the left eye of RA i. e. the moon; the right eye of HoRUS 

or RA i. e. the sun”. 

§ 1185. Ook zagen wij dat er vroeger twee zonnen waren en hoe de eene van zijne 

kracht werd beroofd l0). Vandaar ook wel, dat men toen rijst kon koken zonder vuur, dat ge¬ 

deeltelijk misschien ook het gevolg wras van de grootere nabijheid van die hemellichamen "). 

In Lahewa'was de voorstelling eene andere, aangezien men daar er van wist dat er vroeger 

twee zonnen en twee manen waren geweest, toebehoorende aan geesten of góden, van wie elk 

één oog kwam te verliezen omdat het werd uitgeschoten (lafana). Een kring om zon of maan 

was het middel om den ander van zich aftehouden. 

Over het opeten van hunne kinderen door zon of maan teekenden wij reeds het een 

en ander aan 12). Hieromtrent merkt WALLIS BüDGE 13) op, sprekende van het opeten van 

zijne kinderen door de zon: „he kills them, and cooks and eats them, and thus absorbs into 

himself all their strength and vital power”. Deze verklaring is dus tegenovergesteld aan die 

op Nias gegeven. Dat zon en maan elkander achternaloopen, zagen wij'4). Vgl. echter 

1) § 1189. 

2) Grundlinien, § 30. 

3) Op. cit. 91, 367, etc. 

4) § 470. 

5) § “SS. 
6) § ii 13 sub 5. 

7) Vol. I, E. A. Wallis Budge, blz. 133. 

8) Zie § 1147. 

9) Osiris, I, blz. 65. 

ÏO) § 476. 
11) Tètègewó: -babe maiie ba bowca, cisbsb matte ba ha^a liiwo": men plaatste ze slechts in de pot, gaar werd 

/ ö * 77 A A 7 * 

ze in den zonneschijn. 

12) § 476. 

13) Osiris, blz. 119. 

14) § 476. 
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RN. '), waar eene andere voorstelling gegeven wordt. Verduisteringen van zon of maan (ndni- 

ndrumo) laten den Niasser vrij onverschillig. Het zijn pogingen om die hemellichamen op te 

eten, waarbij de een noemt Maliu, de ander BARAKI (een groote visch) en zelfs SaHÖ, in 

origine de zon zelve, werd er van beschuldigd. Eene voorstelling van den ondergang der zon 

bestaat daarin, dat deze door een haai wordt opgeslokt (hiu andro . . . it'ólö n''dra'o 1 2). 

§ 1186. Over de sterren als kinderen van zon en maan handelden wij vroeger 3). Ook 

zagen wij reeds dat zij als phosphoresceerende paddestoelen beschouwd werden {landröta4). 

Vallende sterren worden tai n'dr'öfi genoemd en een staartster heet d'ófi sanimbb, doch die 

simbö is geen echte rook, maar meer nevel (sau). RN. ') zegt dat zij bestaat uit eene gewone 

ster met een boozen geest, die zich daaraan hecht om over de wereld kwaad te doen; zij is 

een voorteeken van eene epidemie 5 6). 

§ 1187. Zon en maan beide worden in de mythologie genoemd als stamvaders [amada 

Lub of -Luivb, en amada Bawd), zoo b.v. in LAGEMANN, Heldensang c). Behalve deze open¬ 

lijke erkenning van verwantschap heeft men er nog, waarin die hemellichamen zoozeer als 

personen optreden, dat alleen de naam haast de intrinsieke beteekenis aan het licht brengt, 

zooals dat bij LuÖ-MewoNA het geval is. Bij weer andere moet men uit de voorstelling tot 

dergelijke conclusie besluiten, zooals bij TELÖGU en SlRASO. Dat SahÖ representant is van 

de zon, merkten wij vroeger al op 7). 

§ 1188. Vroeger 8) zagen wij reeds dat onder het vele, dat men zich heeft verbeeld in 

de maan te zien, het mannetje niet ontbreekt. Terwijl dit weder tot verschillende opvattingen 

aanleiding heeft gegeven, zullen wij hier er eene behandelen die zoo op zich zelve staat, dat 

zij niet onder de algemeene ontwikkeling der stamboomen a. a. heeft kunnen plaats vinden. 

Van de plaatselijk afwijkende voorstellingen vermeld ik die uit het noorden, bij den Hili 

Maziaja. Er was eens een man, genaamd LawaÖ n'DrÖMA, wiens vrouw SlWARI heette. 

Op zekeren dag ging hij jagen en zag een dooden valk (gamatela zumbila). Hij werd bang 

bij het zien van de wormen die zich in dat doode dier bevonden, en hij zeide in zich zelf: 

zoo gaat het ook den mensch als hij dood is: waar moet ik wel naar toe gaan, om niet te 

sterven. Hij begaf zich toen naar den horizont, tot hij TUHA HiNAFURA m'Bawa bereikte, 

en vroeg hem: „waar is het, dat de menschen niet sterven”. HiNAFURA antwoordde hem: 

„kom hier op de maan, maar ontdoe je eerst van je ingewanden, om de maan niet te be¬ 

vuilen”. Lawaö n'Dröma stemde toe, en na verwijdering van de ingewanden vulde HiNAFURA 

zijn buik op met zijde (sbtbra). De vrouw van L. weigerde echter met haar man mede te 

gaan. Om zich van haar meester te maken, begon L. nu na aankomst op de maan touw te 

1) Blz. 119. 

2) SuxdermanN, Kleine Niassische Chrestomathie, blz. 332. 

3) Zie § 476. 

4) Schmidt, Grundlinien, § 391 (Admiralitats-Inseln): „aus dem Pilze, den ein Mann gepflauzt, der Mond, 

und aus einem anderen, den seine Frau gepflanzt, die Sonne wird, so haben wir darin eine mythologische Bildung, die 

uiederum aus der indonesischen Entwicklung vollstandig hinausfallt. Da wir sie aber in Aus traliën bezeugt fuiden, 

so kunnen wir sie vorlaufig ebenfalls als ein Überbleibsel einer papuanischen Mondmythologie verzeichnen”. Mogelijk 

is dat verband dus anders. 

5) § 477- 

6) Blz. 34S. 

7) Zie nader § 1215 vlg. 

S) § ii 13- 



KOSMOGRAPHIE. 505 

draaien [itali zinali), maar zijne vrouw wierp pinang-uitkauwsel op de maan en droeg dat op 

zich in muizen {te^u n'dr'ófi) te veranderen en het touw van haren man doorteknagen. Van 

daar dat het touw nooit lang genoeg wordt om zijn doel te bereiken. Eene eenigszins andere 

voorstelling vindt men bij SüNDERMANN '), waarbij de hoofdafwijking is dat hij een strik 

medeneemt om de aarde omtekeeren zoo, dat zij op zijne vrouw zou komen te liggen. In 

Hilisimaètanö had hij zijne ingewanden vervangen door steenen en daar heetten de muizen 

alfalfa-, zij waren zoo groot als een paard. Hij werd daar genoemd (Atna) ÖDRÖMA, terwijl 

ik in de Zuid ook hoorde: MA INDRÖNA, ook wel: DSUMARI bawA of DSIMARI BA WA, op 

de maan gestapt, bij hare opkomst, die hij aan den horizont had afgewacht, omdat hij in 

strijd op aarde leefde (fasödra), terwijl hij zich nu bezig houdt met het spinnen van touw 

[manali sinali), teneinde de aarde eenmaal omtekeeren, hetgeen hem zal gelukken zoodra de 

aarde „oud” geworden zal zijn (atuiva danö, ifèsu, ibalfö) en waarvan het gevolg zal zijn dat 

alle menschen dood zullen gaan en LATURE uit de onderwereld het gezag daarboven zal 

gaan voeren. In Madsinö was het SlLEWE die vroeger op aarde als priesteres had gefun¬ 

geerd [rnö^ere ija ba danö), wier pogingen om touw te vervaardigen steeds door muizen werd 

verhinderd. In het Centrum was de naam LA.UWÖ DrÖMA, dien men er bij volle maan 

duidelijk in kan zien zitten en die zich bezig houdt met manali sinali. Hij heeft de bedoeling 

den navel der aarde (fusö danö) daaraan vasttebinden teneinde die omtekeeren, waardoor de 

boomtoppen naar beneden zouden komen te staan. Gelukken zal hem dit echter niet, omdat 

in den bamboezen koker (löwlöw), dien hij medenam en waarin hij het vervaardigde touw 

opbergt, tal van te^u dr'ófi (zeer kleine muizen, vgl. boven) zijn, die het touw doorknagen. 

Vgl. WlLKEN1 2), die van Tahiti vermeldt: „Fürsten balsamirte man ein, d. h. man 

rieb den Körper mit Oei, nachdem man die Eingeweide entfe-rnt hatte”. Op Saleyer, te 

Ti le ti le, groef ik aarden potten op waarin beenderen, die kennelijk waren stuk geslagen, 

werden gevonden en men wist te vertellen dat in ouden tijd de dooden werden in stukken 

gehakt en aldus begraven, nadat men de ingewanden had verwijderd, die werden weggegooid 3). 

Hebben wij mogelijk in dat omkeeren der wereld voor ons eene oerconceptie van het „jongste 

gericht”, zooals wij b.v. bij de Mohammedanen dat aantreden ? 

DE BOVENWERELD. 

§ 1189. Van de Zuid kan ik geene voorstellingen geven, zoodat ik mij in het volgende 

bepaal tot gegevens van het noorden en vooral van het centrum. De algemeene naam voor 

die bovenwereld is Tètè Holi ana'a, ook wel Tètè Höj ana'a 4). Waar de gegeven voor- 

1) BIz. 64. 

2) IV, blz. 105. 

3) Notulen Bat. Gen. 1913. Vgl. Schmidt, Grundlinien, § 177. 

4) Heierli, Urgeschichte der Schvveiz, blz. 201: „Hesiod beschreibt in seinem Buche: „Werke und lage” die 

fünf Weltalter und glaubt dasz zuerst ein goldenes Geschlecht über die Erde gewandelt sei, das den Göttern geglichen 

habe”. Het komt mij voor dat wij hierin de herinnering hebben aan dergelijke voorstellingen, als op Nias nog bestaan. 

64 
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stellingen ontleend zijn aan onzen „hemel”, zal dat gulden verblijf wel aan niets anders zijn 

ontleend dan aan de zoo gekleurde lucht, bij ondergang of opkomst der zon. Vgl. in de 

Bugineesche landen Luhu '). De godheid van dat Tètè-Holi wordt algemeen genoemd 

Ata- of Ania SlRAÖ, terwijl zijne vrouw geheeten is BURUTI RAÖ2) dan wel Awé SlRAÖ, 

wisselend met Awé SlRA, evenals Ama SlRAÖ staat naast Ania SlRA, met bijnaam uwu dsjojq, 

de stamouder der velen. In vroeger tijd, en nu loopen wij iets op den ontwikkelingsgang 

vooruit, want wij onderstellen de aarde als reeds aanwezig toen deze nog dicht bij de 

bovenwereld zich bevond 3), was het gewoonte dat de menschen daar rijst gingen snijden, 

maar dat deden zij met een alangalang-blad. Het gebeurde echter eens dat eene vrouw met 

een mes den hemel op ging en zij richtte toen zulk eene verwoesting aan, dat SlRAÖ daar 

niets van moest hebben. Vandaar, dat hij den hemel meer naar boven trok, om dat padi- 

snijden verder onmogelijk te maken. Van tijd tot tijd doet hij dat nog, en dat kan men dan 

hooren, want de donder (C. umuguugu banuwa) is het geluid van dat optrekken. Vgl. bij de 

Dajaks4): „Aber der Anak MAHATARA, des höchsten Gottes Sohn . . . lehrte die Menschen 

Reispflanzen, das Eisen gebrauchen (een parallel dus met het gebruik van dat mes, dat van 

ijzer was), worüber MAHATARA sehr erzürnte und den Himmel weiter von der Erde fort- 

riickte” 3). Ook spreekt men in het gedicht wel van: ba dct'e tanari. 

§ 1190. Bij Lagemann, Heldensang g) heeft SlRAAÖ drie vrouwen van gelijke geboorte; 

bij deze heeft hij de volgende kinderen: 

a. Bij BURUTU RAÖ : 

1. Banuwa danü hia, ook: Simajamaja RAö, drager der aarde7). 

2. Lakèndrü LAi 8). 

3. (.Balugu) Luö MewöNA, ook Balugu Luö SAhö °). 

b. Bij NawaöNDRU, priesteres op feesten 10). 

1. LasÖRÖ-GAÈ, bijgenaamd -si tblu daha of -si duwa demo, voorgesteld als onderstutter 

der aarde "). 

2. Gözö, Tuha Sangaröfa, ook -Tuha SilÊDÖ, beheerscher der schuimende zee, der 

krokodillen, der bqèwa, visschen, kreeften l2).‘ 

3. Hia WalAngi Adu, ook Hia WalAngi Luö 13). 

c. Bij Si Adulo RAö : 

1. Lahari, bijgenaamd sb fusö kara, of -sb fusb dab, met steenen navel. 

1) B.v. Bijdr. Kon. Inst., 1885. blz. 432. 

2) Zie SUNDERMANN, t>lz. I97. 

3) Cf. SCHMIDT, §§ 30, 91, 367, 379- 

4) I. A. für Ethn., V, 1892, blz. 118. 

5) De mogelijkheid is niet uitgesloten dat deze overeenkomst kan leiden tot de conclusie, dat Dajaks en 

Niassers hun gemeenschappelijk stamland eerst verlaten hebben, nadat het ijzer bekend was, dus stellig na 2000 v. Chr., 

toen het in Chaldea bekend was (J. Heierli, Urgeschichte der Schweiz, blz. 318). 

6) 359, 361. 

7) Op. cit. blz. 389. 

8) Zie Chateun, blz. 9; ook LawaöNDRU, ere gowasa of -ere lambo. 

9) -si tambaliwd of -si sandrbrb. 

10) Of Luo me so. 

11) Op. cit. blz. 3S9. 

12) Op. cit. blz. 389. 

13) Op. cit. blz. 390. 
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2. DAÈLI, omschreven met: -ba gambolo (?) langi, of -ba gambolo (?) lub, stamvader van 

de lieden van Laraga '). 

3. HüLU Hada anasa, alias - HAMO, de gulden 

Wij vinden dus hier eene dochter niet genoemd, maar verder in den zang treden nog 

twee zoons op1 2): 

1. Gözö Helahela danö, ook — helahela n'drab, in het noorden neergelaten als tegen¬ 

wicht voor Hia. 

2. HüLU b'órö zebmva, ook — bord sesolo, evenzoo in het midden neergedaald, omdat de 

aarde daar opbolde. 

SüNDERMANN wijkt alleen in zoover af, dat hij LaSÖRÖ GAÈ vervangt door LAnGI 

SARA anasa, en de eerste groep noemt hij een drieling 3). 

§ 1191. Tètè-Holi was indertijd reeds te klein geworden voor de bewoners, een stuk 

ervan was naar beneden gestort. Die ramp was voor de toekomstige vrouw van den zoon 

(Luwö Mewöna) van SlRAÖ, welk meisje voor haar huwelijk SlLUSI, daarna Selewe Nazarate 

heette, een bezwaar geweest om te huwen. Merken wij op dat zulk eene voorstelling niet 

klopt met het Nias van heden en de daarin door de vrouw in deze streken ingenomen po¬ 

sitie. Eerst toen daaraan was tegemoet gekomen, doordat de moeder SaVita zich stof uit 

heur haar kamde ter grootte van eene boon, en die als materiaal was gebruikt om Tètè- 

Holi op de ingestorte plaats bij te werken, was zij bereid hem te huwen. Dit werk was toe¬ 

vertrouwd geweest aan den schoonzoon van SlRAÖ, waaruit blijkt dat die eene dochter heeft 
V 

gehad, die men noemde Alawe Bali Sarija, of Bali Sarija Gelagela. De schoonzoon 

heette HadidüLI of C. Hadsji-Djuli-FarüGHA. Deze mededeeling van zendelingen vond ik 

als volgt nader gepreciseerd bij den Hili Maziaja. Daar werd SlRAÖ voorgesteld in wanhoop, 

omdat de rand en het midden van de kampong (banuwa, dat zoowel dit beteekent als: hemel) 

waren ingestort. Zijn zoon Luwö Holi, alias Luwö MEWÖNA vraagt dan zijn vader toestem¬ 

ming om zich te verloven met de dochter van Dundru-TANü, ook genoemd Söw BANUWA, 

wiens vrouw Alawé Barasi Sa'ÖTA was, en wiens dochter SlLEWE-HAl NAZARATA heet. 

Dundru-TANÖ raadt hem zich niet bezwaard te gevoelen, en dat het vuil der haren zijner 

vrouw zou strekken om de moeilijkheden te overwinnen, vermengd met wat er was overge¬ 

schoten van hetgeen gediend had ter vorming van de wereld : 

Ha zolizoli farnaruka, Wat zou strekken om (ermede) te vermengen ? 

Sb na sa danómd danö a^oila, Daar is nog zaad der aarde overig, 

Sb madqw danö ahonoa, Afkomstig van de aarde die afgemaakt is, 

He gbtarao daq böróta, Van waar was dat oorspronkelijk afkomstig? 

Moröi Tora^a danómÖ niha. Van den Tora'a, waaruit de menschen sproten. 

Dan gaat het gedicht voort met de beschrijving van wat in den oertijd gebeurde voordat de 

wereld geschapen was: 

Uluulu n'ija gajagaja blbmbuta, De vrucht ervan, als een pinang-kolf het omhulsel, 

Aruru ba n'uwu dóla, Viel neer aan den voet van den stam, 

(uwu: stamvader, dus het oudste gedeelte, in casu : de voet). 

1) -salimago wanada, van wien het jammer was hem nedertelaten, misschien omdat hij geheel van goud was 

(sawhi ana*a)ï Vermoedelijk is het: -bagambölö langi, aan den rechterkant van den hemel, wat dan wijst op de zon. 

2) Blz. 394. 

3) Blz. 61. In Centraal Noord-Nias, waren de kinderen alle van Buruti RaÓ. 
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AègJiu ba lali sb figa, Kwam neder bij den stam, die den vorm had 

van een bord. 

{lali: blad vormig uitsteeksel, zooals dat bij vele tropische boomen aan den benedenstam voor¬ 

komt, van daar: stam). 

Ihedogo Uwu Zö'aja, De stamvader van de wondermachtigen sprak, 

If'otöj Uwu Malaika, Hij zeide, de stamvader der góden: 

vAè aja tanómö danari, «He, wonderkrachtig zaad voor de dansplaats. 

(Het woord tanari meen ik met dansplaats te mogen vertalen, slaande op den hemel, den 

banuwa, die al evenzeer daartoe voor de góden dient als het dorpsplein dat in de menschen- 

wereld is). 

Wel, wondermachtig zaad voor den hof, 

Een bloemkolf waart gij in oorsprong, 

Gij zijt bestemd om Uw lichaam achtertelaten 

(sc. om er de wereld van te maken) bij Uw 

uiteinde. 

Daar is nog om er mede te vermengen, 

Zaad der aarde, verdichtsel van den wind, 

Zaad der aarde, uit de verdichting van den 

westenwind ontstaan, 

Eheha, van steen, gelijk pinang-bloesem, 

Eheha, van steen, als witte kraaltjes. 

Verder geeft Drudru-tanö hem een hamer (farógha) en hierbij wist men de merk¬ 

waardige opmerking te maken, dat die was als een 'gozve: een steen; soms eene herinnering 

uit het op Ni as geheel verdwenen steentijdvak? Die steen was afkomstig van den Fètb-Kara, 

en deze had zijn oorsprong in het hart van Mahai : 

Gho Mahai, si lo uwuuwu, Van Mahai, die geen stamvaderen had, 

Glio Mahai, si lb amaama. Van Mahai, die geene stamouders kende: 

dezen god derhalve aan den allereersten aanvang der dingen plaatsende, gelijk dat reeds uit 

Aè aja tanómö gólija, 

Gajagaja drahugö fambbbrb, 

FdngirÖ bbtb ba ghmbzuwd. 

Sb na sa zolizoli famaruka, 

Tanómö danö albl'öa n'angi, 

Tanómö danö, alöl'óa barq 

Eheha ba'ii sawhi mbolombolo, 

Eheha ba'u sawhi mbulhmbulh. 

andere bron uit deze streken ons bekend was ’). Dat materiaal werd aan Luwo-Mewona 

gegeven, gelijk een kip die men aan zijne dochter geeft bij haar huwelijk. Waar uit het ver¬ 

volg blijkt, dat hierna koken (lafarö) plaats heeft, waag ik de onderstelling dat het gebruik 

bij de verloving, dat genoemd wordt: latunu manu1 2) mogelijk hiermede samenhangt. En zooals 

bij het koken de stof van zelf „toeneemt” (men denke aan het opborrelen), ging het nu ook 

met die .stof der aarde. Degeen die dat werk, de wereld van SlRAÖ te herstellen, uitvoerde, 

was Tuli Mangehala, zoo genoemd omdat hij den rand ervan gelijk, effen maakte. Waar 

tuli de volle maan beteekent3) blijkt, hoe die instorting van een stuk van het woonerf van 

SirAö niet veel anders kan beteekenen dan het donker worden van de maan, na het bereiken 

van hare grootste volheid. Zijne vrouw wordt Bali Sarija genoemd, waarin mij rija ver¬ 

klaard werd met „gulden” (reaal), en dus ook zou wijzen op den ronden vorm van volle maan. 

Die wereldvormer komt echter te sterven, omdat hij met zijn middelvinger (de maan 

1) § 1148. 

2) § 765. 

3) § 497- 
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wederom, vlak voor de verduistering aan het einde van haren omloop) dat kloppen had doen 

plaats hebben. Zijne vrouw echter wacht een zoon en hij draagt haar nog op hem SlLAwö 

Si La^UMA te noemen. Dat kind gaat na de geboorte op het kampongplein met zijne mak¬ 

kers fabiri '); tevens ook laat hij hanen vechten, en zij merken hem dan op dat zijn vader 

het werk nog niet heeft afgemaakt. Huilende keert hij bij zijne moeder terug, maar die zegt 

dat hij den hamer van zijn vader nog niet kan optillen. Lumo-MewÖna echter geeft hem 

den hamer, en nu gaat hij aan het werk en hamert (ibhgö) eerst de Idanoj, dan de S ó w u, 

de Muzoj, Lafau, Simanari, Lahewa en Tojo Lava1 2). 

Hierna heeft de „inzegening” der aarde plaats, waarvoor Hija Walangi negen dagen 

zonder eten of drinken en vbadu roko” (rooken) er gaat doorbrengen. Na dit goed te hebben 

volbracht, worden de rijst- en de varkensmaat, de weegschaal en het gewicht neergelaten en 

dan volgen de vier stammen (si bfa gana), die als stamvader hebben: Hija (neergelaten: 

raja ba Dètè Holi anasa, bovenstrooms bij Tètè-Holi het goudene, dat dus plotseling op 

aarde wordt gedacht te zijn), Tuwa SEBUWA (evenzoo bij Hili Ge re sinu ra), DaÈLI sawqi 

ana^a, die geheel van goud was): bij de Idanoj, bijgenaamd t'óla mqèra, en HULU b'órÖ 

gólija, neergelaten bij Börö Wösi sinela. Opmerkelijk is nog dat vervolgens bijzonderlijk 

vermeld wordt Gözö, die neerkomt in Mazinö, bij Lawira, en dat van hem gezegd wordt: 

Dab zcingqi b'ówö sama%ema: Die was het, die de adat haalde en ontving. 

Waar wij gezien hebben hoe oudtijds uiterst ruwe toestanden op Ni as bestonden3), 

dat er vroeger overwalsche invloeden hebben ingewerkt 4 5), dat er reden is om te vermoeden 

dat die in de Zuid het krachtigst hebben gewerkt3): daar zou deze voorstelling mogelijk 

daarvan de herinnering kunnen bevatten en tevens de wetenschap, dat er buiten een groep 

van verwanten die in noordelijker streken wonen, er eene van andere kolonisatie heeft be¬ 

staan in dat Madsinö, die beschavend op het overige eiland heeft gewerkt. 

§ 1192. In het Centrum vertelde mij BalÖHALU, de oude koppensneller, dat het 

onderstel der aarde was gemaakt gelijk de vloer van een huis, geplaatst op een dichten wind, 

waarop grasstengels (dan wel: lighé riadsju bihara) waren gelegd. Daar boven was de stof 

der aarde (tand olija) gelegd. Hadsji-DjüLI-FaröGHA kwam te overlijden en zijn zoon Tsjl- 

LAWü-SI LA^UMA voltooide het werk, bouwde er eene woning. En, aangezien hij het bij dit 

werk in de blakerende zon te warm kreeg, plaatste hij er een boom boven: 

Ehb fögi, Ehb börq, Ehb fögi, ehb böra, 

Ehb dudti Dsi La^UMA. Ehb, zonnescherm voor Si La'UMA. 

Dit centrale dudu luidt in het noorden: ndundru. Zie § 1191: DüNDRU-TANÖ. Volgens 

mijn zegsman bevond zich die boom te Fadóró (bij Deodeo aan de Idanoj). Anderen 

weer zeggen, dat die ndundru, aan Si La-'uma werd meegegeven toen hij ging werken, en 

dat hij die plaatste in het noorden van Nias, en dat later de 1 ladqoja zich er een verblijf 

van maakten. 

1) Voor welk zweefspel zie § 710 sub 20, en vgl. mijne opmerking bij een ander zweefspel § loc. cit. sub 17. 

2) Schmidt, Grundlinien, § 29, „und schufen dann zuerst den Himmel, dann die Erde und dann den Batang 

Lupar, als die Mutter aller Fliisse”. 

3) §§ 5G 1107. 

4) § 188. 

5) § 895- 
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§ 1193. De namen der bouwmeesters '), samengesteld met farógha en lasuma, welke 

woorden hamer beteekenen (de een van ijzer, de ander van hout), wijzen op eene voorstelling, 

waarbij hameren of kloppen te pas komt. In de Zuid maakte de aarde: Si Abu TANÖ, wat 

slaat op iemand die de wereld smeedt2). Daarnaast vindt men in Madsinö de voorstelling, 

die meer overeenkomt met het werk der vrouwen, het pottenbakken, doordat in negen dagen : 

lnada La'uma dam, Inada La'uma daq: Onze Moeder, Hamer der aarde, 

dit werk heeft verricht. Zij was gehuwd met: 

Beghii ba balb n'ani, Beghu ba balö n'bhb: Den schim aan den rand van den wind, 

dien wij reeds vroeger 3) leerden kennen 4). 

§ 1194. Te Sifaoro-asi (Eho) was Hija WALANl-zzt/w een der twee kinderen, die op 

andere dan de gewone wijze ter wereld kwamen 3), en van hem wordt gezegd dat hij aan de 

Gömó op aarde nederdaalde. Hij vroeg aan zijn vader Lani-SI-SAGöRÖ om zijn aandeel aan 

goud, waarop deze hem zeide zijn kam met gouden stangen te halen. Uit zijne wenkbrauwen 

kamde hij toen het daar aanwezige vuil en vervolgens ook uit zijn „bronstige” borst en deze 

beide vereenigd vormden het materiaal, waaruit de aarde werd gevormd. Waar verder verteld 

wordt dat een priester bij het doen toenemen daarvan zijn werk verrichtte, moet het: 

labödsji tand si sagórö: geklopt (geslagen) werd de aarde, de eene laag, 

worden opgevat, dat de aarde zich vergrootte door middel van dat slaan, gelijk van een 

priester op de priestertrom. 

§ 1195. Wij zagen in § 1191, hoe daar Hija zelf naar de aarde gaat om haar intewijden: 

elders is het echter zekere Lamonija die dit doet. Voor zijn verblijfplaats plantte hij den 

fdsi-boom, waarvan de vruchten als amulet (lambqè) zouden dienen voor het nageslacht, opdat 

alles voorspoedig zou gedijen. Toen zijn vastentijd voorbij was, kreeg hij keus uit negen ge¬ 

rechten, waarvan hij de pisang (symbool van wassende maan) koos, en versmaadde de kreeften, 

wat ten gevolge had dat de m.enschen niet meer als die dieren zich kunnen verjongen door 

hunne huid afteleggen, maar moeten sterven. 

Zie: Bijdr. Kon. Inst. °): KORERI, van rer (Biaksch): van huid verwisselen, als 

slangen en kreeften doen. Op Ni as wordt dat weergegeven met N. mangulu, CZ. mannin. 

SCHMIDT7): „Iro UL: Iro ist Femininartikel, UI heiszt: die Haut wechseln, im übertragenen 

Sinne: ewig leben”. Zie SCHMIDT8), voor Neu-Pommern. Cf. Anthropos, 1912 (Nieuwe 

Hebriden), waar van Tembrogo RüRUIII wordt verhaald: dat zij „vivait en haut a Baka”. 

Zij bemerkte bij zichzelve op zekeren dag dat zij oud was geworden, en om den dood te 

ontkomen, besloot zij, na een bad te hebben genomen, haar huid te vervangen, zoodat zij 

weer een jong meisje werd. Haar neef, haar ziende, is bevreesd voor haar en vraagt wat zijn 

1) Te Sifalagö-Hèlakjó werd onderscheiden tusschen dengeen, die het eiland der menschen maakte en die 

Ma Dj.jp werd genoemd, en den maker van de wereld der barbaren en dit was Sii.a-'uma. 
2) Cf. § 629: ambitgha, smidse. 

3) § 193. 
4) Bij de Noorsche volken was het de hamer van Thor, dien deze gebruikte als hij oorlog voert tegen de 

reuzen: en het was uit een van hen, Ymir, dat de aarde geschapen werd (Noorsche Mythen,. 4, 5, 345): een i ndirtct 

verband dus tusschen beide. 

5) § 1158. 
6) 1913. blz. 95. 

7) Grundlinien, § 411. 

8) Grundlinien, § 402. 
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„grand’mère” is overkomen. „La grand’mère dit: oh c’est, puisque tu ne veux pas, j’entre de 

nouveau dans ma vieille peau”. Was haar neef niet bang geweest, dan zoude men thans nog 

zijne huid verwisselen en onsterfeijk zijn. 

Volgens anderen was de taak van Lamonia nog zwaarder: in eene maand mocht hij 

niets eten, waartegen hij niet bestand was. Voor dien tijd keerde hij dan ook terug, en nu 

werd gezonden Si UtÖ GAÈ, aan wien de aarde vroeg, wat zij wel te eten zou krijgen als er 

menschen kwamen, waarop hij haar de lichamen der overledenen toezeide. Maar ook deze 

vaster was tegen zulk eene kuur niet bestand, hij at van de medegenomen levensmiddelen, 

en koos de pisang, met gelijk effect als juist vermeld. Waar in zuidelijker streken de men¬ 

schen niet in de aarde worden begraven, hebben wij hier eene noordelijke voorstelling voor 

ons ‘). Lamonia was dus naar de bovenwereld teruggekeerd, maar zijn zoon BÖRÖ N’ADU werd 

naar beneden gezonden, om in het vervolg zorg te dragen voor de plek waar de nederdaling 

had plaats gehad, en die gelijken naam draagt 1 2 3). 

§ 1196. In centraal Noord-Nias gaat de geboorte der in § 1190 genoemde kinderen 

met groote moeite gepaard, waaraan een einde komt, doordat maten en gewichten bij de 

barende moeder worden gebracht. De dan in de wereld komende negen kinderen raken met 

elkander aan het twisten, waarop de vader hun zegt hen op aarde te zullen nederlaten; slechts 

één zal er boven blijven, en wel diegeen wien het zal gelukken op de spits van zijn lans 

[burusd] te gaan zitten. Dan worden alle kinderen een voor een genoemd, als daartoe niet 

in staat, waarbij een nog ongenoemde zoon 3) Gözö Helahela danö en een ander Hulu B'órÖ 

danb optreden; den laatste der kinderen echter, tevens de jongste, LuwÓ-Mewona gelukt het 

te blijven zitten; en hij wordt als opvolger in Tètè Holi aangewezen. Hem worden al die 

zaken gegeven, die het kenmerk zijn van hoofd, en wier beteekenis wij reeds elders vaststel¬ 

den 4). Met dien LuwÖ-MewoNA, den feitelijken bestuurder dus van de bovenwereld, waar¬ 

heen de Niassche hoofden in vele streken na hun dood meenen te zullen inkeeren, worden 

in de zangen voortdurend parallellen gemaakt, ter verheerlijking van zijne verwanten, de 

hoofden op aarde. Men interesseert zich belangrijk meer voor hem dan voor LÖWAlAngi, van 

wien hij, naar het mij voorkomt, slechts eene dichter bij de menschenwereld staande ontwik¬ 

keling is5). Van directen invloed,'op de aardbewoners uitgeoefend, is mij niets gebleken, hetzij 

daartoe behoort het verhaal der bergen die strijd kregen, wie wel de hoogste en dus de 

voornaamste was. Dat was niets naar den zin van Tjuwada Lani SagöRÖ, Baliigu Luwö- 

MewÖna, en nu gaf Ama-TUWA, de oude vader, maar wie dat juist was wist men niet te ver¬ 

tellen, last den mond der zee aftesluiten: dat was p.m. tien geslachten geleden. Een jaarlang 

bleef dat zoo, en aangezien het intusschen hard was gaan regenen, stond de aarde nagenoeg 

geheel onder water; alleen de Bawö Lölö Matsjuwa stak er boven uit. Toen werd LauwÖ 

sb aja g'öba gezonden, om den mond weer te openen en weldra zag de aarde er weer uit als 

te voren. Volgens eene andere lezing wierp Luwö Mewona, ontevreden over den strijd, een 

gouden kam in zee, die daar in een kreeft (kalimangb) veranderde, die met zijne scharen 

1) SUNDERMANN, blz. 68. 

2) §§ I2o6, I294. 

3) Zie echter § 1x90. 

4) § 875. 

5) Te meer in het oog vallend, waar ook LówaiAngi de jongste der broeders is (§ 1178)- 
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den uitgang afsloot Alle menschen met al wat zij bezaten, waren op dien berg gevlucht. 

§ 1197. Onder de zonen van SirAö zijn er die als stamvaders der menschen worden 

beschouwd 1 2), maar ook komen er personen onder voor die eenvoudig eene functie als aard- 

sche godheid verrichten. De weinige gegevens omtrent die laatsten zullen wij eerst bespreken. 

AARDSCHE GODEN. 

§ 1198. Wij zagen reeds 3), dat de in de eerste plaats genoemde zoon van SlRAÖ heet 

Ba'uwa-danö-iiia, dan wel SlMAjAMAjA RAÖ, en dat hij de drager der aarde is. In het 

Centrum hoorde ik ook: Ba'uba-DANÖ-IJA. Het moet opvallen dat hij dus de plaats inneemt 

van LATURA dam töw4); en evenals tegenover dezen de luchtgod LöwalAni staat, bevindt 

zich tegenover dezen jongeren vorm van diens ouderen broer ook een jonger opvatting van 

den hemelgod: de zonnerepresentant LUWÖ MevvüNA. De genoemde aardgodheid dan zette 

de aarde, „omdat zij niet voldoende stevig was” eerst op zijn hoofd of schouders, maar dat 

ging niet, en daarom omvatte hij haar als een slang: en nu werd hij zelf ook een slang die 

de aarde omgeeft. Het komt mij voor dat wij hiermede met volkomen zekerheid het aard- 

sche karakter van deze godheid hebben vastgesteld: hij is het anthropomorphische beeld van 

den horizont. 

Elders vinden wij ATLAS, en van de dwergen NORDRI, SUDRI, AüSTRI en WESTRI 

wordt gezegd dat zij den hemel op dergelijke wijze op hunne schouders droegen. Cf. SüN- 

DERMANN5 6), die de voorstelling vermeldt, dat SlLA^UMA den ring zijner moeder onder het 

aarde-zaad legt; die ring werd door die moeder in een reuzenslang veranderd. Volgens een 

gedicht uit Sifalagö-Hèlakaó dienden als onderleggers voor de aarde de sita, eene soort 

van slang, en als ring er beneden de sawa, reuzenslang, die als „bont gekleurd” (sbgaragara) 

wordt genoemd. Ook blijkt dat men die laatste ook TsjUWADA Sawa SESOLO, onzen stam¬ 

vader de dikke reuzenslang noemt. 

De naam Ba'uwa laat ons in het onzekere voor wat de beteekenis betreft; waar in 

het Centrum de uitspraak ook is: BaluvvA zou men het vermoeden willen uitspreken, dat 

dit samenhing met balu, hetgeen dient om iets te bedekken, zoodat zijn naam dan zou be- 

teekenen dat hij (vanwege de aarde) bedekt was, hetgeen inderdaad aan enkele voorstellingen 

voldoet. Is er verband met luwa, uitmonding, dan zou dus de naam beduiden: wie bij de 

uitmonding van de aarde is, maar ofschoon dit wel gewrongen zou kunnen worden in de 

voorstelling van den horizont, is het bezwaar, dat wèl eene rivier, maar de aarde niet eene 

monding bezit. Evenals LaturA-danü verwekker is van aardbevingen °) is dat ook zijn jonge 

1) Vgl. § 1198. 

2) Zie b.v. § 1191. 

3) In § 1190. 

4) § 1157 etc. 

5) Blz. 68. 

6) § 1122. 
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vertegenwoordiger; wanneer bij het begin van ondernemingen eene aardbeving plaats heeft, 

is dat eene zachte aanmaning van deze godheid, er niet mede voorttegaan, en daaraan zal 

men dan ook niet nalaten gevolg te geven. 

Het komt mij noodzakelijk voor, dat deze aardslang-godheid in het vervolg wel onder¬ 

scheiden worde van de maanslang; de eerste met de laatste in onmiddellijk verband te brengen') 

komt mij niet noodzakelijk, zelfs onjuist voor. Vgl. nog KiRKÊ, de godin van den horizont, 

in de Odyssea 1 2). 

Het uiteinde der wereld wordt plaatselijk verschillend genoemd. In streken waar men 

de zon in het westen kan zien ondergaan, wordt die plek er voor aangezien; maar bij mijn 

eerste bezoek in de centrale streken van het oosten, heb ik de meening hooien uitspreken 

door bewoners, die nooit anders dan de oostelijke zee hadden gezien, dat daar het uiteinde 

was. Die plek heet Bawö Gawuwugha, daar is de uitmonding van de zee (luwaha n'asi), 

die men zich dus als rivier moet denken. De zon gaat in de nabijheid daarvan langs, en ook 

is daar de weg der schimmen naar het doodenrijk, maar een schip kan daar niet doorheen. 

Dat daar volgens zekere voorstellingen een groot vuur moet zijn, berust op den vlammenden 

hemel na zonsondergang, want den oermensch ontgaat het dat die tinteling van de reeds 

ondergegane zon zou afkomstig zijn. Wij moeten dit onderwerp nader behandelen, wanneer 

over de dooden zal worden gesproken 3). 

§ 1199. De tweede van de trias in $ 1190 genoemd, is LakÉNDRü Lai, die bijgenaamd 

is: si tambaliwo of -si sandrörb. In centraal Noord-Nias vernam ik ook de uitspraak: 

LakindrÖ n'Drai. Van hem weet Chatelin te vertellen, dat de beide andere góden van 

de trias, dus die in de benedenwereld en die in de bovenwereld zetelden, het er niet over 

eens konden worden, waar hij zou blijven. Dit rechtvaardigt tweeërlei conclusie: vooreerst, 

dat LUWÖ MewÖNA, hoezeer ook op het oogenblik onmiskenbare zonne-representant, zijne 

origine van hemelgod, en dus als jonge vorm van LÖWALANGI, niet verloochent; en verder, 

dat deze godheid LAKINDRÖ Lai gekenmerkt is als maangod, waar hij zoowel in boven- als 

in onderwereld komt. Alle twijfel hierover wordt opgelost door de mededeeling dat hij te 

dien einde in tweeën werd gehouwen, welke beide helften echter in leven bleven. Maar dan 

blijkt tevens dat hij de volle maan voorstelt en dus overeenkomt met TUMËNDORING bij 

SCHMIDT 4 5). 

Mogelijk is het dan ook de moeite waard er mede te vergelijken de stam (Minahassa) 

roring, „vollkommen, ohne Gebrechen”, en als schrijfwijze voortestellen: LaKI NDRÖNDrAi. 

Dat la'i in de verbodstaal als „man” voorkomt, is bekend, en het zou niets behoeven te 

bevreemden, indien in dit wourd de -k- was bewaard gebleven. 

§ 1200. Van de tweede trias in § 1190 wordt van LaSORÖ-GAÈ verteld dat hij ging 

dienst doen als steunpilaar der aarde, en dat hij sedert in steen veranderde °). De naam ligt 

geheel in het duister. 

§ 1201. Van meer beteekenis dan de vorige godheid is de tweede van de trias, GÖZÖ, 

1) Zie Schmidt, Grundlinien, § 139, noot 1 en § 275 noot 5. 

2) Zie § 1179. 

3) § 1252 vlg. 

4) Grundlinien, § 272. 

5) Chatelin, blz. 8. 

65 
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Tuiia SAngarofa, ook Gözö Tuha Silêd'o, de beheerscher der schuimende zee, der kroko- 
\ 

dilllen, de bhewa, visschen en kreeften. Andere dialectische namen zijn: Tsjuha AnaröFA, 

wiens varkens de visschen zijn (Sifalagö-Hèlakaó), Tjuha DjAnaröfa. Reeds noemden 

wij hem bij de beschouwing over de dieren in de wateren '), en gaven eene verklaring van 

zijn naam. Hij is de zeegod bij uitnemendheid, maar ook die van de rivieren en daarom 

wordt hij niet alleen aan de kusten ontzien, maar is ook in het binnenland van beteekenis, 

wanneer hij bij ordalen de schuldigen, die zich onder water houden, naar boven drukt 1 2). 

Ofschoon over het algemeen geen doodbrengende godheid, werd hij toch in het centrum ge¬ 

noemd als degeen, die oorzaak is van het verdrinken van menschen, en het doen omslaan 

van schepen is zijn werk. 

Typeerend is nog dat aardbevingen óók aan hem worden toegeschreven, speciaal na 

ange droogte (l'óghÖ sarq), wat — en dan zeker als een teeken van afkeuring — voor een 

watergod niet zou behoeven te verwonderen. Men roept elkander dan toe: „no ifaheu Tmvada": 

onze vader heeft geschud 3). 

Bij zeebeving (en hier ligt mogelijk mede verband van dezen watergod met aardbeving), 

maakt men een golu aan het strand, om het binnentreden van het water te voorkomen, gelijk 

ik dat na de vloedgolf van 4 Januari 1907 aan het strand van Helera zag. In scheuren, in 

den grond na aardbeving ontstaan, werpt men geld of eenig ander offer, zoo ook in de 

modderwellen om het benedendal van de Ojo, die vooral bij aardbeving werkzaam zijn. 

Zulke plekken noemt men: siluwa-asi. Ook herziet men dan de standaardmaten van het öri- 

verbond, maar van deze gebruiken zijn er ook, die met Ba'uwA-DaNÖ, als verwekker van 

aardbevingen, verband houden 4). 

In de Zuid wordt de zeegod genoemd LAWERE n'Asi ; hij is de siulii n'asi, het hoofd 

van de zee. Er is een koraalsoort, uit afzonderlijk staande „kelken” gevormd, die heeten 

„boha Lawere”, lieden dus van deze godheid. Te Hilisatarö vertelde men, dat zijne woning 

geheel uit glas of spiegel bestaat (sör'ómi matig), maar noemde naast hem een Lawere nTdanö, 

een goede godheid, die in de rivieren woonde en in de monden ervan als vertegenwoordiger 

heeft een inaduwu 5 6 7). LAGEMANN ü) noemt een priester onder de visschen: 

Ba sb goj MAndraulu, ere gi'a, En er is ook MAndrAulu, priester der visschen, 

Ba sb MAndraulu, ere m'bolono. En er is M., priester der bolono-visschen ’). 

§ 1202. Terwijl wij den derden persoon van de tweede trias moeten laten rusten, omdat 

hij een der stamvaders der menschen was, noemen wij thans van de derde trias LahaRI, 

bijgenaamd: -sb fuso kara, dus: met steenen navel. Deze was onkwetsbaar, vandaar dat men 

afschraapsel van dien navel nam (hoe werd mij niet verteld), dat met olie mengde, en door 

de applicatie daarvan werd men dan ook onkwetsbaar. Overigens is mij van dezen niets 

bekend, en worde voor de andere godheden in §. 1190 naar het daar vermelde verwezen. 

1) § 400. 

2) § 938 sub 2. 

3) Voor lög/w cf. Bat. logo; Lamp. lëgaw, droog (van het weder), niet meer regenen; O. Jav. lahrü, droge 

moesson; Sund. halodo, onbewolkte lucht, mooi weer. 

4) § 1198- 

5) § 335- 

6) Heldensang, blz. 356. 

7) Cf. SCHMiirr, Grundlinien, § 69, noot 1: „Tamei Awi, die beneden de rivieren woont”. 
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§ 1203. Alvorens van de zee aftestappen, mogen hier enkele beschouwingen ter zake 

plaats vinden. Eb en vloed, alleen aan de strandbewoners bekend, worden toegeschreven aan 

een reuzenkreeft, die zijne scharen regelmatig in den bek van de slang steekt, die de aarde 

omgeeft, daardoor den doorgang voor het water stremmende. RN. ') vermeldt, dat dit verschijnsel 

ontstaat doordat eene krab, die zich op den bodem der zee bevindt, in en uit haar hol kruipt. 

De vraag rijst, of die armen van den kreeft niet eene voorstelling zijn van de maansikkels, 

en dat het verband is gelegd, omdat men eb en vloed heeft zien samenhangen met de maan¬ 

standen 1 2). 

Voor het golven der zee, dat oorspronkelijk niet plaats had, wist men het volgende 

als oorzaak optegeven 3). Oudtijds was er in zee een reuzenslang: Haria, die de schepen, 

die zich in zee waagden, verslond. Aan het strand van Wödó leefde een man, LauwÖ Maru, 

gehuwd met SlHOJ. Hij ging scheep, en door eene list wist hij de slang te bewegen zich 

hoe langer hoe kleiner te maken, totdat hij in staat was, met een enkelen houw, haar den 

kop afteslaan. Het dier „viel in zee”, en door zijne stuiptrekkingen zijn de golven ontstaan. 

LauwÖ Maru werd nu zeeroover, zoodat het weinig gaf dat de zee van de slang bevrijd 

was. Het geheim van zijne kracht was gelegen in één (of meer) gouden haar (of haren), die 

hem op den schedel groeiden. Zijne vijanden wisten zijn geheim, als dat van een anderen 

SlMSON, te weten te komen, en door verraad van zijne vrouw gelukte het dat (of die) uit- 

tetrekken. Toen had hij afgedaan en werd gedood. 

Cf. Noorsche Mythen4): Odin werpt de slang IÖRMUNGANDR in zee en haar gekronkel 

veroorzaakte de verschrikkelijkste stormen. Ook de Mi d gard-slang kon zulke stormen ver¬ 

oorzaken 5 6). Wij zullen LAUWÖ Maru nog nader ontmoeten c). 

DE ORIGINE VAN DEN MENSCH. 

§ 1204. Een overgang tot de in de vorige afdeeling besproken góden wordt gevormd 

door de mededeelingen, die omtrent enkele, overigens als stamvader genoemde,, persoonlijk¬ 

heden worden gedaan. Zoo wordt vermeld dat, toen HlA Walani SINADA te Lawira, in 

Madsinö, was neergedaald, de aarde uit haar evenwicht was geraakt, en dat daarom 

Tsjuwada GöDSJÖ Helahela naar het land van de ondergaande zon werd gezonden, om het 

1) Blz. 118. 

2) Vloed: NCZ. lbivu\ F i. luvu, to be flooded, or overflown; waluvu, a flood. Eb is: bawö, een ander woord 

dan het gelijkluidende in Bawö Gawuwugha, waarvoor zie Fi. baba, high, or steep, of a land; a high or steep place; 

or side of a hill. The latter seems the more proper sense (als in het Nias dus). De F i. vorm voka, to ebb, kan met 

dat eerste bawd samenhangen, waar het Niasch in zijne antipathie tegen de gutturalen, deze dikwijls door een labiaal 

vervangen. 

3) Vgl. Wilken, III, blz. 567; anders bij CHATELIN, blz. 5. 

4) Blz. 179. 

5) Op. cit. blz. 188. 

6) § 1223. 
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evenwicht te herstellen. Eene andere voorstelling ') laat in het zuiden neerkomen Hia en 

SEBUWA, in het noorden GÖDSJÖ helahela danö, in het centrum DaÈLI, en op een klein 

eilandje Lahari. Van dezen komen DaÈLI, Hia en Sebüwa onder de stamouders voor en 

GÖDSJÖ heet stamvader in Madsinö. 

§ 1205. Dat die plaatsen van nederdaling b'órb n'adu, N.; b'órb n'adsju, C. worden ge¬ 

noemd zagen wij reeds1 2), en tevens hoe verschillend de opgaven zijn. Evenzeer uiteenloo- 

pende mededeelingen bereiken ons omtrent die eerste stamvaders, zooals b.v. reeds helder 

blijkt uit vergelijking van de in § 1077 genoemde personen met het viertal in § 1191 3). 

§ 1206. Het kan ons belang inboezemen een oogenblik onze aandacht op die Börö 

n'adsju te vestigen, waarbij ik mij moet bepalen tot gegevens omtrent S i fa 1 agö-H è 1 ak a ö, 

aan den middenloop van de Gómö. Vermelden wij dan eerst, wat als roep omtrent die plaats 

over het centrale en noordelijke eiland bekend is. Daar dan bevindt zich: 

1. De mythische woning van Hia, die zonder dak is, en waar het desondanks nooit 

inregent. Vgl. WlLKEN4): „Op Simalur waren vóór den Islam vier hoofden : LabONG-Lasalih, 

Lavoeai en Labaret. De eerste schijnt een soort van suprematie over de anderen te hebben 

gehad. LABORET, een dwingeland, werd door de eersten beoorloogd. Na een aantal weder¬ 

waardigheden komt hij op Ni as als hagedis te voorschijn. Zijne woning is zonder dak, waar 

het desniettemin nooit inregent, omdat hij de beschikking over regen en wind heeft. Zie ScHMJDT5 6) 

(G a z e 11 e-H al bi n se 1): „Ein anderes Mal bauen sich beide Hütten, Karvuvu legt das Dach 

mit der Wölbung nach innen, KABINANA aber, wie es richtig ist, nach auszen; die Folgen 

bei eintretendem Regen kann man sich denken. Die Wölbung ist die Mondsichel”. 

2. Een steen van den omvang van 2 söj padi (d. i. een oppervlak land, dat een der¬ 

gelijk bedrag aan rijst opbrengt). Zie RAWLINSON, Phoenica0): „the inner court contained... 

a stéle or cippus of the conical form usual in Fhoenicia... These cippi, called by the 

Greeks (3xirvXix or k/W?, were special objects of Phoenician worship, serving the place com- 

monly occupied by images, and regarded with extraordinary veneration. They were generally 

said to have „fallen from heaven” . . . They represented, probably, the same object as the 

phallus, and were regarded in the same way, as symbols of the generative power in nature, 

and so of Baal, who was that power personified”. Men denke ook aan de Mekkaansche kabah. 

Ook op Ni as was die steen uit de bovenwereld neergelaten. Voorloopig blijve, zonder meer, 

de aandacht gevestigd op den grooten steen, dien wij in de Grundlinien van SciIMIDT meer¬ 

malen aantreffen 7): „In alten Zeiten, als nichts war wie Wasser und Himmel, fiel vom Himmel 

ein gewaltiger Felsen, der ganz kahl war”; § 212 (Karo-Bataks): „dasz zuerst ein Fels in 

das Meer herunter gelassen worden sei”; § 250 (To radjas) „statt eines Steines, den ihnen 

Samoa von Himmel herunter liesz”; § 253 (Min ah assa) „lm Anfange war ein harter Stein, 

grosz wie ein Haus, mitten im Meere”. 

3. Een boom, de b'órb w'ósi, van den omvang van een huis. Hier had de nederdaling 

1) SüNDERMANN, blz. 69. 

2) § IO77. 

3) Zie verder § 1213 vlg. 

4) IV, blz. 148 vlg. 

5) Grundlinien, § 402. 

6) Blz. 256, 257. 

7) Zie b.v. § 33: s prekende van de Kayan. 
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plaats. Met dezen boom is het lot der Niassers verbonden. Volgens PALMER VAN DEN BROEK 

is die boom door LÖWALANI zelf geplant *). Vallen de bladeren af, dan zijn epidemieën te 

verwachten; waait een tak af, dan moet een voornaam hoofd sterven of een dorp in de 

vlammen opgaan; sterft de f'ósi, dan zijn de laatste oogenblikken van het menschdom aan¬ 

gebroken. Dergelijke voorstellingen in Europa haalt WlLKEN aan1 2): „Der Voigtlander 

fürchtet, jemand aus der Familie werde sterben, wenn ein Baum im Garten, oder ein einzelner 

Ast plötzlich dürr wird. Niet zelden is aan een enkelen boom het lot eener geheele 

familie verbonden”., etc. De dood van den wereldboom Yggdrasil zou zijn het teeken van 

der góden val3). 

En verder was er merkwaardig (mededeelingen van Lahewa, maar ook elders bekend), 

dat men daar het schril trillend geluid [liwaliwa) van vrouwen, zooals dat op feesten wordt 

geuit, kon hooren, maar dat ^r geene vrouwen waren die het voortbrachten (lalqu liwaliwa)-, 

men hoorde het geroep als van mannen op een feest (lahiihugo niha), maar geen mannen 

waren te zien die het verwekten; varkens hoorde men schreeuwen (mbdele baivi) maar de 

dieren waren er niet; kippen kakelden, zonder dat er kippen waren (viiwbmiwb manu). Dit 

zijn dus dergelijke mededeelingen als elders van „spookhuizen” e. d. worden verteld. 

In deze gegevens vinden wij dus punten van aanraking met maanvoorstellingen, waartoe 

misschien ook moeten gebracht worden het loslaten van een varken, een om zijne gekromde 

slagtanden aan de maan gewijd dier, bij de f 'ósi, zoomede de aanwezigheid bij het beeld van 

den stamvader, van een ander armloos, bij mijn eerste bezoek met kalk witgekleurd beeld, 

voorzien van maanhoorns, gelijk alle ziekte-adu, en Saèbü geheeten, welk woord met cbu, 

Krümmung samenhangt, en dus kan wijzen op dat hemellichaam. 

Was het voor mijn doel, de maanverwantschap te constateeren, voldoende deze ge¬ 

gevens hier intelasschen, wij zullen later4) op deze belangrijke Börö n'adu en wat ermede 

samenhangt terugkomen. Behandelen wij thans eerst de zoozeer uiteenloopende verhalen over 

den eersten mensch, waarbij wij — in aansluiting aan het tot nu toe besprokene -— een 

aantal stamvaders zullen noemen, die vooral in centrale en noordelijker streken bekend zijn. 

§ 1207. Als hun voorvader wordt door de meeste der Niassers genoemd HlA, die 

volgens den Heldensang van LAGEMANN 5) nederdaalde te La win dra of Lawira in 

Madsinö. Een der andere voor die nederdaling genoemde plekken, Sifalagö-Hèlakao, 

aan de midden-Gómó heb ik bezocht. 

In Madsinö deelde men mede dat bij dat naar de aarde komen hij nog een klein 

kind was, en dat hij daarbij had gelegen op een bord van donkergroene kleur (figa lame), 

waarop men een stukje goud had gelegd; hij was daarbij in zijde [sutörci] gewikkeld geweest. 

Dat eenigszins donkere bord met een stukje goud leerden wij in § 1111, sub 7 reeds kennen 

als eene voorstelling van de wassende maan. 

Behalve een compleet huis, varkens etc. nam hij mede de maten en weegschalen, over 

1) Chatelin meldt zulk een fösi-boom van Holi aan de Idanö gawó. Toen de zendelingen in 1905 daar 

kwamen, had er een groot offer plaats, waartoe varkens en kippen werden geslacht. 

2) 111, blz. 300. 

3) Noorsche mythen, blz. 13. 

4) § 1294 vlg. 

5) Blz. 391. 
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wier beteekenis wij reeds herhaaldelijk spraken, en wier origine thans mede ten volle in het 

licht komt. Mocht ik een vermoeden wagen, ik zou willen zeggen: wordt de Heer van den 

hemel niet gedacht, wanneer om den tijd van volle maan aan de zuidelijke lucht zon en 

maan tegenover elkander zich in west en oost bevinden, bezig te zijn met wegen van goud, 

zooals dat het geregelde werk is van zijne nakomelingen op aarde. Aangezien die oorspron¬ 

kelijke vormen niet meer bestaan, zijn het de schimmen ervan, die zich wreken over tekort¬ 

komingen in zake dit onderwerp begaan *). Volgens anderen gingen die vóór de menschen 

naar de aarde 2). In het gedicht wordt gesproken van een bsali en het gebouwtje, dat men 

in afb. 233 kan zien, zou in het tegenwoordige Niasch bsê moeten worden genoemd. 

§ 1208. Voor wat betreft den naam: HlA, worde gewezen op het benoemen van het 

hoogste wezen met „ia”, hij, zooals SCHMIDT dat3) in zijne Grundlinien vermeldt van de 

Gazelle-Halbinseln (Neu-Pommern), en gelijk wij dat hier zagen vermeld ten aanzien 

van MaHAI (maté tja) 4). Die voorvoeging van h- zou mogelijk een parallel vinden in h'ófa 

voor bfa 5), wanneer dit niet staat voor sofa, vervanger van t'ófa (cf. ampat etc.). Ook schenke 

men aandacht aan den van Sawu bekenden Uli-HIA (of Uli-SIA) en Hia-Heyü (of SlA-SEYO), 

„denen Regen und Wind anvertraut sind” °), te meer, waar wij van onzen HlA weten dat hij 

eene woning heeft, waar het nooit inregent ‘). Verder moet vergeleken worden Io, waarvan 

wij lezen bij JAMES COWAN 8): „This supreme being or power is Io . . . . Io is no doubt a 

form of iho, the core, or animating force of all things, the primal energising principle. The 

name is ,an exceedingly sacred or in Maori ideas, and is not to be lightly mentioned’”. 

Die vergelijking met „hart” komt mij zeer dubieus voor. Ten slotte vestig ik de aandacht op 

SlHAI en het naar aanleiding van dezen naam vermelde 9). Dat eene godheid-stamvader zou 

zijn benoemd met den naam, oorspronkelijk toekomende aan den oergod zelven, zou eene 

evolutie zijn, die wel aannemelijk is. 

§ 1209. Hia bevindt zich niet alléén te Sifalagö, maar op korten afstand van zijn op 

palen staande verblijf is dat van zekeren SaÈBU, dit echter, als de echte bsali op steenen, die 

eene verhooging vormen, op den bodem 10). Van dien SaÈBU werd verteld dat HlA bang 

was voor de beghu "), die zich om zijn verblijf ophielden, en dat hij daarom aan zijn vader, 

Lani sagöRü of Lani SABULUWA, derhalve den hemelgod in eigen persoon en niet den 

zonnegod, vroeg om iemand, die de kwade schimmen van hem zou afhouden; en als zoodanig 

werd toen SaÈBU gezonden, om ze wegtejagen. Hij is een man l2) en heeft geene nakomelin¬ 

gen gehad; hij is naar de bovenwereld [ba dete tanari) teruggekeerd13). De vrouw van dien 

1) Zie Lagemann, Heldensang, blz. 390 vlg. 

2) Chatelin, blz. 23. 

3) §§ 393, 397- 

4) § 1145- 

5) Zie § 4S6. 

6) Schmidt, § 373. 

7) § 1206, sub 1. 

8) The Maoris of New Zealand, blz. 103. 

9) § II3I- 

10) Zie afb. 234. 

11) § 1234- 

12) Zie afb. 232. 

13) Zie § 1189. 
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hemelgod was NadSARIJA alias Nadsarijata-LANI. Ofschoon blijkbaar deze SaÈBU mag worden 

opgevat als bestemd tot afwering van ziekten van HlA, bestaat er toch in de voorstelling van 

de wijze, waarop dat tegenwoordig bij patiënten geschiedt verschil, daarentegen komt zijn rol 

overeen met die van de adu lawolo !). 

§ 1210. Als tweede der genoemde stamvaders vermeld ik hier DaÈLI, die nederkwam 

bij de Idanöj. Deze ging dus op eigen gelegenheid, en hij bond zich daarbij een slijpsteen, 

zoo groot als een veldhuisje (bsé) met ubi-ranken aan zijne voeten, om niet door den wind te 

worden meegevoerd. Met hem kwamen dus de ubi en de slijpsteenen op aarde, want degene, 

die sedert zijn geworden, zijn daaruit voortgekomen of naar het voorbeeld daarvan gemaakt. 

Ook zegt men dat hij het vuur medenam, maar daaromtrent bestaan ook andere verhalen 1 2). 

Die mededeeling omtrent den slijpsteen berust op volksetymologisch verband van zijn naam 

met dali, dat voorkomt in g-bndraliwa, slijpsteen. Waar mij niet bekend is, welk woord de 

zendelingen, aan wie ik deze mededeeling ontleen, met ubi hebben weergegeven, durf ik niet 

vasttestellen, of zulk verband ook bestaat ten aanzien van talö of dalö, dan ten rechte niet 

ubi maar kaladi. Wat zijn naam zou moeten beteekenen, kan ik niet vermoeden. 

§ 1211. De derde der stamvaders was HULU (-HADA), die terecht kwam bij de Ojo. Van 

hem weet men dat, toen hij eens staande aan zijn dakvenster hard niesde, zijn hoofd van 

den romp afvloog, en dit werd de oorsprong der klappers 3). De oorsprong van gras en hout¬ 

soorten wordt wel aan hem toegeschreven; die ontstonden uit zijn bloed. Hij zou dus eene 

jongere voorstelling zijn van SlHAI 4) of Tuha BA N'DREGE DANÖ 5 6). 

§ 1212. De vierde stamvader is SEBUWA moröi ba lani, kortweg SEBUWA, die mede aan 

de Ojo neerkwam, en die de priestertrom (N. fóndrahi, CZ. fbdrahi) medenam. 

Ten aanzien van de vraag, wie der zonen van SlRAÖ het eerst op aarde kwam, bestaat 

geene eenstemmigheid, want een ieder wil zijn stamvader den voorrang geven °). 

§ 1213. Van de thans te bespreken voorstelling omtrent de eerste menschen gaven wij 

in § 193 reeds eene beknopte mededeeling, in het Centrum aangetroffen. Het is ons, na de 

behandeling van de scheppingsgeschiedenis in de Zuid7) mogelijk, die voorstelling in logisch 

verband te brengen met het daar vermelde. Waar wij in het overige Nias, soms meer of 

minder als sprookje, zonder kennis van de juiste origine, gelijke verhalen vinden, die dus 

naast de in § 1205 vlg. behandelde voortleefden, gaf men als verklaring, dat beide voorstel¬ 

lingen juist waren, maar dat de daaruit geborenen zich met elkander hadden vermengd. 

Wanneer die geschiedenis wordt medegedeeld, begint men er in den regel mede eenvoudig 

te vertellen, hoe twee kinderen van één vader en dezelfde moeder (in de Zuid zeide men: 

van LowaLANI), de zoon genaamd TelÖGU, de dochter SlRASÖ, uit den hemel waren neder- 

gelaten, de eerste beneden-, de laatste bovenstrooms en, voegde men toe: ba inanawa 

1) §§ 1306, 1396. 

2) § 406. 

3) Zie echter anders § 78. 

4) § 1147- 

5) § 1172. 
6) Zie Chatelin, blz. 9: Hia; Sundermann. blz. 69: Sebuwa; vgl. § 1082 voor een analoog verschijnsel. 

7) Zie speciaal § 1123. 
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baniiwa '). Het is duidelijk, dat op déze wijze verhaald, men zich de menschenaarde als tooneel 

moet denken, maar uit authentieke gegevens, hier in § 1220 behandeld, zal ik aantoonen dat 

de oorspronkelijke opvatting geene andere dan de hemelrivier bedoelt 1 2 3). Zijn wereldboom en 

wereldrivier identisch, dan is de in het westen gelegen top :1) tevens de bovenstroom, waar 

zich SlRASÖ ophield, wier goud (de wassende maan) in een klapperdop de rivier afdreef4). 

Geven wij echter eerst de bestaande voorstellingen, zooals die geacht worden op Ni as haar 

verloop te hebben gehad. 

§ 1214. In de Zuid dan verhaalde men dat in het stroomgebied van de Gómö die 

beide personen, broer en zuster, waren neergedaald, van elkander niets afwetende. Toen zij 

op zekeren dag bij de rivier was, viel de sómas'óma, die zij als rai in het haar had, van haar 

hoofd in de rivier 5 6), en dreef stroomafwaarts. Wij zien hier dus de klapperdop met goud van 

§ [93, vervangen door die bloem, welke er in beteekenis slechts door wint. Die bloem vond 

dat jonge mensch, en hij vermoedde terecht dat, waar zoo’n mooie bloem was, ook wel wat 

anders zou zijn. Hij volgde dan ook den stroom naar boven, totdat hij het huis vond, waar 

zij verblijf hield; die woning had slechts vijf onderleggers (ha lima selótö). Zij was boven in 

het huis en zeide hem beneden te blijven, wat hij ook deed, en hij ging zitten op de ewali 

(het dorpsplein, de straat). Zij was echter zoo goed hem voedsel naar beneden te laten, hij 

zat beneden aan de trap. Ten slotte ging hij toch naar boven en nam het meisje zich tot 

vrouw. L6wala.NI was er echter achter gekomen wat gebeurd was en zij werden beschul¬ 

digd van wat zij eerst ontkenden, maar later moesten toegeven te hebben gedaan, Om de 

zaak nu goed te maken, gaf Lowalani verschillende adjus: van si/toli, fab, hia banuwa, behu 

göwasa, hadrifa, siholi lözv, mcduso. Eerst waren de gevolgen van wat er gebeurd was niet 

te zien, maar later wel, en — toen er een kindje geboren werd, noemde men dat HlA (la fa- 

ford döj: Hia). 

S 1215. Degeen die de zaak in orde kwam brengen namens Löwalatni, was SlAHÓ, een 

man die bij deze gelegenheid sterk weende, iets dat hij sedert steeds doet als er meisjes 

buiten huwelijk zwanger zijn gemaakt, en van daar ook dat de hoofden nagaan, als het dagen 

lang geregend heeft, of er zwangere meisjes zijn, want daarvan is die regen het bewijs0). 

Cf. SCHMIDT7): „Demgemasz glaubt man auch, dasz UnSittlichkeit unter Unverheirate- 

ten heftigen Regen iiber die Erde bringe, als eine von Petara verhangte Strafe” (Nord- 

west-Borneo). 

Geheel omgekeerd is, wat Durdik 8) vertelt: „Van verboden geslachtsgemeenschap is 

bestraffing middels droogte, hongersnood het gevolg. Wanneer in een streek dan ook aan¬ 

houdend droogte heerscht, worden de meisjes van het dorp nauwkeurig bespied, of niet een 

van haar aan braken lijdt, ten einde op deze wijze eene mogelijke schending der eerbaarheid 

1) § 1288. 

2) § 1166. 

3) §§ 1143, 1165. 

4) § 193- 

5) Vgl. Mathysen, Volkslegenden van Belu, blz. 45—54. 

6) Voor reden van regen zie Chatelin, blz. 7. 

7) Grundlinien, § 16. 

8) Blz. 267. 
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op het spoor te komen. Men wacht echter tot nog andere teekenen van zwangerschap zich 

vertoonen”. 

§ 1216. Die SlAHÖ, elders SAhÖ genoemd, is een figuur die in de scheppingsmythen 

niet genoemd werd, maar dien wij tevoren ') terloops vermeldden. Gaan wij na, wat wij om¬ 

trent hem te weten kunnen komen. Vooreerst wordt zijn naam herhaaldelijk genoemd in 

verband met Luzub, dus LuwÖ-SahÖ, hetgeen eene aanwijzing vormt, te meer, waar in 

een zang van S i fa lag ö-H è 1 ak aó gesproken wordt van: 

Jawa DsAhö sb baru balaki, Boven, Sahö met gouden kleed, 

Jawa DsAhö sb baru gana$a. „ „ „ gulden mantel. 

SüNDERMANN spreekt van hem als van een mensch, die in de lucht zou zijn weggevoerd. In 

Hilisimaètanö was hij het die koorts, dus hitte veroorzaakte, zoodat hij met warmte in 

verband wordt gebracht. 

In overeenstemming hiermede is hetgeen ik ter zake te Hilinawalö vernam. De 

SAlIö veroorzaakte koorts, maar werden dan beleid gemaakt, varkens, eieren e. d. geofferd, 

dan maakte hij de menschen weer gezond. Waar de menschen de varkens zijn van LowalAni 

(voorstelling van de Zuid), en SAhÖ toezicht erop uitoefent1 2), is het een list van hem, als 

hij — na de lumblumb van den mensch te hebben medegenomen, waardoor de betrekkelijke 

mensch dus ziek is geworden3) — tegen LÖWALAni zegt: „je varken is dood”, want dan zegt 

L.: „eet het maar op”, en dan kan SAho er zich aan te goed doen. Ook heette het dat hij 

menschen stal, hetgeen niet veel van het vorige verschilt. Zijn plaats was „ba gbtaluwa tanb 

lani ’, tusschen de aarde en den hemel. In dit geval kon men iemand sturen (de adu), om te 

trachten die lumblumb terugtekrijgen 4 5 6 7). Maar ook werd hij zelf als gezant gebruikt, doch dan 

om naar LowalAni te gaan en de lumblumb terugtevragen (fanialali ba dsb bazui, om dus L. 

van voornemen te doen veranderen). Elders weer was de hulp van SAhÖ niet noodig; daar 

werd gezegd: hij brengt ons alleen in verstandhouding met LÖWALAni, geeft hem kennis dat 

er „iemand van hem” ziek is. 

Van SAhÖ heette het, dat hij was: ba dalu banuzva: midden in de lucht, elders ver¬ 

duidelijkt met: tusschen de aarde en den hemel in — en deze omschrijving, verkeerd be¬ 

grepen, moet hebben geleid tot die andere uitspraak, dat hij was „ba hbgu geu” dus op de 

toppen der boomen, en volgens welke hij eenvoudig met de belada 3) werd gelijk gesteld. In 

Lawidra was SAhÖ door LowalAni, dus door den hemelgod gemaakt, en in het centrum 

was hij aan het rondwaren, indien het regende en de zon scheen: vianörb SAhÖ. 

Zulk een bemiddelaar kennen wij ook van de Kayan, waar hij heet Laki Neho°): 

„Laki Neho bildet eine Art Vermitler von den Menschen zu Laki TENANGAN ’ — men lette 

ook op de eenigszins overeenkomstige namen: NEHO en SAhÖ. Hij wordt door middel van 

vuur ertoe opgewekt, als om hem „energisch zu machen’ ‘). Over regen in verband met de 

zon, zie § 1184. 

1) In §§ 1138. 1160, 1171. 

2) § *138. 

. 3) § 1267. 

4) Zie anders § 1269. 

5) Zie § 1225 vlg. 

6) Zie Schmidt, § 50. 

7) Op. cit. § 50. 
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Alle tot hiertoe verstrekte gegevens wijzen dus naar boven, en wel naar den verte¬ 

genwoordiger van hitte: de zon. Maar met even zooveel beslistheid wijzen de volgende mede- 

deelingen naar beneden, naar de onderwereld en de duisternis. Vermelden wij vooreerst zijne 

positie bij ziekten in centrale en noordelijke streken, waar hij naar LATURE gezonden wordt, 

om de lumolumö van den mensch, van die godheid terugtehalen. De lijn werd wel genoemd: 

de priester, de adu, SAhö, Balagii Luwö-Mewona, LatüRE. Hij wordt dns in één adem 

genoemd met den zonnerepresentant, Lu\VÖ-MewÖNA. Hij komt volgens anderen op het slaan 

van de priestertrom. HüRNER ') plaatst SAHÖ in het bosch; hij is zwart van kleur, wat wijst 

op zijne (gedeeltelijke) functie in de onderwereld, waarvan LATURE de godheid is. In zuide¬ 

lijke streken werd hij genoemd: 

Urn ba wa^al'ógö danö, De verzorger bij den Verduisteraar der aard, 

Uru ba zva^alu banuwa, Verzorger bij den Donkermaker van den hemel. 

Dit uru geef ik volgens de mij gedane uitlegging, en dan moet hij bedoeld zijn als verzorger 

van de mensch-zwijnen. Te Saiwahili werd Sahö van den bodem naar boven geroepen, 

en werd hij in verband gebracht met Nadsjuwa-DANÖ. In het zuiden had bij het slaan op de 

priestertrom het oproepen plaats van de schim van een lang overleden priester, genaamd 

Sodra^u-lawa, en die kwam dan samen met Sahö, die naar Latura-DANÖ ging. 

§ 1217. Mogen wij reeds uit het vorige ertoe besluiten, dat de zon in elk opzicht aan 

de te voren gestelde eigenschappen voldoet, mits men het overdragen in acht neemt dat heeft 

plaats gehad, waar sprake is van duisternis, van eene qualiteit, die slechts toebehoort aan de 

godheid der onderwereld, en die alleen kan bedoelen, hem als zendeling van die godheid te 

doen kennen. Trouwens geheel denzelfden band vinden wij gelegd, waar in § 1180 lichtgoden 

met die van den dood werden samen gebracht. Ons rest slechts nategaan, of de benaming van 

SlAHÖ of Sahö zelf nader zijn wezen toelicht. Daarvoor raadplege men de volgende gegevens. 

De Toradja’s1 2) kennen een afgezant van de góden, Lasaeü genaamd, hetgeen de 

zon beteekent (van eo, zon, met het lidwoord van het mannelijk geslacht la- er voor). Deze 

heeft den mensch tal van instellingen gegeven, betrekking hebbende op den landbouw. Vgl. 
K F. 206: (Samoa): ao, daglicht; aso, dag; Tonga, aho, dag; Mahaga, aho; Malayta 

(Salomo Ins.), naho; Mara-masiki, saso. Sahö of SlAHÖ zou dus kunnen beteekenen: 

de zon (vgl. nog Niasch: hau, in Jiauhau Klarheit, Reinheit; öhahqu, klar, durchsichtig; fab- 

hquhqu d'ódö, o. a. Keuschheit). Hierdoor wordt dan verklaard, waarom — in geval hij wordt 

aangeroepen — men zich feitelijk wendt tot de zon: den geregelden bemiddelaar met de 

onderwereld. Tevens moet worden gewezen op de mogelijkheid dat die rol berust op een 

woordenspel, wanneer wij vergelijken Niasch sahagb, vertreten, Fürsprache tun, hetgeen met 

de functie van SAHÖ goed overeenstemt 3). 

Na dit uitstapje moeten wij terugkeeren tot de verschillende verhalen omtrent den 

eersten mensch. 

1) Batoe-eilanden, blz. 353. 

2) Kruyt, Animisme, blz. 467. 

3) En tevens vgl. voor dat woordenspel (let op § 339) Fi. soro, to humble one’s self, and present something 

as an atonement for one’s offences: hence to worship (KF. blz. 172); sorovaka, to present something in order to obtain 

the life of another, also to pray for (waarmede echter ook moet worden vergeleken Niasch mangoro^ö — stam oro — 

darreichen, hinhalten, anbieten). 
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§ 1218. Daarbij mogen eerst de namen der twee hoofdpersonen, TELÖGU en SlRASÖ een 

oogenblik onze aandacht vragen. Voor de laatste worde verwezen naar § 63. De naam TELÖGU 

is die van een soort zwaard 1 2 3 4 5 6 7), en dit doet denken aan de zwaardgreep, zooals wij die zien 

in C e n t r a a 1 - B o r n e o -), bij de Bataks 3), in de Sundalanden4). Gelijk bekend huwt die 

zwaardgreep in Borneo met een we versspoeltje 5). In Tamiö had SlRASÖ het epitheton: , 

sef'o: van den overwal, wat zeer goed past voor een hemellichaam dat opkomt aan den 

horizont, die op Ni as samenvalt met den zichtbaren wal van Sumatra. 

Waar beide personen ontstonden doordat het geheel ronde kind ü) in tweeën werd 

gehouwen, zijn beiden in origine optevatten als de maan, respectievelijk in het eerste en 

laatste kwartier. De opmerking echter, dat zij beiden na dat klieven zich weer volkomen 

ontwikkelden, duidt op twee ronde wezens, en dan ligt het voor de hand dat daaronder zon 

en maan werden verstaan. Van de zon werd vermeld7): ihadrb danö, zij lanst de aarde, en 

dan is het noodig erop te wijzen dat het zwaard tel'ögu in het noorden ook tbrnba werd ge¬ 

noemd, terwijl het Maleische tombaq lans beteekent: zonder dat ik echter het juiste verband, 

indien dit bestaat, zou kunnen aantoonen. Waar wij reeds herhaaldelijk er op wezen, hoe de 

oude philosophen verband hebben gelegd tusschen zaken die elkander vreemd waren, enkel 

en alleen op grond van toevallige grootere of kleinere overeenkomst in klank, worde ook 

verwezen naar het hutje, dat de maangeesten van de G a z e 11 e-H al b i n s e 1 zich bouwen8), 

terwijl in de Niassche verbodstaal l'ógit beteekent: Hiitte. Overigens blijve het in het midden, 

of er samenhang bestaat met den stam l'ógu, umstülpen, hetgeen dan op de maanphasen zou 

wijzen. 

§1219. Te Orahili, aan den mond van de Gómó (Susuwa) waren meergenoemd 

tweetal uit de bovenwereld neergelaten, zooals dat ook van Hia en consorten verteld wordt. 

SlRASÖ nam daarbij mede de rijst9). Toen de tijd voor het rijstplanten daar was: de plant- 

stèr dus verschenen was, ging zij aan het wannen van de rijst, het kaf viel in de rivier, 

waarbij zij daarmede bezig was, en dreef stroomafwaarts, tot de plek waar TELÖGU zich ophield. 

Het kan niet ontgaan dat deze voorstelling verband legt tusschen twee zaken, die niets met 

elkander te maken hebben: het wannen van rijst, dat plaats heeft voor het koken, en het 

planten van dat gewas. Ook is de opvatting dat wannen noodig was, niet in overeenstemming 

met die andere uitspraak, dat de rijst in dien ouden tijd geen bolster had en dus wit was, en 

dat die rijstkorrels zelve de rivier afdreven. Wij hebben hier een niet oninteressant voorbeeld 

voor ons, hoe men niet meer begrepen voorstellingen omwerkt. Blijkbaar was men hier niet 

indachtig of niet meer ervan op de hoogte, dat die korrels geen schil hadden, en daarom liet 

men, wèl zich herinnerende, dat ze wit moesten zijn, de persoon van SlRASÖ die korrels 

1) § 669 sub 2. 

2) Schmidt, Grundlinien, § 33, 37, 126. 

3) Op. cit. §§ 176, 180, 222. 

4) Pleyte, Weven. 

5) Heier.lt. Urgeschichte der Schweiz, blz. 172: „Die Göttin Frigga, die Beschützerinn der Ehe, wurde mit 

dem Spinnrocken dargestellt”. 

6) § 1123. 

7) § 4&i. 

8) § 1206, sub 1. 

9) Vgl. § 63. 
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wannen, en daardoor ontstond de boven aangegeven dwaasheid, terwijl men bovendien ver¬ 

band legde met het rijstplanten. Verder wordt verteld hoe TelöGU de rivier volgde, totdat 

hij haar woning bereikte, waarin zij zich opsloot. Hij bracht toen leven in zijn mes, zoodat 

dit een hond ') werd (ifbnbsb n'egh'e n'ija, tbbali hsu) en die hond stond op en ging wrijven 

of knagen aan de omwanding (tnabsb n'asii, irbghirbghi bagolb), waarop SlRASÖ, uit vrees voor 

dien hond, de deur openmaakte. Zij vermengden zich toen en het gevolg daarvan was, dat 

de man over zijn geheele lichaam zwanger werd (öj abctb), terwijl dat met SirAsÖ niet het 

geval was. Wij hebben hier wel eene uiterst merkwaardige voorstelling voor ons, waarvan 

ik niet zou durven wagen de beteekenis te verklaren. Hierna bemoeiden LAni-SAGÖRÖ en 

Nadsariata-LANI zich ermede, zij keurden het gebeurde goed; dan heeft plaats het splijten 

van een rijstblok, evenals wij elders den steen zien splijten dan wel dat ronde kind zien in 

tweeën houwen, en de zwangere vingers en teenen breken open, terwijl het gedierte der aarde 

er uit te voorschijn komt. Uit zijn buik daarentegen werd de mensch, genaamd OnO-LawÖ, 

geboren. Die passage over het rijstblok luidt: vlasila l'ösii fa^alagha", waarin fa^alagha 

beteekent: dat oorzaak was, dat er pantang ontstond. Dat er niet van een gewoon rijstblok 

sprake kan zijn, ligt voor de hand: daaraan is geen zin verbonden. Mijn vermoeden is, dat 

hiermede de vrouw bedoeld wordt, over wie anders verder niet gesproken zou zijn in de 

gegeven voorstelling, iets dat onwaarschijnlijk is, en wel om reden men onder l'ösu ook 

verstaat het vrouwelijk pudendum. 

§ 1220. In Tamiö wordt de meer vermelde geschiedenis geplaatst aan de hemelrivier, 

zoodat wij de geheele voorstelling nader als astraal van beteekenis leeren kennen. Die regels 

luiden : 

Aan den bovenloop van de rivier Dsjia, de 

rivier van den hemel, 

Aan den bovenloop van de rivier Dsjia, de 

rivier van de zon. 

Zij worden voorgesteld van hunne verwantschap niets te weten, huwen en dan begint 

het te regenen. Zij gaan het dan aan hun niet genoemden vader mededeelen, en merken hem 

op, niet te begrijpen waarom het regent — maar misschien is het, omdat LÖWALANI de 

zaak niet goedkeurt. Er wordt dan een siraha manaiva gemaakt (afwisselende in den zang 

met siraha dsjamqilb, evenals LÖWALANI met dat dsjamqilb wordt gelijk gesteld), met andere 

zaken, en zoo wordt LÖWALANI verzoend, de regen houdt op. Maar, omdat hij gehuwd is, 

wordt hem de aarde als verblijfplaats aangewezen en moet hij dus de bovenwereld, het 

Eden der Niassers, verlaten: 

Izva'b me na fqóli ono Mi, Hij zeide: aangezien gij, zoon, gehuwd hebt, 

Me na fqóli drqiigö latanb, • Wijl gij, man, getrouwd hebt, 

Agö tariómb niha ba danö, Houd U op, als zaad der menschen, op aarde, 

Agö tanómö niha ba drawq. Verblijf, als plantsel voor den mensch, op het 

gesteente. 

Het is niet te veel gezegd, wanneer wij in deze voorstelling, het huwelijk van broer en 

Ba ulü idanb Dsjia, idanb Lani, 

Ba ulu idanb Dsjia, idano Luwb. 

op J a v a. 

i) Men denke aan de vele voorstellingen, waarbij eene vrouw met een hond huwt, b.v. bij de Kalangs 
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zuster, met astralen achtergrond, een der oudste vormen meenen te zien van den „zondenval” '). 

§ 1221. Te Orahili aan de boven-Ojo worden beiden ook uit den hemel neergelaten, 

de inleiding is als elders, maar hier oppert SlRASÖ bij de ontmoeting twijfel, of zij niet broer 

en zuster zijn. Hij ontkent en huwt haar, maar dan spreekt zij den vloek uit over hem: 

Ba ja alagha gh'öu 71a tjubu niha, Moge gij vervloekt zijn, als een kind groeit, 

Ja alagha gh'öu na rnbqno. Gij moge verwenscht zijn, als het kindert. 

Zij bepaalt dan die vervloeking, zwangerschap uitsprekende over de deelen van zijn 

lichaam. Het vervolg is merkwaardig, omdat bij het openbreken van die zwangere plekken 

de stamvaders geboren worden van verschillende Niassche stammen, maar ook van de rijst, van 

de pisang, van de pinang en van den krokodil. Van die stamvaders noem ik: SEBUWA, Gulö 

en GOWI, welke laatste daarom niet met ubi mag worden vertaald, omdat zij genoemd wordt: 

aivé dsi hónd, stammoeder der duizenden. Omtrent Gulö, die (men lette op het woordenspel) 

uit de vawu gold”, den voorarm ontstond, bestaat onzekerheid omtrent den zin. 

§ 1222. Na deze, aan zangen ontleende, voorstellingen laat ik nog enkele andere lezingen 

van dezelfde aangelegenheid volgen, waarbij steeds weer het huwelijk van broeder en zuster 

plaats heeft. 

Van dergelijken band, bij de Aegypte naren eens beschouwd als de uitnemendste, 

waar het de pharao’s betrof, aangezien daardoor immers het bloed van die afstammelingen 

van de zon op zijn zuiverst werd bewaard, vinden wij talrijke parallellen elders. Zie b.v. voor 

de Gazelle-Halbinsel: SCHMIDT, Grundlinien, §401; voor de Minahassa: §§ 279, 281; 

481; voor Zuid-Oost-Borneo, § 102. Bij RN.1 2) zien wij, hoe die schrijver opgeeft, dat 

voor de eerste geslachten zulk huwelijk onder de stamvaders de gebruikelijke vorm was 3). 

Mac CULLOCH vermeldt4 5): „It is also implied that he (GWYDION) is lover of his sister 

Arianrhod and father of Dylan and Llew . . . Instances occur in Irish tales, and ARTHUR 

was also his sister’s lover”. 

In Hilisimaètanö treffen wij dan aan, naast voorstellingen als vermeld in § 1123, 

dit verhaal: Aan den overwal was een hoofd, dat eene mooie dochter had. Hij wilde haar 

nergens naartoe laten gaan, uit vrees dat haar iets zou overkomen. Op zekeren dag vroeg dat 

meisje aan haar broeder, haar een sinaasappel [dimd] te brengen, wat hij deed: en ziet — 

kort nadat zij daarvan had gegeten, werd zij zwanger. Haar vader was erg daarover vertoornd, 

vroeg haar hoe dat kwam, maar zij kon niets mededeelen, dan wat er gebeurd was. 

Zie Noorsche Mythen 3), waar een appel, door eene vrouw gegeten, met hare zwanger- 

1) De voorstelling van Eva als geschapen uit een rib van Adam (Genesis II, 21: Toen deed de Ileere God 

eenen diepen slaap op Adam vallen en hij sliép: en Hij nam eene van zijne ribben en sloot derzelver plaats toe met 

vleesch; 22: En de Heere God „bouwde de ribbe, die hij van Adam genomen had, tot eene vrouw”, en hij bragt haar 

tot Adam) — komt overeen met de eerste maansikkel (de rib), geworden uit en dus ontnomen aan de zon na haar (i. c. zijn) 

ondergang (de slaap) terwijl de tusschen haakjes geplaatste woorden het „toenemen” der maan tot volle maan (Eva) 

schetst. Deze verhalen staan dus op denzelfden bodem als die van Nias: zon- en maanmythologie, waarbij de betrek¬ 

kelijke hemellichamen als personen van verschillend geslacht worden gedacht, terwijl uit hunne verboden vermenging het 

menschengeslacht geboren wordt, ten koste van een eeuwig verblijf in de boven-wereld of het paradijs. Waar de Niassche 

voorstelling zoo ronduit nog durft voor den dag te komen met de incestueuse vermenging, die in Genesis is weggewerkt, 

bewijst dit, dat de Niassche conceptie het oertype weergeeft, derhalve geene ontleening in lateren tijd heeft plaats gehad. 

2) Blz. 109. 

3) Vgl. WlLKEN, III, blz. 182. 

4) Religion of Ancient Celts, blz. 106—107. 

5) Blz. 47 en 248. 
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schap in verband wordt gebracht. Vgl. Bijdr. Kon. Inst.'): „de mares-vrucht, geworpen op 

de borst van eene maagd, zal bij deze zwangerschap verwekken” (Noord-Nieuw-Guinea)1 2). 

De vader schijnt niet bijzonder veel vertrouwen in die appel-geschiedenis te hebben 

gehad, want hij trachtte op alle mogelijke manieren haar te dooden. Wat hij echter ook deed: 

haar onder water dompelen, haar vastbinden om haar te verhongeren: zij bleef leven. Ten 

einde raad, bedacht hij dat het best wel zou zijn, haar in eene prauw te zetten en haar in 

zee te laten drijven; en zoo werd gedaan. Het meisje kwam op Nias terecht, waar zij een 

zoon het leven schonk. Toen deze groot was geworden, ging hij rondzwerven, en na jaren 

lang dat te hebben gedaan, ontmoette hij zijne moeder. Ofschoon zij hem wel aan een tceken 

meende te herkennen, zei hij dat zij zich moest vergissen. Zij gingen toen in elkanders 

nabijheid slapen, en ziet, niet lang daarna werd de moeder zwanger. Zij baarde een zoon en 

eene dochter. 

Voor huwelijken tusschen moeder en zoon, zie o. a. SCHMIDT, Grundlinicn, §§ 253 

(Minahassa), 398 (Gazelle-Ha 1 binse 1). Cf. „Der Mythus”, ’ blz. 18 (Ödipus), blz. 22 

(Telephos) 3). 

Na den dood van beide ouders ging die zoon op zijn beurt aan het zwerven, het 

meisje daarentegen bouwde zich een huis in de Zuid. Toen de jonge man na lang rond¬ 

zwerven in de nabijheid kwam van de nederzetting van zijne zuster, zag hij door een bandjir 

rijstkorrels afdrijven. Zelf kende hij de rijst niet, maar at gras als de zwijnen. Willende 

onderzoeken wat dat wel was, kwam hij, stroomopwaarts gaande, bij het huis van zijne zuster. 

Toen die hem zag, liep zij eerst weg, maar hij stelde haar gerust en weldra was de kennis 

gemaakt, zonder dat zij elkander herkend hadden. Een maand later reeds bracht de vrouw 

twee zonen en twee dochters ter wereld, die van alle Niassers de stamouders zijn geworden. 

Vgl. HORNER4); de Niassers van de Ba tu-eilanden leiden blijkens dit verhaal hunne 

origine op gelijksoortige wijze af van de P a g e h-eilanden. De waarschijnlijk zeer nauwe ver¬ 

wantschap van de Niassers met de M e n t a w e i-eilanders staat vast. Het is van belang voor 

de wetenschap, dat eene vergelijkende studie tusschen die beide volken worde gemaakt3 6 7 8). 

Waar in den aanhef gesproken wordt van een hoofd van den overwal, vergelijke men Tijdschr. 

Ned. Indië0): hier wordt gesproken van een Bataksch vorst, waardoor men ziet, hoe door 

het toevoegen van allerlei, deze zuiver Niassche mythe onherkenbaar wordt gemaakt. Zelfs 

zijn gebied: het binnenland van Baros, dit zal wel weer berusten op een niet begrepen 

Maros !), wordt genoemd. Zij landde te T ure Wódö. Dit laatste wijst op toevoegselen door 

lieden aan de kust, die op hun manier het „ontbrekende” hebben aangevuld s). 

§ 1223. Ten slotte moet nog de lezing worden vermeld, waarin dergelijk rondzwerven 

wordt vermeld van zekeren LauwÖ Maru 9). Deze liet het oog vallen op de vrouw van den 

1) 1914, blz. 93. 

2) Cf. Schmidt, Grundlinien, § 218 (Daïri-Batak); Wilken, III, blz. 77. 

3) WiLKEN, II, blz. 334 vlg. 

4) Blz. 367 en 369. 

5) Vgl. W11.KEN, I, blz. 311, noot 29. 

6) 1848, blz. 175. 

7) In § 1223. 

8) Vgl. RN. blz. 110. 

9) RN. blz. 111: Laubo Makos. 
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oom zijner echtgenoote. Ten einde het eiland, waarop zij waren aangekomen (Nias) te leeren 

kennen — volgens zijn voorgeven — inderdaad om aan zijne verlangens tegenover die vrouw 

te kunnen voldoen, maakt hij de afspraak dat zij beiden het strand zouden verkennen, de 

een rechts, de ander links gaande, totdat zij elkander weder zouden ontmoeten. De oom ging 

naar links, de neef naar rechts, maar deze keerde spoedig terug op zijn weg. De oom, na den 

rondtocht te hebben volbracht, vond zijne vrouw als echtgenoote van zijn neef. De oom vroeg 

nu hulp aan den vorst van Djohor. op Malakka (waarin wij mogelijk eene vermaleisching 

kunnen vinden van DjAHÖ of DSAHÓ, dialectisch voor SAhü ’), die als overste van geesten — 

door de Maleiers malaika(t) genoemd en van waar dan: Malakka — is voorgesteld)1 2). Die 

vorst nu bestookte de sterkte, waarin de neef zich had teruggetrokken, met niets minder dan 

Spaansche matten. De bewoners, eerst een oud vrouwtje, die vindende, verlieten de sterkte, 

waarvan zij de bambu duri kapten, om het geld machtig te worden dat daarin lag. Daardoor 

was het mogelijk hen te overmeesteren, de neef wordt gevangengenomen en men wil hem 

dooden, poogt hem te verdrinken in zee, probeert het met staal (mes), vuur: maar alle pogin¬ 

gen blijven zonder resultaat. Zijne vrouw, als eene andere Dalila, openbaarde toen het ge¬ 

heim van zijne tooverkracht: een haar, zoo hard als koperdraad, midden op zijn hoofd. Men 

trok dit uit en onmiddellijk daarna gaf hij den geest. 

§ 1224. Overzien wij het materiaal, dat in het vorenstaande beknopt werd weergegeven, 

dan blijkt, hoe zoowel in de Zuid als in het overige Ni as de mensch gedacht wordt van 

maan-origine 3) te zijn, want zoowel het ronde kind dat, in tweeën gehouwen, oorsprong 

wordt van SlRASÖ en TelÖGU, als SlHAI, die uit een sikkelvormige bloeikolf ontstaat, ten 

slotte als wezen zonder armen of beenen aan den stam van den wereldboom neervalt 4) zijn 

onmiskenbare voorstellingen van dat hemellichaam. Hia werd5 6) aangetroffen omgeven door 

een aantal accessoria, die in geheel dezelfde richting wijzen. De broeder, die in de reeks van 

verhalen, juist vermeld, met zijne zuster, dan wel de zoon, die met zijne moeder huwt, en 

die elkander ontmoeten, nadat de man is gaan rondzwerven rondom het eiland Nias, volgens 

eene lezing, loopende dus in een kring, is blijkens de zuidelijke versie van SlRASÖ en TelÖGU 

in origine de maan in eerste en laatste kwartier (het in tweeën gehakte kind): waar echter 

beiden tot volkomen wezens zich weer ontwikkelen blijkt, hoe de verdere ontwikkeling hen 

als zon en maan voorstelt. Dat deze „elkander achterna loopen”, vernamen wij uit den mond 

der Niassers zelven G), en het is dus slechts één stap, van déze voorstelling tot het blijven, 

waar zij was van de vrouw, terwijl de man aan het rondtrekken ging, zooals wij dat in de 

laatste gegevens vonden. Waar die broeder en zuster zich bevonden, de een boven-, de ander 

benedenstrooms, moet de conclusie worden getrokken, dat zon en volle maan als uitgangspunt 

1) Chatelin, blz. ii spreekt van SlOHO als liet Niassche woord, Si Djohor het Maleische. 

2) Zie Chatelin, blz. 20. 

3) Cf. Lewis Spence, blz. 170: „Itzamna, one of the most important of the Maya deities, was a moon-god, the 

father of gods and men... He was tutular deity of the West”; op. cit. blz. 262: „the moon, the mythic mother of 

the Inca dynasty”. 

4) § 1143- 

5) § ‘2o6. 
6) § 476. 
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hebben gediend. Het worde hier in herinnering gebracht, hoe in de zuidelijke landen regel¬ 

matig met volle maan beide hemellichamen zich tegenover elkander vertoonen in volle glorie, 

de een in het westen en ondergaande, de ander in het oosten en opkomend '). Waar wij uit 

deze gegevens, ook omdat de vrouw bovenstrooms zich bevond, ertoe moeten besluiten, dat 

in origine de zon als vrouw is gedacht, moge hiermede worden volstaan, totdat nadere vergelijking 

deze verhouding aan grondiger onderzoek heeft onderworpen. Dat in Japan inderdaad eene 

dergelijke verhouding genoemd wordt, en dat ook bij Arische volken gelijke verhoudingen worden 

aangetroffen, blijkt uit b.v. F. Max MüLLER “): „for the moon was originally a masculine, 

and the sun a feminine, in all Teutonic languages”; „In the mythology of the Edda, MAni, 

the moon, is the son, SüL, the sun, the daughter of MUNDiLFÖRl”; We are told that, according 

to Accadian views, the moon existed before the sun, and was called the father of the gods, 

while, according to Semitic views, the sun came first and held the most prominent place 

atnong the gods. Hence in Accadian the moon was conceived as a man, the sun as a woman. 

while in Babylonian the sun was masculine, and the moon feminine”, etc. Zie ook § r 186 

en merk op wat de Badjoreezen omtrent de maan opmerken, aangehaald in § 1127. 

Het komt mij echter waarschijnlijk voor, dat de rollen in den loop der tijden zijn 

verwisseld, en de zon dus als mannelijk princiep is op den voorgrond gekomen. Bij den 

stamvader LUWÖ MewÖNA is die evolutie niet te loochenen. Dat wij het noemen van inces- 

tueuse huwelijken niet alleen behoeven te zoeken in voorstellingen van de verhoudingen tus- 

schen die hemellichamen, maar dat de oude toestanden op Ni as ook de menschelijke practijk 

wedergeeft, kunnen wij mogelijk besluiten uit wat wij (zij het, dat hier sprake is van de 

Ba taks, van „1’ile de Balüs”) lezen bij EdrÏSÏ1 2 3): „Quelquefois un homme 1’accomplit avec 

sa fille ou avec sa sceur, sans que personne trouve la chose blamable ou honteuse”, en wij 

weten thans tevens de reden van die opvatting: het was slechts de voortzetting van wat 

de voorouders deden. 

Ten slotte merk ik op, hoe door de plaatselijke afwijkingen der voorstellingen, die 

echter alle geheel aan het astrale karakter passen, helder aan het licht komt, hoe wij geen 

overwalschen oorsprong voor die verhalen behoeven te zoeken, maar dat zij zuiver Niassche 

— zij het als onderdeel van algemeen Maleisch-Polynesische opvattingen — aangelegenheden 

betreffen. 

BOOMGEESTEN. 

§ 1225. Een deel van de bosch- of boomgeesten (en wel de: N. bela, Z. belada) leerden 

wij reeds kennen 4), toen wij de verbodsbepalingen ten aanzien van het voedsel bespraken. 

Wanneer wij ons nu nader met hen zullen bezig houden, zij er vooreerst op gewezen, dat 

1) Zie § 1218. 

2) Collected Works, The Science of language, 1913, blz. 4—6. 

3) Relations de Voyages et Textes Géographiques Arabes, Persans et Turks relatifs a 1’extrême-Orient du YlIIe 

au XYTIIe siècles, par Gabriel Ferrand, I, blz. 183. 

4) § 45- 
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ook hun origine verschillend wordt opgegeven, waarbij het ons weer zal treffen, hoe bij hen 

als bij den mensch maan-origine wordt verondersteld, wat geenszins behoeft te bevreemden, 

waar in de maan zich immers een boom bevindt ’) en zij zelve zich aan den wereldboom 

ontwikkelt1 2). Vermelden wij van die aanwijzingen, wat ik in het centrale Nias, onder de 

Ono Bawaulu, aan de Susuwa, aantrof, als een amaidola, een sprookje, waarin het heet: 

Si bbkb uwa, si lö allé, De ronde, zeg ik, zonder voeten, 

V 77 si lö tana, 
*7 77 zonder handen, 

77 77 
si lö hbrö, 

77 77 zonder oogen, 

77 V si lö bawa, V 77 zonder mond, 

77 77 
si lö fisb, 

77 77 zonder ooren, 

77 77 
si lö lelq, 

77 77 zonder tong. 

Ono DsamaGU-WAULU goj kb, Die was ook een kind van DSAMAGU-WAULU, 

Tèna tariómo niha, Die was geen zaad van menschen. 

Waar wij elders 3) de eenigszins anders genoemde SamAgÖ-Waulu vinden als dengeen, 

aan wien wordt geofferd bij de jacht, en hem dus moeten beschouwen als een soort van 

hoofd der boschgeesten, is het verband van dezen met de maan reeds hierdoor overtuigend 

vastgelegd. Dit komt nog nader aan het licht, waar wij bij de Oio Ngadju’s4) zien, dat 

albino’s, op Nias kinderen van een bela en eene vrouw, geacht worden te zijn geboren uit 

de verbinding van „den geest van de maan” met eene vrouw. 

§ 1226. Vervolgen wij het onderzoek naar de voorstellingen, dan vernemen wij te 

Orahili aan de Gómó, dat Lani SaGöRÖ 5 6) twee echtgenooten heeft gehad, van wie wij 

de eene reeds leerden kennen als stammoeder der menschen °), terwijl de andere SlRITJI drie 

kinderen kreeg, naar ouderdom genaamd: NADOJA, KaföGHA en Belada (Ono Dsjiritsjï). 

De eerste ging verblijven in de diepte der afgronden (arb ba/iq), terwijl de beide anderen 

in de toppen der boomen gingen wonen. Regent het terwijl de zon schijnt, dan waart die 

Belada rond, om de lumölumö der menschen te vangen, die hij brengt aan NADOJA, om te 

worden opgegeten. Zelf doet hij dat zoomin als KAFÖGHA. Het komt mij voor dat wij hier 

eenvoudig te doen hebben met eene parallelle voorstelling van LATURE en Lowalangi, 

waar de eerste toch de onderwereld bewoont, de laatste de bovenwereld, en de eerste ook 

voor centrum en noorden de god van den dood is bij uitnemendheid. Moge deze versie 

daarom van belang zijn, om den ontwikkelingsgang der denkbeelden te kunnen op het spoor 

komen, dit klemt te meer, indien wij de uitspraak ernaast plaatsen, ook uit het centrale ge¬ 

bied, dat belada slechts een fraaie naam is voor SaHÖ, om hem goed te stemmen, en dien 

men noemt: 

Ubwu belada mbtanb, Stamvader der belada, de aarde bewonende (?), 

Ubwu bela mbbanuwa. Stamvader der bela, den hemel bewonende (?). 

§ 1227. Te Lahewa, dus in het uiterste noorden, wist men van LüWÓ-MewöNA, dus 

1) § ii 13, sub 9. 

2) § 1152. 

3) § 401. 
4) Zie Kruyt, blz. 398. 

5) § 1209. 

6) § 1209. 

67 
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den zonnerepresentant, en dan lette men er op, hoe dus zon en warmte met ziekte, dus be- 

beginsel van het kwade, samengaan, voor zoover zijne eerst te noemen kinderen betreft, dat 

hij twee vrouwen had gehad, van wie het volgende werd verhaald: 

I. Mölömölö-Sadawa; II. Silewe-Nazarata'); 

haar zoon was: 

Uwu Garamba, 

diens zoon was: 

Makömakö LasAhuwa. 

diens zoon: 

zij kreeg dertig kinderen, van wie er alleen één 

leven kreeg, gelijk dat der menschen, en 

dat was: 

Harimaó {-h'ónö sainbsd); 

de overige kinderen veranderden in boomen. 

AfÖGHA. 

diens zoon: 

Uit het hart van dien tijger groeiden de boom¬ 

soorten : manaiva danb en böruwa. 

Bela. 

Waar die Uwu GARAMBA, de stamvader der gongs dus, als zoon van den zonnegod 

genoemd wordt, is de gevolgtrekking geoorloofd, dat die ronde gong zelf werd geacht zonne- 

trekken te hebben; zijn bijnaam: sebuwa baniiwa, groot in den hemel, gaat in diezelfde rich¬ 

ting. Wij weten uit de kinderlijke voorstellingen van het Centrum, dat daar de gong ook 

als vrucht van den wereldboom werd genoemd. Overbodig te vermelden, hoe het getal dertig 

op maanverband wijst. 

Hier treedt dus naast de bela of belada een tweede groep boomgeesten op: de kinderen 

van Silere-Nazarata, die wij bij „ziekten” nader zullen bespreken 1 2). 

Het principieele verschil van die tweede groep met de bela's is, dat zij geesten omvat, 

die geheel met de boomen worden vereenzelvigd, terwijl de bela's de boomen slechts als 

hunne woning benutten. 

§ 1228. Aangezien het te eeniger tijd misschien mogelijk zal zijn nategaan, wat er wel 

voor verband bestaat tusschen die dertig kinderen van Silewe-Nazarata en de planten die 

uit dit dertigtal zijn voortgesproten, geef ik, alvorens mij tot de bela of belada te beperken, 

hier eerst nog eene opgave van hen, van den Hili Maziaja. Het is — bij alle wisseling die 

wij reeds constateerden — overigens wel waarschijnlijk, dat ook ten aanzien hiervan met het 

overige Ni as veel verschil zal bestaan. De opgave links geeft de volgorde aan, waarin de 

planten werden genoemd, terwijl zij overigens die namen in alphabetische volgorde bevat. 

1. Boli (hiermede wordt vuur gemaakt met de vuurboor: § 6). 

2. Dambdamb. Ficus Toxicaria L. fam. Urticaceae. 

3. Dqólb. Ficus lepicarpa BI. fam. Urticaceae. 

4. Dawbdawb. 

5. Durnduru. Melastoma sp. fam. Melostomaceae. 

6. Esöni. 

y. Fatah'ó raha. 

8. Handrifa. Mallotus cochinchinensis Lour. fam. Euphor- 

biaceae (bevat hars). 

9. Hazvb. 

1. Manawa danb. 

2. Esöni-. 

3. Siholi. 

4. Malimali. 
\ 

5. Olala. 

6. Dqólb. 

7. Dambdamb. 

8. Tarnb la'bsi. 

9. Tarnb rn'bóhb. 

1) Cf. Schmidt, Grundlinien, § 358; 

MIOU-LEWEN-NASARADA. 

2) § 1313- 

hier is de stammoeder der menschen zelve (Leti, Moa, La hor): Rurut 
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10. Talötalö. 10. Lambasi. 

i r. Handrifa. 11. La* oré. 

12. La*oré. 12. Löfölófb. 

13. L'öföl'öfö. 
13- Malimali. Leea sambucina Willd. fam. Ampelidaceae. 

14. Tuhb tawb. 14. Manawa danö. Vitex pubescens Vahl. fam. Verbenaceae. 

15. Tali*anu. i5- Manawa m'banuwa. Vitex vestita Wall. fam. als boven. 

16. MawÖ. 16. Mazvö (palmsoort, pluis bij vuurslag gebruikt). 

17. Fatahö raha. U- Ölaltt. Rhodomyrtus tomentosa Wihgt. fam. Myrtaceae. 

18. Dawödawö. 18. Osala. 

19. Siuzua n'drazva. 19. Siholi(hiermede wordt vuur gemaakt met de vuurboor: § 6). 

20. Duruduru. 20. SiluluÖ. 

21. Ta*oro. 21. Simeu. 

22. Lambasi. 22. Siuwa n'drawa. 

23. Simeu. 23- Solowo. Artocarpus sp. fam. Urticaceae. 
\ 

24. Osala. 24. Tali*anu (boomvaren). 

25. Solowo. 25- Talötalö. 

26. Hawb. 26. Tamb la*bsi. Ficus sp. fam. Urticaceae. 

27. Ta*uli. 27. Tamb m'böhö. 

28. Boli. 28. Ta*oro (medicijn tegen wonden, bij besnijdenis, bij sterf¬ 

gevallen: § 174). 

29. Manawa m'banuwa, 29. Ta*uli. 

30. SiluluÖ. 30. Tuhb tazvö. Afzelia palembanica Bak. fam. Lëguminosae. 

Als voorloopig resultaat worde er op gewezen, hoe van de alphabetische opgave de 

nummers 1, 16 en 19 gebruikt worden bij het vuurmaken (men denke aan verwarming ingeval 

van ziekte); Ficus-soorten zijn de nummers 2, 3, 26 en 27, terwijl tot de familie daarvan, de 

Urticaceae, nog gerekend moet worden n°. 23. Moge al dit voorloopige resultaat niet veel 

zeggen, het schijnt er toch op te wijzen dat er systeem zit in deze opgave '). 

§ 1229. Terwijl volgens de noordelijke mededeelingen de vader dier verschillende bosch- 

geesten LuwÖ-MewÖNA is, de moeder daarentegen N. Sadawa of C. Djadawa respectievelijk 

SlLEWE NAZARATA, eene andere echtgenoote, spreekt men in de Zuid, waar hij niet bekend 

is, van de kinderen van SlRAÖ. Haar zoon was dan N. Bela, Z. Belada, en van dezen 

stammen de ook aldus genoemde boomgeesten af. 

Volgens RN. 1 2) is siraau zooveel als duivel, en is 0110 sirao eene beleedigende uitdrukking. 

Volgens de algemeene voorstelling van dien zoon, wilde zijn moeder hem ook naar de 

aarde doen afdalen als de menschen, maar dat gebeurde zonder voorafgaande toestemming 

van den vader, vandaar dat die onderneming niet kon gelukken, en de betrokkene in stede 

van op aarde in de toppen der boomen terecht kwam. Anderen weer zeggen dat dit kwam, 

omdat het koord, waarmede hij naar beneden ging, te kort was genomen dan wel omdat het 

brak, door den wind zoo sterk bewogen — de logica van dit laatste blijve voor mijne zegs¬ 

lieden. RN. vertelt dat BELADA zonder toestemming van LÖWALANI naar de aarde ging en 

1) Zie § 1275. 

2) Blz. II5. 
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daarom geen stoffelijk omhulsel kon krijgen. Dat brengt ons op het voorkomen van zijne 

afstammelingen in het algemeen, waarvan men in centrale streken zeide dat zij waren: „net 

als de menschen, maar wit”. Daarmede houdt dan ook wel verband, dat albino’s hun kinderen 

zijn '). Dat die mededeeling niet alleen berust op hooren zeggen, zullen wij later2) zien: voor¬ 

eerst ziet de priester hen steeds, en verder zijn er menschen die naar hunne woonplaatsen 

toegaan 2). 

Overigens worde verwezen naar de adu's, die men bij ziekte maakt, en die onmiddellijk 

met hen verband houden, of men als uitgangspunt een enkelen zoon, BELA neemt 3), dan wel 

dat dertigtal kinderen, en dan is het van belang te wijzen op den gaffelvorm dier beeldjes, 

die wijst op hoorns van de maan. Wij zullen zien 4), hoe volgens eene voorstelling de opge¬ 

roepen geest verondersteld wordt eerst plaats te nemen op die gaffels: volkomen op dezelfde 

wijze, als wij in de eerste dagen van nieuwe maan op de maansikkel het minder verlichte 

resteerende gedeelte kunnen geplaatst zien. 

Voor deze zooveel verspreide voorstelling vgl. b.v. in Rusland de Lêshi, boschgeesten, 

in deels menschelijke gedaante, maar met hoorns als een geit; verder Pan, de SATVRS, SiLENUS. 

§ 1230. Het nederdalen had plaats, volgens één uitspraak, te Sifalagö, maar in den 

regel wist men geen plek optegeven. Het gebeurde met een koord, waarlangs hun stamvader 

zich liet afzakken, op gelijke wijze als dat van de menschen wordt verteld, die als stamvader 

worden beschouwd. Dat koord was volgens sommigen van ladari, kettingvormig gevlochten s): 

raèwèraewe. 

Cf. WlLKEN G), die van de H e r v e y-eilanden vermeldt: „op zekeren dag werd men 

namelijk verrast door het gezicht van eene mand, die van den hemel was neergelaten”. Het 

eenige aanknoopingspunt aan deze voorstellingen van elders vond ik te Hilifalawu (Z.), 

waar SlLEWE-FASI, alias SlLEWE-AMUDJUWA het was, die beselo maakte en die neerliet op de 

boomtoppen in een ragaraga (soort hild) van rottan, die rond was gemaakt. Dat neerlaten op 

de boomtoppen van die elders genoemde adu's, wijst er op dat dit verhaal eene andere versie, 

en zeker wel eene veel meer oorspronkelijke, van het ontstaan der boomgeesten is. 

Dat het wild hun toebehoort, merkten wij al op 7), en hoe zij beschouwd worden als 

de oorspronkelijke bezitters van het vuur, eveneens 8). 

§ 1231. De oorspronkelijke nederdaling (N. ladada of nidada, CZ. nifqilb) had plaats op 

den top van den gaw'óni (Z. nifqilb ba hbgu gaw'óni), en de toppen, vooral van de woud¬ 

reuzen zijn sedert hun verblijfplaats gebleven. Bij den Hili Maziaja werden als zoodanig 

genoemd (rangschikking als in § 1228): 

1. Aw'óni. 1. Awbni. 

2. Sinarighi. 2. Dimba m'beghu. 

3. E*b. 3. Durija. Durio zibethenus L. fam. Sterculiaceae. 

O § 386. 

2) § 1337. 

3) § 1314- 

4) § 1292. 
5) Dus als de lissentrap, zie $ 1284. 

6) IV, blz. 144. 

7) § 45- 

8) § 406. 
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4- MEawbni. 4. E'b. Ficus Benjamina L. fam. Urticaceae. 

5- Durija. 5. Esb bagonb. Zie boven. 

6. Ohi. 6. E*b fögi. Zie boven. 

7- E^b bagonb. 7. E*ojo. 

8. Esb fögi. 8. MEawoni. Soms = 1 ? 

9- Esojo. 9. Nar ld u. Casuarina equisetifolia L. fam. Casuarinaceae. 

10. Tuniusi. 10. Ohi. Cocos nucifera L. fam. Palmae. 

11. Tidi manu. 11. Sinarighi. Payena? fam. Sapotaceae. 

12. To^u. 12. To%u. 

13- Dimba in' begint. 13. Tidi manu. Cassia nodosa Buch. fam. Leguminosae. 

14. Nar id 11. 14. Tuniusi. 

Nu gaat het niet aan, dat de mensch zoo maar aan het kappen zou gaan van die 

woonplaatsen der boomgeesten, en ook zijn niet allen ervan overtuigd, dat zij zoo maar zouden 

verhuizen, als iemand hun verblijf wil omkappen. Zoo zijn er die een list gebruiken, doordat 

degeen, die kappen wil, onder den boom gaat staan en den bela toeroept naar een anderen 

boom te gaan, omdat men zijn huis in orde wil maken (,rnanadsbghi, C.), voor welke beleefd¬ 

heid de belada zoo gevoelig is dat hij den boom verlaat. Eerst dan is het geraden met het 

kappen te beginnen. Elders is men oprechter en roept men hem eenvoudig toe zich te ver¬ 

wijderen, omdat men kappen wil (N. Zibgö drqugö andro jawa, lalhb/r, Z. bèta drqugb, fabawa 

drqugo, hè ba hbgii geu bo*ö, gambböj; eerst dan mag men kappen: N. awcna tolk labbö) '). 

§ 1232. Terwijl ik voor den naam, waarmede men hen in Madsinö noemt: sbwanuwa 1 2), 

waaronder trouwens ook andere geesten worden verstaan, geen ophelderende verklaring durf 

te geven, moge voor het woord bela of belada het volgende eenige toelichting verstrekken. 

Dat ook bij het aanspreken van iemand dit woord gebruikt wordt, ligt geheel in de lijn van 

de door de Niassers gegeven verklaring van die geesten met: azubda, „onze makkers, gezellen”, 

en in dien zin heb ik het woord hooren gebruiken onder bewoners van Batavia, te Ma- 

kassar en op Saleyer. Liever dan met „vriend”, zooals wel gedaan is, zou ik het willen 

vertalen met: „makker”. Vergelijk dan Ei. ai £aba, a fellow, or companion. Op Bali cf. 

„bela”, een der namen, waarmede de vrouwen genoemd worden, die zich bij de weduwen¬ 

verbranding offeren en dus als gezel medegaan 3). Het Dajaksche balian of wadian, Midden- 

Celebes: balia, Minahassa: walian, hebben alle den zin van: „die een ander met zich 

heeft”4). Bij de T o ra dj a’s beteekent bela-. boomgeesten, dus geheel in denzelfden zin als op 

Ni as. Bij de Ba taks is SlDANG BELA een geest, die zich op de kruispunten der wegen op¬ 

houdt, welke interessante opgave doet denken aan talrijke parallellen in Europa, en waar¬ 

mede de gaffelvorm 5) op Ni as worde in verband gebracht. 

Voor het verband van bela en albino denke men aan F i. buSo, biDobuSo, white; 

1) Cf. Wilken, III. blz. 308, waar hij van Mannhardt aanhaalt: „Noch jetzt bitten die Holzfaller den schonen 

Baum urn Verzeihung ehe sie ihm das Leben abtun”. Vgl. met deze opgave uit Oberpfalz nog Burne, blz. 34. Het 

is de vraag, of deze gebruiken niet in origine aan de Niassche kunnen gelijk zijn geweest. 

2) In Bawömataluwó zóó of ook belada, ook wel kinderen van Afögha. 

3) Wieken, III, blz. 99. 

4) Kruyt, blz. 104. 

5) § 1229. 
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Sundaneesch djelema bulè, albino; Oud-Javaansch bule *); Pasëmah, orang buii *). 

Voor dat omkappen — en nu komen wij op het gebied van het meerdere malen reeds ver¬ 

melde woordenspel — vgl. Mak. bêla resp. bêla, in de beteekenis van: vriend en omhouwen. 

Het is in dit laatste verband mogelijk ook dienstig te wijzen1 2 3) op F i. bale (to tumble or fall 

(from an upright posture): denk aan het neervallen op de boomtoppen); balibali (awkward, 

clumsy: zie § 1337 voor het gedrag dergenen, die heeten door de boomgeesten te zijn mee¬ 

gevoerd, wanneer zij terugkomen onder de menschen); bula (to recover from sickness: wij 

kennen deze geesten reeds als de bemiddelaars ter herkrijging van de gezondheid). 

§ 1233. Met deze bela vergelijke men de Germaansche alfen, boschgeesten, oorspronkelijk 

zielen van afgestorvenen genoemd. Zij kenden een over hen en alle wild in de bosschen 

heerschend koning (zie SaMAGU-Waulu in § 1225). Doorgaans zijn het vrouwen (vergelijk het 

vuur-verhaal). Dikwijls zijn zij den mensch behulpzaam, zij bezitten de gave der geneeskunst 

(eene voorstelling dus, verwant aan die op Nias). Boomen zijn hun woonplaats (geen verschil). 

In „Noorsche Mythen” 4) lezen wij van die elfen, dat zij wonen in het luchtgebied (is soms 

het woord sbwanuwa in § 1232 te verklaren met banuwa, hemel? dus luchtbewoners, vgl. § 1226) 

Alfheim, gelegen tusschen hemel en aarde, van waar zij konden neerzweven als zij wilden, 

om bij de planten en bloemen te zijn, te spelen met de vogels en vlinders, of te dansen in 

het zilverachtige maanlicht op het groen. Wéér dus overeenkomst met de Niasschc maan- 

origine. Zie Op. cit. blz. 245: „Vele elfen leefden en stierven met de boomen en planten, 

waarvoor zij zorgden (treffende punten van overeenkomst dus), maar deze mos-, woud- of 

boommaagden waren bijzonder schoon als men ze van voren, maar hol als een trog, wanneer 

men ze van achteren zag (maan-verwantschap dus). Zij komen in vele volksvertellingen voor 

als welwillende en hulpvaardige geesten”. Merkwaardig ook is het 'er naast te vinden woorden 

als Lat. albus, wit, op gelijke wijze als wij dat boven constateerden. Zou dat alles toeval zijn? 

GEESTEN VAN ANDEREN AARD. 

§ 1234. Behalve de juist behandelde boomgeesten kent de Niasser een aantal machten 

van anderen aard, voor het meerendeel natuurgeesten, omtrent wier afstamming wij dikwijls 

in het onzekere verkeeren. De algemeene naam is beg/iu, misschien wel het best te vertalen 

met „schim” (de schimmen der dooden — beghu zi maté, N. — bespreken wij later, § 1246 vlg.). 

Ofschoon de positie van een aantal ervan nog niet voldoende is opgehelderd, komt het mij 

voor het best te zijn, hen te rangschikken naar wat mij van hen bekend werd. Dit voorloopige 

overzicht volge, waarbij ik getracht heb de gegevens van uiteenliggende streken te vergelijken. 

1) Wilken, IV, blz. 281. 

2) Zie nog Wilken, IV, blz. 279. 

3) Zie § 1717 noot 6! 

4) Blz. 10. 
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N o o r d - N i a s. M a s i ö. H i 1 isa t ar ö. 

Lucht. 

M a d s i n ö. 

1. beshu si inarnba kuni. — — — 

Van dezen werd verteld dat zij menschen aten, in den wind zich bevonden (si manga 

niha, sb ba ba n'angï). De naam is het Maleische mambang kuning: geesten, die in het geel 

van het avondrood gedacht worden. 

2. — — sbwanuwa. — 

Zie hiervoor §§ 1231 en 1233. Van hen wist men dat zij in de boomen verblijf hielden, 

op de dikke boomtakken. In Hilisimaètanö stelde men hen gelijk met af'ógha. In Hili- 

satarö deden zij prauwen afdrijven. 

3. beghu sangèhene êwè. beghu labu. — bqèro lasb. 

Van deze allen werd gezegd dat zij in den nacht rondgingen, overigens durf ik mij 

over hunne identiteit niet uitlaten. 

4. asu batiawa. beghu n'asunb. — — 

Deze worden beter samen met de nadoja behandeld, die zij vergezellen. 

5. — — — salös'óghi. 

Deze beghu vonkelen als het weerlicht {haldi, bliksem), wanneer zij door het huis gaan. 

Steeds volgt hen een sterke wind, boomen vallen om (asbsa), als zij er door heen gaan. 

Regen met zonneschijn. 

6. beghu sumbala. nadoja. sahb. sahb (mbdsja hö). 

Ten einde de opsomming niet te lang te onderbreken, worden deze nader behan¬ 

deld in § 1235. 

Bergen, aardstortingen, holen. 

J. saribu hili. — — — 

Zij gaan naar den overwal, maar wat ze verder doen? 

8. beghu hili. lamuha. — beghu hili. 

9. beghu saruru. laindi. land 1. landi. 

Te Hilisimaètanö werd aardstorting het werk genoemd van een reuzenslang, die er 

zich in bevindt, zoo dik als een klapper, van 5 tot 13 vadem lang {ulrdulö si fabidu tand). 

Het komt mij waarschijnlijk voor dat wij hierin eenvoudig een verloop voor ons hebben van 

de wereldslang '), die immers ook aardbevingen verwekt, en deze gaan wel met aardstorting 

gepaard. Van de laindi wist men in Masiö, dat zij woonden: hetzij op de toppen van groote 

boomen (ba hbgu geu), dan wel onder groote steenen in het woud {ba wawunu sebiiwa) of in 

de aardstortingen {ba garuruwa danö). Hunne oogen staan op de rechte plaats, maar zij zijn 

over het geheele lichaam behaard. In Madsinö-Lawa landi genoemd, woonden zij in de 

afgronden tusschen het gebergte in 2). 

10. beghu d'bgi. — — beghu labo. 

Volgens sommigen zijn deze dezelfde als die sub 11, volgens anderen zijn het matsjiana. 

1) § 1179- 
2) Zie nog § 1235. 
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N o o r d - N i a s. M a s i ö. H i 1 i s a t a r ö. M a d s i n ö. 

11. sige/b (/and. sigel'o danö. sigel'o dam. sigel'o dam. 

Te Bawömataluwó wist men, dat deze beghu zoo groot waren als een varken (mai 

bawi sebuwa). Zij werden hier en elders in één naam genoemd met de nadoja. Ook vertelde 

men, dat zij in groote bergen woonden, waar water was [bord Juli sebuwa si sb idarid), op 

groote steenen '). 

12. — dsawa. — — 

Blijkbaar niets anders dan de reuzenslang zelve, die in holen der aarde zou leven; voor 

de waardeering van wat heeft bijgedragen tot de vorming der denkbeelden omtrent de beghu 

is dit wel van belang 1 2). 

Zee en rivieren. 

13. begint n'asi. AwËDA SiBALIWARA, beghu dalu low. — 

wier man heet: 

SlLAHEWA-LUWÖ, of 

SlLAÈHUWA. 

Deze geest van de Masió behoort waarschijnlijk tot de godenwereld, maar waar verder 

niets van hem bekend is, wordt hij voorloopig hier ondergebracht. 

14. matiana. matsjiana. (in Z. sinbtakera: RN. blz. 115). 

Volgens sommigen dezelfde als de sigelb dam 3). Hetgeen bij dit woord dadelijk op¬ 

valt is, dat het voor het geval het mocht samenhangen met mati en anak 4), een uit den 

vreemde stammend woord moet zijn, waarvoor RN. dan ook een anderen vorm geeft voor de 

Zuid, die beteekent: zonneschijn van links. Het Niassche woord voor „dood” is maté, dat 

in de centrale en zuidelijke dialecten gelijk blijft en nooit in matsji- overgaat; ana zou des¬ 

noods nog in verband gebracht kunnen worden met ga na 5 6), maar dit heeft den zin van ge¬ 

slacht, geaardheid en niet van „kind”, dat is: ono. Zie bij CODRINGTON °): „The ghost of a 

vasiogona, a woman who has died in childbed, cannot go to Panoi if her child lives, for 

she cannot leave her child. They therefore deceive her ghost by making up loosely a piece 

of a banana trunk in leaves, and laying it on her bosom when she is buried”. Waar deze 

geesten als watergeesten worden beschouwd (het hun gebrachte offer: „adu fangola ba n'idand", 

bevestigt dit nader, want dit dient om hun te beletten de rivier te verlaten), moeten zij dus 

onmiddellijk gesteld worden naast de zuster van DVATA (in zijne qualiteit van broeder van 

MAHATARA): „Kloweh, die ihren Wohnort im Mittelpunkte der Erde hat. Sie hat nur eine 

(weibliche) Brust, daher ihr Name KLOWEH-tongkal-tusoh, „die einbrüstige Kloweh”. Sie ist 

die Mutter vieler Spukgeister, die die gleiche Eigentümlichkeit haben. Sie sind im allgemeinen 

böse Geister und stellen besonders den Frauen bei der Geburt nach, weshalb diese, um sich 

zu sichern, ihnen vorher opfern. Dagegen soll KLOWEH doch auch wieder ü^er die Pflaazen 

1) Zie voor deze aardzeug nog § 1242. 

2) Zie nog § 1198. 

3) Zie Kruyt, blz. 247; Kl. de Zw., I, blz. 189, en Tijdschr. Aardr. Gen. 1912, blz. 25 vlg. 

4) Kruyt, blz. 246. 

5) § 723- 
6) Blz. 275. 
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wachen”'). Volgens Hardeland 1 2) zijn de „Djata, die Götter des Wassers... man erbittet 

von den DjATA Kinder (besonders ganz unfruchtbare Manner und Frauen); sie können wahrend 

der Schwangerschaft vor den vielen bösen Geistern bewahren, welche den Schwangern nach- 

stellen...”3) Gaan zij ergens langs, dan geven zij als geluid: hukuhuku, dus als een uil 

(Madsinö), van daar wel WlLKEN, loc. cit.: „De beghu-matiana heeft de gedaante van een 

vogel, doch is alleen voor de priesters zichtbaar”. Waar KlowëH „im Mittelpunkte der Erde” 

woont blijkt, waarop voor wat Ni as betreft de vergelijking met de sigelb danb kan berusten, 

die immers in groote bergen zich ophoudt — en de toevoeging: „waar water is”, brengt het 

verband met den watergeest Dyata, haar broeder. 

Graven. 

15. lamuha. beghn hele nunu, si lulu. si lulu. 

of labunö. sa löna mana bwaghé. 

In Hilisimaètanö was de naam : si enqulu. In Madsinö waren het de kinderen, 

die waren komen te sterven, voordat zij rijst hadden gegeten, die hierin overgingen. Zij ver¬ 

blijven in de graven en voeden zich met het lijkvocht (lafelqi lade). 

Diversen. 

16. — — — ba l 10ja rn'bawi. 

In Hilisimaètanö was het FarFi4), die verband hield met het stelen van varkens, 

ofschoon in anderen zin, want de hier genoemde is een soort beschermgeest van de dieven. 

Uit het noorden kunnen hieraan nog worden toegevoegd lamulia en lamuti, waarvan 

mij niets naders bekend is. 

§ 1235. De gegevens die wij bezitten over de nadoja, laten wij hier volgen, waarbij het 

niet mogelijk is, hen geheel op zichzelve te behandelen. Volgens de mededeeling van een 

priester aan de Masiö zijn de volgende geesten uit de bovenwereld op aarde nedergelaten 

[nifqild): 

1. De belada, afstammelingen van den zoon van LÖWAlAni en SFüSÖ, die op een 

aiv'öni-boom nederdaalde; dezen eten de lumölumb der menschen niet. 

2. De dsawa (zie § 1234, sub 12). 

3. De vsb lalihögö", die in zee wonen. 

4. De laindi of nadqbja. 

5. De bo-qja, in het water levende, 

welke laatste vier groepen die lumölumb wèl eten 5). 

Te Sifalagö-Hèlakaö is LAni SAGÖRÖ de vader, zoowel van Nadoja als van 

AfÖGHA en van Belada. In § 1129 zagen wij hen aan den Tora^a ontstaan, terwijl in § 1148 

1) Zie Schmidt, Grundlinien, § 93. 

2) Blz. 103. 

3) Zie Wu.ken, III, blz. 227. 

4) § 7- 
5) Durdik, blz. 252, noemt als „overste der duivelen Naodoja” zekeren Nezes. Dit is geen Niasch woord ; 

wat bedoeld is kan ik zelfs niet gissen. Cf. Globus, 1891, blz. 370. 

68 
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zij aan den Fèt'o Alitö voorkomen. Volgens ClIATELIN, blz. 22, zijn NadaOJA en AfÖGHA 

broers. In Lahewa sprak men van madqoja en van nad'qoja, die drie oogen heeft, het derde 

is op zijn voorhoofd, maar dat kan alleen de priester zien. Is in geval van ziekte dat oog 

zichtbaar, dan is de dood van den patiënt zeker, want feitelijk is het derde oog alleen in dat 

geval te zien. Ook werd hier verteld dat zij zeer groot waren, dus reuzen (raksasa); zij komen 

met den wind '). De nadqoja zijn soms van gewonen- menschelijken vorm, alleen grooter. In 

Bawömataluwó wist men dat zij de oogen achter op het hoofd hadden, die er uitzagen 

als die der buwaja's; zij waren zeer groot (hlawa). Indien het lichaam van een doode blauw 

of zwart wordt, is dat het bewijs, dat de nadqoja er de lumolumo van heeft medegenomen. 

Als verblijf wordt in het noorden opgegeven Tajolawa, waar zij een gad'o (kantoor, stand¬ 

plaats) hebben, evenals de ambtenaar dat vroeger alleen te Gunung Sitoli bezat. De ver¬ 

gelijking met deze booze geesten, die zoozeer zijn gevreesd, is niet bepaald vleiend. Hun land 

noemde men Anunuwa, dus: plaats, waar zij de gejaagde (mensch-)varkens zengen (van 

daar soms de koortshitte?)1 2). Elders (Madsinö) verbleven zij in de afgronden (bahb), de 

aardstortingen (saruru), en wel aan den voet ervan; dan wel (S i fa ^ o ro a s i, C.) bij de groote 

steenen (ba tsjutsju geld) in de rivier [ba idanö), en zij dragen daar de oogen achter op het 

hoofd, waar de toivitoivi door een list het gelukt is ze te plaatsen. 

Voor dit algemeene geloof zie b.v. BURNE, blz. 25: „In the New Hebrides large 

stones, as they naturally lie, have a high place among the sacred object . . some are vui 

(spirits) who have turned into stones . . some stones . . (in) the stream . . are in a way the bodily 

presentment of the spirits to whom the stream belongs”. 

Anderen weer lieten hen op groote boomen huizen, noemen hen: sebuzva ba gatuzva, de 

voornamen in het woud, dus in eene positie boven de belada (afögha werd wel voorgesteld 

als hoofd dier belada). 

Algemeen is bekend als hun naam: beghu sebawa, de groote schimmen, geesten, wat 

vooral ook verband houdt met hunne grootte, want zij hebben zeer lange beenen en raken 

zij daarmede de boomen aan dan breken de takken. 

Zij ondernemen jachttochten over het eiland (jagen: niamalu) met een vangnet, dat wij 

kunnen zien in den regenboog. Dat net is van de geaardheid dier schimmen zelve, niet dus 

zoo materieel als aardsche netten 3). Met dat net trachten zij de lumolumo der menschen te 

vangen, evenals de Niasser het doet met wilde zwijnen. Dat net heet: N. idb nadqoja, C. bblbgha 

beghu, Z. bblbgha LÖWALANI (Madsinö), hetgeen dadelijk doet herinneren aan de plaats van 

dien god in de Zuid4). De menschen verbergen zich dan (labini'b ba bbrb geu, he ba domo: 

sb beghu) onder boomstammen of in huis. 

Is er een regenboog, dan komt er op bepaalde boomsoorten (drblb, hadrifa) hars (furosö) 

neer, en wel van boven (Bawömataluwó: furb'b qeghu ba hbgu geu, qèghu ba drblb, ba 

hadrifa, isbdra niha). 

§ 1236. Die nadoja zijn vergezeld van luchthonden (asu m'banuwa), die een geluid laten 

hooren als een jonge hond. Zij kijken met het hoofd naar achteren, en de pooten staan naar 

1) Kl. de Zw., I, blz. 13. 

2) Kramer, blz. 476. 

3) Vgl. Kl. de Zw., I, blz. 12. 

4) § 11S1. 
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buiten gekeerd. Een priester wist zoo’n hond te vangen, zengde het dier de haren af, waarop 

het dier den kop omdraaide, en sedert zijn alle jongen zoo geboren Kinderen roept men 

dan ook bij regen met zonneschijn binnen. 

§ 1237. Nevels werden speciaal beschouwd als verblijfplaats van booze geesten. Cf. Rol- 

LESTON, blz. 226: „here he had a battle in a dense mist with the demons”; op. cit., blz. 258: 

„as night feil and mists began to gather in the wide plain around the Hill, he saw a shadowy 

form coming”. 

VERHOUDING TEGENOVER DE PLANTENWERELD. 

§ 1238. Wij hebben gelegenheid gehad optemerken, hoe in het centrale en noordelijke 

Ni as, in tegenstelling met de Zuid, al hetgeen er in de wereld is, wordt gedacht van boomen 

in origine afkomstig tc zijn, wier vruchten het uitgangspunt daarvan waren1 2). In § 1192 zagen 

wij een boom [ehq] als zonnescherm voor den maker der aarde, en die (Ficus Benjamina L.) 

zou zich nog op Ni as bevinden. Welke belangrijke rol de b'órö zu'ósi in het gedachtenleven 

der Niassers speelt, hebben wij in § 1206 sub 3 aangegeven. Ook onder voeding en landbouw, 

onder sieraden, woningen en jacht kwamen meerdere malen punten van aanraking met de 

plantenwereld aan het licht, terwijl wij nog pas onder boom- of boschgeesten nader materiaal 

verstrekten. Men kan zeggen, dat niet alleen het practische Niassche leven doorgaand samen¬ 

hangt met de plantenwereld, maar dat zulks al evenzeer het geval is met het geestelijke en 

het gedachtenleven. Wanneer wij de bela zien huizen op de kruinen der groote woudreuzen, 

dan worden die boomen enkel als verblijf gedacht, dan ook bepaald genoemd: omo, huis; 

maar anders is dat met de kinderen van SiLEWE-NAZARATA 3), die allen met boomen worden 

vereenzelvigd, en waardoor dus dat gedeelte der plantenwereld meer of minder van gelijke 

beweging wordt beschouwd als de mensch. Ofschoon in beide gevallen van boomgeesten kan 

worden gesproken, verlieze men dit principieele verschil niet uit het oog. Terwijl de b'órowbsi 

als fetis moet worden beschouwd, bestaat de mogelijkheid, waar wij in § 1221 eene stam¬ 

moeder GOWI (ubi) leerden kennen, dat totemisme niet is uitgesloten 4). Ook in den stamnaam 

Ira Ono Lasê zou lasé kunnen beteekenen: Lansium domesticum Jack. fam. Meliaceae. 

Aandacht verdient de bevruchting, in § 1222 besproken, van een meisje door eene vrucht. 

Waar dit een ronde dima is, dus van gelijken vorm als de volle maan, zou het niet zijn uit¬ 

gesloten, dat wij hierin een brug hadden tusschen astraal-mythologie en totemisme. 

Voor het betere inzicht in wat de Niasser onder ziekte verstaat, is het noodig bij dat 

onderwerp terugtekomen op de boomgeesten, en daarom bepalen wij ons tot verwijzing daarheen. 

1) Chatei.in, blz. 22. 

2) Zie Burne, blz. 38. 

3) § 1227. 

4) Zie nader § 1239. 
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VERHOUDING TEGENOVER DE DIERENWERELD. 

§ 1239. Hierbij kunnen wij de verhouding onderscheiden ten aanzien van levende dieren 

geacht te bestaan en tegenover de schimmen van dieren. Wij zullen eerst nagaan, wat de 

Niasser zich denkt van de levende dierenwereld. Vroeger ') vermeldden wij reeds, hoe een 

aantal dieren werden beschouwd als verbonden aan de boomgeesten bij uitnemendheid, de 

bela of belada,' dan wel aan den watergeest. Zeker is het, dat daarnaast de voorstelling be¬ 

staat, dat een aantal andere, eveneens bepaald genoemde soorten, niets anders is dan de 

incarnatie van overledenen. Bij de verbodsdagen in het hoofdstuk Tijdrekening, vermeldden 

wij reeds1 2), hoe muizen en mieren daaronder moeten worden gerekend, waarbij men ook ver¬ 

gelijke § 412 voor de wisseling van kahowu, rat, met gahowu, grootvader. Voor enkele andere 

diersoorten worde hier verwezen naar hetgeen vermeld zal worden over den overgang daarin 

van overledenen 3). Wanneer wij dan daarnaast aantreffen het verbod om van bepaalde dieren 

te eten4), dan moge dat voor bepaalde geslachten of voor eene bepaalde sekse in de ver¬ 

leiding brengen, hier totemisme te vermoeden, gelijk in het daar aangehaalde voorbeeld ten 

aanzien van vogels, zeker is het dat de te dier plaatse aangehaalde verklaring van de Niassers 

zelven niet die opvatting bevestigt en naar andere oorzaken van dat verschijnsel wijst, evenals 

wij zoo iets ook het geval zagen met den daar besproken CUCIIULAIN 5 6). Dat beide vormen 

in elkander kunnen overgaan, kan misschien blijken uit het geloof der boeren in Kerry, die 

„will not eat hares because they contain the souls of their grandmothers” G), terwijl overigens 

onder de Kelten veel wijst op totemisme. Van meer belang is mogelijk het feit, dat er 

onder de stammen een aantal genoemd is naar dieren, zooals Bqewa (aal), Gulö (slang), Buwaja 

(krokodil) 7) en La'ija (haan, zie § 1326). Waar omgekeerd de drie eerste dier dieren van 

elders in de Maleisch-Polynesische wereld bekend zijn als wezens, waarin schimmen van over¬ 

ledenen en dus voorouders verhuizen, komt mij dit punt in dit verband nog het meest van 

belang voor. In zekeren zin is men dus gerechtigd te verklaren, dat onder de Niassche stam¬ 

ouders er zijn, wier namen met die van dieren overeenkomen, en het vermoeden mag worden 

uitgesproken, dat van hen eens hetzelfde heeft gegolden als b.v. van Viti Levu wordt ge¬ 

zegd 8 9), „the natives definitely can state which of their great-grandfathers in the eight or 

ninth degree was an eel” °). Een belangrijk punt moeten wij hier nog onbesproken laten, ik 

bedoel het verband van de schimmen der dooden met het varken, aangezien hiervoor beter 

plaats wordt gevonden ter behandeling, wanneer wij het over dat onderwerp in het bijzonder 

zullen hebben 10). 

1) § 45, niet 398, en ook 400. 

2) § 482 vlg. 

3) § 1254. 

4) Zie § 12. 

5) Cf. Snouck Hurgronje, Gajö-land, blz. 328: „misschien, dat totemisten van dit alles hunne eigene ver¬ 

klaring weten te geven, maar zeker berust thans de gehoorzaamheid aan de verbodsbepalingen alleen op vrees, dat ziekte, 

rampen of dood hem zouden treffen, die door overtreding den toorn van zijn voorvader gaande maakt”. 

6) Mac Culloch, blz. 360. 

7) Zie § 335. 

S) Burne, blz. 41. 

9) Zie WlLKEN, II, blz. 4 vlg.; III, blz. 85; IV, blz. in vlg. 

10) § 1255. 
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§ 1240. Behandelen wij thans nog de rol, die eenige dieren in het leven van den mensch 

heeten te spelen, dan valt het groote aantal onder de vogels daarbij op. 

1. N. tugbw, welk merkwaardig dier wij in § 437 reeds aanleiding vonden te noemen. 

Men beweert, behalve het daar reeds vermelde, dat deze nachtvogel, een begint, het is die 

den nadqoja zegt, dezen of genen te halen. Hij schreeuwt als een kind is overleden. 

2. Welhaast niet minder merkwaardig is de g-anówb of katiówo, waaromtrent de mede- 

deelingen nog al uiteenloopen. Terloops vermeldden wij den naam in §§ 276 en 372. In het 

rijk der fabelen behoort wel thuis de voorstelling, dat hij tien vadem breed was, leefde op de 

toppen van hooge boomen en ook wel aan het strand; gezien had men hem nooit. In het 

noorden verplaatste men hem naar den overwal, maar in de Zuid waren er, die hem be¬ 

schreven als een vogel, zoo groot als een kip (manu), p. m. drie d.M. hoog en met scherpen 

snavel. Eene afbeelding uit het centrum geeft afb. 133. 

3. Meer houvast geeft de gbgbwaja, in welk dier siuliCs na negenmalig overlijden over¬ 

gaan, wat niet verhindert er den kop van ') als versiering op zijn hoed te zetten * 2). 

4. N. sumbila, Z. sumbira. Van dezen laatsten heet het, dat hij op Ni as niet aan¬ 

wezig is. Op zijn rug werd eens de kapitein van een prauw gered, nadat zijn schip was vergaan. 

5. Wanneer de niagiqb over de olajama schreeuwt: »iqu, iqu”, komt er spoedig een 

salazva te sterven (Z.). 

6. Moesten wij in § 414 den uil onder het schadelijk gedierte rangschikken, volgens 

Niassche voorstelling, wij kunnen hem hier gelukkig weer eenigszins rehabiliteeren, waar van 

den N. lamuhu, Madsinö susu wbni, werd gezegd, dat hij des nachts te kennen gaf, óf enkel 

dat er lieden voorbij gingen, óf dat er dieven in de nabijheid waren. 

7. De NZ. iqwitqwi, gekenmerkt door zijn roep,van: towi, towi, is bijgenaamd: N. 

sangbturija, C. sanuriqigo, Z. sanbturija: de tijding brengende. Dat is hem van oudsher eigen, 

want wij zagen hem reeds optreden onder de eerste menschen als degeen, die bericht kwam 

brengen van hunne ongeoorloofde gemeenschap. Hoort men den vogel roepen, dan stelt men 

hem vragen, en al naar mate (N.) hij doorgaat met roepen of ermede ophoudt, is dat eene 

ontkenning dan wel eene bevestiging. In Madsinö en te Tètègewo was wegvliegen eene 

bevestiging. Men vraagt speciaal naar het al of niet komen van gasten, en van daar, dat men 

te Orahili aan de Gömó niet uitging, indien de vogel begon te roepen, maar de gasten 

afwachtte. 

§ 1241. Van de dieren van anderen aard verdienen vermelding: 

1. De slangen in het algemeen: NZ. g-ulb. In Madsinö keerde men, indien er in huis 

zieken waren, en men er een op den weg ontmoette, daarheen terug, ook als men vlak bij 

zijn doel was, want dan komt zoo een zieke te sterven. Elders gaat men terug, indien men 

nog dicht bij zijn eigen kampong is, niet als men reeds in de nabijheid is van eene andere 

nederzetting, want dan staat zulk een dier in connectie met die laatste en is dus voor de 

reizigers niet omineus meer. Hiertegenover stelde men in Orahili aan de Gömo het nuch¬ 

tere antwoord dat men terugkeerde, want dat men bang was te worden gebeten! 

2. Komt de sida luwb in huis, dan komt een salawa te overlijden of een belangrijk 

misdrijf (horb) te gebeuren. 

0 § 203. 

2) Zie §§ 306 en 821. 
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3. Van lichtkevers (/ofblofb) werd verteld, dat hunne verschijning verschuilende betee- 

kenis had. Werden zij gezien vóór in het huis, dan bracht dat voordeel, midden in de wo¬ 

ning beteekent het ziekte, terwijl men een dief kan verwachten als zij achter in huis ver¬ 

schijnen. Dat plaatselijke verschillen bestaan, kan men zien uit Kl. DE Z\V., I, blz. 10. 

4. De ono vi'bawi nalagha (soort sprinkhaan ?) geeft, indien hij geluid maakt, te kennen 

dat er een kampongbewoner {ono rn'banuwd) zal sterven. 

5. De N. bnga, Z. bna, een soort bladluis (cf. bbnga en bnd) ontstaan uit sirih-bladeren, 

indien die in aanraking komen met de excrementen van schimmen [beg/in): „na g'óna tai m'beghu". 

§ 1242. Plet is nu de beurt aan de dierschimmen, waaavan wij de volgende vermelden. 

De luchthonden behandelden wij reeds in § 1234, sub 4 en § 1236; de aardzeug evenzeer in 

§ 1234 sub ii en 14. Nevens deze worden genoemd de begliu harimho en de béruwa, dus de 

schimmen van tijger en beer, welke dieren beide op Ni as niet voorkomen. Men sprak eens 

van de schim van een tijger van den overwal, aan wie epidemieën werden toegeschreven, 

maar deze mededeeling verstrekt niet het minste licht over de zoo algemeene bekendheid 

der Niassers met die dieren. Dat zulks enkel op oude herinneringen zou berusten, komt mij 

dubieus voor, dat zou eene taaiheid van traditie vorderen, die vrijwel zonder wedergade zou 

zijn. Waar in de Zuid het symbolisch dooden van den tijger [mamatê harimho ') door het in 

den afgrond storten (mamatÖ) van zijne afbeelding, nog steeds bij de groote godsdienstplech¬ 

tigheden plaats vindt, waag ik de onderstelling, dat het dier tot voor niet zoo heel lang op 

het eiland heeft bestaan, maar dan zou men datzelfde van den beer moeten onderstellen, van 

wien evenmin een spoor meer over is. Met dien beer is nog een andere origine denkbaar, 

waar in § 1227 wij uit het hart van den tijger manawa danö en böruwa zagen groeien, en het 

woord dat in het N. bernwa, beer, luidt, zou zeer wel, bij de herhaaldelijke wisseling van e 

met ö hiermede kunnen zijn verward, en sedert dus eenvoudig aangepast aan het van elders 

bekende verscheurende dier. Meermalen hoorde ik de nadoja vergelijken met den tijger, en 

het kan dan treffend heeten, dat Snd. maung lodaja beteekent: koningstijger. ClIATELIN ~) 

spreekt ervan, hoe eene epidemie werd toegeschreven aan de schim van een overleden paard 1 2 3). 

FETISISME. 

§ 1243. In het voorafgaande bespraken wij de spiriti, die zich volgens de Niassche 

voorstellingen overal bevinden. Ook in bergen, aardstortingen, holen4) troffen wij hen aan. 

Het is opvallend, zoo weinig fetistische vereering hier tegenover staat, en wij zullen in het 

volgende dan ook kunnen constateeren dat zelfs gevallen, die elders als zoodanig mogen 

worden opgevat, op Ni as wederom op spiritisme wijzen. Onderscheiden wij tusschen: 

1) § 1296. 

2) Blz. 23. 

3) Zie § 1350. 

4) § 1234 sub 9. 
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A. Fetisisme van alge meenen aard. 

Onder de menschen mogen de B'órö n'adju, de priesters, die wij later ’) nader zullen 

leeren kennen, gezegd worden, meer of minder als fetis te dienen. Dat betreft dan alleen 

degenen, die hun stamvader achten te zijn nedergedaald op de plek, door hen bewaakt. Dat¬ 

zelfde geldt voor den op die plekken groeienden b'órö w'ósi, speciaal de bladeren 2). 

Dat hemel, aarde, zon en maan geheel als personen worden gedacht, hadden wij te- 

over gelegenheid optemerken, en alle vereering valt dan ook den betrekkelijken góden ten 

deel, niet den voorwerpen zelven. Opmerkelijk is het voorkomen in het centrum van den 

berg Ba wö-1 ö 1 ö- m a ts j u wr a, naast wien een andere Bawö-lölö-drala wé heet, dus onder¬ 

scheiden als man en vrouw 3), zonder dat ik eenig spoor van fetistische opvattingen kon 

vinden4). Evenmin is dat het geval met den Bótó m'bawö, die als navel der aarde (fuso 

danö) wordt genoemd 5). 

B. Fetisisme van speciale n aard. 

Hoe zeer ook hierbij het spiritistische beginsel op den voorgrond staat en het niet om 

de voorwerpen zelve gaat, blijkt b.v. uit het noemen van een „beghu laurii’, de schim van 

de rijstmaat, waaronder wij dan moeten verstaan degeen, die in ouden tijd uit den hemel 

medekwam met de stamvaders, niet een voorwerp van tegenwoordig. Alle beelden, of dat zijn 

de gowe s van centrum en noorden dan wel de voorouderbeelden of de diverse adu s, zijn 

mediums, ontvangen op zichzelve geenerlei vereering, maar eerst dan, wanneer de betrokken 

geesten er in zijn opgeroepenG). Geheel datzelfde is het geval met de schedels der over¬ 

ledenen, die voor datzelfde doel worden gebruikt. Maar ook met die der gesnelden is het al 

niet anders. Weliswaar hangt men die schedels op in de balè of bsali, voor de woningen, dan 

wel plaatst hen op een plankje terzijde voor de woning, maar die schedels zelve genieten 

geenerlei vereering, en als beschermgeesten worden zij, voor zoover mij bekend is geworden, 

niet opgevat 7). Hoe geheel anders het daarbij gaat dan wanneer die gebruiken op fetistischen 

grondslag stonden, leert hetgeen ik8) omtrent de lasara opmerkte, die op zichzelve ook al 

weer niet een bepaalde fetis mag worden genoemd, aangezien het de vrij zwevende geest is 

van den gesnelde, die immers wel tot het nemen van wraak voor den dorpsbewoners aange¬ 

daan onrecht wordt aangespoord, die hier werkzaam wordt geacht te zijn. 

Het eenige dat hier dus overblijft, zijn de amuletten, zooals men die in den amuletten- 

korf aan het zwaard °) aantreft, dan wel ergens om het lichaam bindt aan een touwtje, om 

het middel, den hals of de armen ’°). Aangezien wij bij de zwaarden eene uitvoerige opgave 

deden van de daaraan verbonden voorwerpen, zij daarnaar verwezen. Dat er onder die voor- 

0 § 1333- 

2) § 1206 sub 3. 

3) Cf. Sundermann, Kinderliedjes, blz. 235. 

4) Vgl. WlLKEN, III, blz. 162. 

5) Elders geldt hier voor de Hilimbuj u wu; zie Sundermann, onder het zendingsstation Lahagu. 

6) Cf. WlLKEN, III, blz. 188 vlg. 

7) Cf. WlLKEN, III, blz. 144. 

8) § 335- 

9) § 674. 

10) WlLKEN, III, blz. 140 vlg.; Modigliani, blz. 188—189; RN. blz. 115; Kruyt, blz. 199 vlg. 
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werpen zijn, die den drager in staat stellen een regenbui te doen overdrijven, vermeldt RN. '). 

Nog moet de aandacht worden gevestigd op de dieren, aangebracht aan den zwaardgreep, 

en die moeten bijdragen om den drager ervan kracht en snelheid te verleenen, dan wel om 

hem te beschermen tegen den vijand2). Mijns inziens moet ook voor deze op Ni as geen 

fetisisme als uitgangspunt worden aangenomen, maar hebben wij hier te doen met de opvat¬ 

ting, dat namen en woorden realia zijn, waarvan het gevolg is, dat het aanbrengen van zulke 

voorwerpen, wij zouden zeggen als symbool, ten gevolge heeft dat de daarmede aangegeven 

voorstelling als werkzaam beginsel optreedt3). 

HET WEZEN VAN DEN MENSCH. 

§ 1244. Wij hebben in het voorafgaande aangetoond, hoe volgens de Niassche voorstel¬ 

lingen van Centrum en Noorden het uitgangspunt voor meer materieel bestaan geacht 

wordt te zijn geboren uit verdichting van den wind 4). Eerst door applicatie aan de aldus ge¬ 

vormde stof wederom van „wind” ontstaat het levende wezen, zooals wij dat in den mensch 

kennen. Dat het leven gedacht wordt aan een bepaalden vorm te zijn gebonden, het lichaam, 

is een zoo algemeen menschelijk verschijnsel, dat de vermelding ternauwernood behoeft te 

geschieden. Terug redeneerende heeft men zich de godheden evenzeer in lichamelijken vorm 

gedacht, waarvan wij als voorbeelden noemen den „Urahn der Götter” 5), en de wereldslang. 

Deze voor den natuurmensch zoo uiterst logische beginselen treffen wij dan ook wederom 

aan, indien wij den mensch analyseefen. 

De Niasser onderscheidt dan ook in een normaal, gezond mensch: 

1. De lichaamsstof (NCZ. bbtb). Verdichting van de oermaterie, ziet men het lichaam 

na den dood zich wederom oplossen in lucht, slechts de beenderen blijven als meer perma¬ 

nente resten bewaard, en hieraan heeft men dan ook belangrijker beteekenis toegeschreven °). 

De lichaamsstof is de plaats waar de levensfuncties tot tastbare uiting komen, zij is als het 

ware de woning, vandaar, dat na den dood het gebeente, geheel of gedeeltelijk, al evenzeer 

als een soort verblijf wordt beschouwd van hetgeen van den mensch dan aan wezen over is, 

en overbodig daarbij den schedel te releveeren, die door zijn vorm alleen reeds aan een 

verblijf doet denken. 

2. De levensstof (NCZ. nbsb: adem). Dat een Niasser aan dit woord niet steeds geheel 

dezelfde beteekenis hecht als wij, blijkt uit het feit dat ook de houten beeldjes die wij als 

adu ') zullen leeren kennen, ervan kunnen worden voorzien, hetgeen men noemt: lafbnbsb. 

De juiste omschrijving zou dan ook geene andere kunnen zijn dan: „levenwekkend beginsel”. 

x) N. fagawé, toovermiddel, speciaal ijzer, om regen te maken. 

2) § 672. 

3) § 404 sub III. 

4) Vgl. § 1130 vgl. 

5) § 1145- 
6) § 838 vlg., §§ 1263, 1284. 

7) § 1277- 
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Hoe materieel men zich die nbsb overigens denkt, blijkt uit het toewegen ervan door de god¬ 

heden, onder wier beschikking het zich bevindt '). Niets is echter meer onjuist dan dit be¬ 

ginsel zielestof te noemen: het is het drijvend, levenwekkend beginsel van het daardoor levende 

lichaam 1 2), maar andere dan levende lichamen (en nu denke men Niasch, niet westersch, want 

anders zou men de pas genoemde adu’s, die kinderen voorstellen van eene godin, als bewijs 

van het tegengestelde kunnen aanvoeren) kunnen geen nbsb bezitten. Welke dan ook de werking 

moge zijn der fetissen, nooit kunnen zij gezegd worden een nbsb aan zich te hebben verbon¬ 

den. En zonderen wij de meer genoemde adu’s uit, feitelijk overbodig omdat het daarbij voor 

den Niasser om geheel gelijke voorstellingen handelt, dan moet ook de plantenwereld een 

nbsb worden ontzegd. Het komt mij dan ook voor, dat KRUYT in zijn „Animisme” het wer¬ 

kelijk bestaand begrip van levensfluïde, zooals dat in beperkte mate bestaat als boven geschetst, 

althans voor Ni as ten onrechte heeft toegepast in algemeenen zin3). Die toegewogen nbsb 

wordt als het ware afgewerkt als stoom in eene machine; een zelfstandig voortbestaan heeft 

hij niet en zoodra de voorraad op is, houdt het lichaam, de bbtb, op te leven. Dit zonder 

bepaalden vorm gedacht beginsel (en hoe kon het anders, waar het aan den vormloozen wind 

is ontleend), gaat dus niet verloren maar keert terug tot de góden, die er over te beschik¬ 

ken hebben. 

3. De lumolumö, een woord dat bij de vertaling tot moeilijkheid aanleiding kan geven. 

Onder lumo verstaat een Niasser niet alleen de schaduw (cf. F i. malumalu, the shade), maar 

ook het spiegelbeeld, dat men b.v. in het water van een bron of put ziet. Dat dit beeld het 

omgekeerde weergeeft van wat wij in het gewone leven zien, heeft waarschijnlijk tot vérstrek¬ 

kende consequenties geleid 4). Wij hebben dus feitelijk in onze taal geen woord om dit te 

vertolken, want zoowel schaduw als afschaduwing aan den eenen kant, als spiegelbeeld zijn 

onvoldoende en kunnen tot onjuiste gevolgtrekking leiden. Spraken wij van levensschim, dan 

zouden wij kans hebben dat ons verweten werd geene rekening te houden met de opvatting 

van schim als slechts na den dood bestaanbaar. Gaan wij na wat men verder van die lurnö- 

lumb meent te weten, dan treft ons hoe wij niet met een vormloos beginsel, zooals bij den 

nbsb te doen hebben, maar met een ontastbaar evenbeeld, een tweede, den mensch (naar ik 

vermoed) buiten het lichaam vergezellende „ik”. En aangezien de mensch in zijne gedachten 

en droomen zich alles verkleind voorstelt, dus zooals hij de dingen op eenigen afstand ziet, 

kunnen wij zeggen: verkleind evenbeeld. Maar niet alleen de persoon zelf valt hieronder, ook 

zijne accessoria, want als iemand b.v. in den droom verschijnt, dan is hij gekleed en aangedaan 

als de levende zelf. Blijkt uit de overeenkomst in vorm, dat de lumolumö nauw aan het 

lichaam is verbonden, de vrije beweging is niettemin daar, en zij kan zich verwijderen (wij 

zullen zien in droomen en bij ziekte) van het lichaam, den desniettemin voortlevenden bbtb. 

Die bbtb is mijns inziens al evenzeer de tèndrb, het voorwerp waartegen de lumolumö aan¬ 

leunt, steunt, als wij zulk een tèndrb elders zagen genoemd voor tendrb LULUWÖ 5) of de tèdrb 

1) § 1174 vlg.; Schmidt, Grundlinien, § 250: „Dann machte er (Samoa) den Wind, dieser wehte die Menschen 

an, und sie erhielten inosa, den Atem. 

2) Kruyt, blz. 10. 

3) Vergelijk ook wat ik in § 404 sub III opmerkte over het realisme in de opvattingen der Maleisch-Polynesi- 

sche volken, en dat een heel stuk van hunne voorstellingen verklaart. 

4) § 1253- 

5) § 1175- 

69 
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huiu voor de overledenen '), terwijl bij de adu in het algemeen dergelijke voorstelling nader 

zal blijken te bestaan* 2); en omgekeerd meen ik dat de geheele voorstelling dier tendrds ont¬ 

leend is aan de waarneming van het evenbeeld en van de schaduw bij den levenden mensch. 

Zoeken wij verder naar eene vertolking van het begrip lumolumo, dan kan „tweede ik” ook 

al niet voldoen, want daaraan hechten wij eene andere voorstelling (b.v. van een het „eerste ik” 

controleerend beginsel) dan de Niasser aan zijn lumolumo. Levensafspiegeling kan al evenmin 

bevredigen, aangezien het niet om een cliché te doen is van den mensch, zooals hij gaat en 

doet, maar van een vrijwel zelfstandig iets, waarvan hij zich slechts gedeeltelijk bewust denkt 

te zijn. Het wil mij voorkomen, dat slechts één woord (waarvoor ik echter de clementie der 

taalgeleerden mogelijk van noode zal hebben) weergeeft, wat die lumolumo is en dat is: 

„afdenksel”. Gelijk bij een „aftreksel” iets ontleend wordt aan de stof, stel ik mij met dit 

woord voor, dat — maar nu door middel van nadenken over het wezen der dingen — men 

aan het levende lichaam eene voorstelling heeft ontleend, die niet meer geheel dat wezen zelf 

is, maar ten aanzien ervan zich verhoudt als een aftreksel dat doet ten aanzien van de be¬ 

trekkelijke stof; gaat het dus bij een aftreksel om het ontleenen aan stof, in dit geval betreft 

het eene voorstelling ontleend aan „den levenden mensch”. Wij zullen weldra zien hoe dank¬ 

baar werk het is dit begrip intevoeren, wanneer wij de Niassche toelichting zullen geven op 

dat raadselachtige proces, dat door den dood wordt ingeleid. Waar wij den vorm „uitdenksel” 

hebben, is ook „afdenksel” mogelijk te verdedigen. 

Resumeerende stellen wij vast: de lumolumo is een „afdenksel” van eene voorstelling, 

ontleend aan het levende lichaam, dat wederom eene combinatie is van de sub i en 2 be¬ 

sproken elementen. 

§ 1245. Behalve dat de mensch bestaat uit hetgeen hier werd genoemd, denkt men zich 

in het noorden nog, dat hoofden in het bezit kunnen zijn van een g-eheha, welk woord wij 

reeds hebben vergeleken met de taal van de aan die noordzijde van Ni as gelegen Nico- 

baren, waar (Nancowry) hoihe, ehiom „Geist” beteekent, en waarmede men ook vergelijke 

het hiona van Bauro. Wij moeten ons echter hier bepalen tot de enkele vermelding, aan¬ 

gezien eerst later, wanneer wij over het leven na dit leven spreken, het mogelijk zal zijn 

voldoende licht op dit punt te werpen. 

Dat ook de „naam” (NCZ. t'ój) nog iets anders dan de onderscheiding van den een van 

den ander beteekent, zooals wij dat begrip opvatten, blijkt uit het streven om daaraan een 

onvergankelijk bestaan te verschaffen 3). 

Cf. Deut. 25-6: „En het zal geschieden, dat de eerstgeborene, dien zij zal baren, zal 

staan in den naam zijns broeders, des verstorvenen, opdat zijn naam niet uitgedelgd u'orde 

uit Israël”, slaande op het kinderloos overlijden van een der broeders. 

Overigens zijn in den bbtb verschillende onderdeden de zetels van gewaarwording en 

gemoedsaandoeningen; die onderdeden hebben, naar de mij als de meest logisch voorkomende 

opvatting, hunne aan het geheel ondergeschikte, dus geenszins zelfstandige lumolumo, waaraan 

dus evenmin een zelfstandig bestaan mag worden toegekend als aan het lichamelijke hart b.v., 

al wil het gebruik in de taal, dat het hart allerlei zelfstandigs verricht. Hoe zeer dus ook 

0 § 271. 

2) § 1292 vlg. 

3) § 267. 
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het hart als zetel mag hebben gegolden van gedachte, verstand, gevoel; in welke mate ook 

karakter en stemming van iemand afhankelijk geacht worden van dat hart, ja zelfs men des 

noods tot de verklaring kan komen: „het is de mensch zelf, het overige lichaam is niet meer 

dan eene bedekking ervan”: zonder die bedekking als woonplaats laat het zich toch bezwaarlijk 

denken, en alle voorstellingen wijzen in die richting. Noemen wij slechts het maken der voor- 

ouderbeelden, die toch weder het geheel moeten voorstellen, verder de schimmen, die gedacht 

worden in menschelijke gedaante. Het wil mij dan ook voorkomen, dat wij, ten minste vol¬ 

gens de opvatting in enkele landstreken (ik meen speciaal de van den overwal uit beïnvloede, 

maar durf dat niet met zekerheid constateeren) beter deden, in stede van het hart te 

noemen: de ziel, ervan te spreken als van „het bezielende element”, zooals wij dat zoo 

sprekend in § 812 zien aangeduid bij het halen van de m'óköm'ókö '). Wat WlLKEN zegt om¬ 

trent drie zielen der Niassers 1 2), waar hij daarvoor noemt: adem, hart en schaduw, is al evenzeer 

onhoudbaar als hetgeen hij in IV, blz. 39 zegt van een nbsb dodo, dat klinkklare onzin is, 

opgesteld door iemand, die ten eenenmale geene voorstelling van nbsb zich had gevormd. 

Om alle onzekerheid over het begrip nbsb opteheffen, vergelijke men: Toradja, inosa, 

adem; Maf. mnasu, athmen. 

Uit het voorafgaande kunnen wij ook ertoe besluiten, dat de lumblumb met soortgelijke 

gewaarwordingen is bedeeld als de levende mensch. 

In Lahewa wist men te vertellen, dat er oorspronkelijk geen lumblumb was, want er 

waren zon noch maan (maar — merk ik op: toen waren er ook nog geene menschen, alleen 

de hoogste góden bestonden). Eerst toen SihA.1 zijne oogen uittrok, het rechter voor de zon, 

het linker voor de maan, en die aan den hemel bracht, ontstond er die lumblumb. 

DE DOOD. 

§ 1246. Een lichaam is „maté”, indien de nbsb het heeft verlaten, wat blijkbaar niet in 

zich behoeft te sluiten dat de „abstracte” hoeveelheid „nbsb”, die het bij de geboorte ont¬ 

ving, „op” is. Nu zij men voorzichtig met de vertaling van dat maté, want het beteekent niet 

alleen dood, maar ook bewusteloos, zooals ik te weten kwam, toen een pradjurit mij verlof 

gevraagd had, omdat zijne moeder „maté” was, en veertien dagen daarna met volkomen de¬ 

zelfde mededeeling kwam : want toen bleek het eerste geval op bezwijming geslagen te hebben. 

Trouwens wij kennen ook den term schijndood, in welk geval ademhaling ook niet dan zeer 

bezwaarlijk waarneembaar is. Die nbsb keert terug naar de góden, die erover beschikken; het 

lichaam zal over eenigen tijd zijn overgegaan tot wat het in oorsprong was: water en lucht. 

Het is nu echter duidelijk, waarom na den dood geen lumblumb meer bestaat, want die onder¬ 

stelt een ademend en levend lichaam: dan echter bestaat het „afdenksel" van het doode lichaam : 

de beghu. Die lumblumb wordt bij aan ziekten gestorvenen ondersteld te zijn opgegeten door 

1) Cf. Wilken, III, blz. 557. 

2) Op. cit. blz. 572. 
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bepaalde góden of geesten ’) en dus mag geenszins worden gezegd, dat die lumölumö over¬ 

gaat in die beghii, zooals men aan de kusten geregeld hoort verkondigen {lutnölumo tobali beghu), 

maar dat in de binnenlanden van het onbeinvloede Ni as steeds met overtuiging werd 

ontkend. Zelfs vond ik bij mijn laatste bezoek te Hilisimaètanö die onjuiste voorstelling 

verkondigen, dus in het binnenland van de Zuid: het is de verwording van de oude voor¬ 

stellingen, onder den invloed van buiten. Teekenen wij dus aan, dat bij gewelddadig gedooden 

die lumölumo niet is opgegeten, want dit zal de sleutel blijken voor de oplossing van een 

belangrijk Niasch vraagstuk 1 2). 

Hiermede is te vergelijken wat wij lezen van de Oio Ngadju3): „De liau, het af¬ 

treksel van het lichaam” (ik zou zeggen: het afdenksel van het doode lichaam) „gaat na den 

dood naar het zielenland en blijft daar in verdoofden staat” (hetgeen nu volkomen duidelijk 

is) „vertoeven, totdat de hambaruan, de zielestof, bij de ziel wordt gebracht, en haar weer 

levend maakt” (de door mij op den voorgrond gebrachte woorden verdienen alle aandacht, 

zie § 1267). Met dat hambaruan moet etymologisch het Niassche beghu worden samengebracht, 

maar de voorstellingen verschillen toch. 

Volkomen onjuist noem ik dan ook, ten minste als oorspronkelijke opvatting der Nias- 

sers, wat wij lezen bij KRUYT 4): „De na den dood voortlevende ziel is de beghu, die gedurende 

het aardsch bestaan van den mensch zichtbaar is in de schaduw van den mensch, maar zij 

doet tot het aardsch bestaan niets toe of af, een dood kapitaal” 5 6), want eerst na den dood 

bestaat die beghu, die met den levende niets heeft uittestaan. 

Eveneens moet ook weersproken worden dat in haren en nagels „nösb” zou zijn; mogelijk 

is dit eenvoudig een doorpraten op van Europeesch standpunt uit gesuggereerde opvattingen, 

geheel begrijpelijk, wanneer men over een onderwerp wil spreken waarbij men onjuist ge¬ 

bruikte benamingen als uitgangspunt neemt. Dat is geenszins een verwijt aan de auteurs, het 

is slechts eene toelichting op de uiterst groote moeite om onder zulke omstandigheden gege¬ 

vens te verschaffen, die aan het gedachtenleven van de inlanders beantwoorden G). 

§ 1247. De tibsö dus, wij zagen het, heeft op zich zelf geen reden van zelfstandig voort¬ 

bestaan, hij is slechts een onderdeel van het algemeene levenwekkende wereldbeginsel; is als 

het ware iets geleends, dat tot de beheerders ervan terugkeert. Wanneer het levende lichaam 

aldus wordt geacht uit twee samenstellende dcelen te bestaan, dan kan men zich, logisch 

doorredeneerende — en dit is de eisch, wil men de godsdienstige opvattingen dezer volken 

analyseeren — genoodzaakt zien, voor het „afdenksel” van het levende lichaaam, de lumölumo 

als evenzeer twee beginselen te aanvaarden: het afdenksel-lichaam benevens dat van den uösö, 

het levenwekkende beginsel. Men zou kunnen zeggen: het fijne van dien nösb. Toch bestaat 

verschil tusschen beiderlei werking, want terwijl het lichaam slechts in staat is tot beweging 

volgens de wetten van wat wij noemen de zwaartekracht, kan zijn afdenksel zich, in droomen 

b.v., bewegen volgens de ongebreidelde fantasieën der verbeelding. Het is de tegenstelling van 

1) § 1268 vlg. 

2) § 1264. 

3) Kruyt, Animisme, blz. 166. 

4) Animisme, blz. 10. 

5) Ontleend door hem aan Chateun, blz. 143. 

6) Cf. Kl. de Zw., I, blz. 248. Even onhoudbaar is van een zuiver Niasch standpunt het vermelde, dat de 

sumang'e als schaduw van den ttbsb zou worden opgevat. (Op. cit. blz. 259). 
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het zuiver materieele en, laten wij zeggen, het geestelijke. Laten wij de bestaanbaarheid van 

deze analyse indachtig zijn, wanneer wij straks ') eene poging zullen wagen, om doortedringen 

in de voorstelling, die de Niasser zich gemaakt heeft van de wijze waarop men zich een 

hiernamaals kan verzekeren. 

§ 1248. Zonderen wij het geval van koppensnellen uit, dat wij afzonderlijk dienen te 

behandelen, dan kunnen wij de gevallen van dood in enkele groepen verdeden, die uiteen 

gehouden dienen te worden en als hoedanig wij noemen: 

1. Hooge ouderdom en ziekte. In beide gevallen is met zekerheid te zeggen, dat de 

bij de geboorte toebedeelde hoeveelheid nbsb geheel was opgebruikt. 

2. Die zekerheid ontbreekt in de volgende gevallen: 

a. Bij ongelukken. Hierbij bestaat echter de minste weifeling, meestal wordt het ongeluk 

den persoon zelf verweten: „had hij maar niet zoo’n korten nbsb gevraagd”. De beghu s van 

deze personen blijven op de plaats waar zij het leven lieten, zij beklagen zich dat zij niet 

voorzichtiger zijn geweest. Volgens THOMAS 2) huizen de beghu s der verdronkenen in het 

water, maar kunnen zij op het land worden gebracht door middel van een offer, waarbij een 

pisangstam in het water wordt geworpen. Behalve deze opvatting vernam ik, dat de schimmen 

van hen die afdreven (CZ. scihani), aan het strand huisden en in Madsinö keerden zij op 

den dag der maand waarop zij verdronken waren, in het water terug (fanalui bazl'a biuamatè 

n'ijci), hetgeen dus als een maandelijksch gebeuren moet worden opgevat, geheel in overeen¬ 

stemming met de beginselen, vermeld in § 479. 

b. In geval van vergiftiging. Personen die vergiftigd zijn, ontvangen daarvan mede- 

deeling van LowalAngi, zoowel in zuiden als noorden; alleen menschelijke straf staat daarop. 

Waarom hun dat wordt medegedeeld? Ik vermoed bij wijze van apologie over het feit, dat 

zij reeds het rijk der schimmen in zijn moeten gaan, terwijl toch de hun toekomende hoe¬ 

veelheid nbsb nog niet was opgebruikt, maar zekerheid heb ik daarover niet. 

c. Bij gewelddadigen dood trof ik tweeërlei aan: zij zwierven rond, dan wel verbleven 

bij de plaats waar zij gedood waren. 

Cf. BüRNE 3): „The wandering ghosts of Europe are usually the souls of suicides, 

murderers and the victims of murderers”. Een parallel vinden wij bij de Germanen: de op 

hun bed overledenen (stroo-dood) ' gaan naar Hela, de godin der onderwereld; de in den 

strijd gevallenen gaan naar Walhalla, maar zwerven onder leiding van WODAN door de 

lucht, onder aanheffing van hun krijgskreet; eene verdere ontwikkeling dus van hetzelfde be¬ 

ginsel maar met andere appreciatie 4). 

§ 1249. Wanneer er zijn, die van meer dan één beghu van een overledene weten, dan 

is dat het uitvloeisel van wat men onder lumölumö verstaat5), en zoo vinden wij bij THOMAS °) 

gesproken van drie beghiïs: 

1. De schaduw, bij zonlicht te zien, gaat bij den dood over in den adu n'uwu, het 

voorouderbeeld, en is een goede schim. 

1) § 1261. 

2) Blz. 14. 

3) Blz. 81. 

4) Vgl. de zoo geheel verschillende voorstelling bij de Bahau: Schmidt, Grundlinien, § 72. 

5) § 1244 sub 3. 

6) Blz. 14. 
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2. Die bij het licht van het vuur te zien, huist bij het graf en houdt de beenderen 

bij elkander. 

3. Die in het water is een booze „geest”, die de beenderen uit elkander werpt. 

Wij zullen deze waarschijnlijk kunstmatige voorstellingen laten rusten, en ons wenden 

tot de binnenlanden van het eiland, om nategaan welke opvattingen daar werden aangetrofïfen. 

Het meest voor de hand liggende punt zal zijn te bepalen, op welke plaatsen wel die 

schimmen worden gedacht te verblijven '). 

§ 1250. De hoofdonderscheiding, die ten aanzien der woonplaatsen der schimmen valt 

te maken is, dat men eenerzijds zich die bij de graven, in het algemeen daar waar het 

lichaam van den doode zich bevindt, denkt, en dat anderzijds de opvatting bestaat, dat 

die schimmen zich naar een bepaald voor hen bestemd oord begeven. Het wil mij voorkomen, 

dat wij hier met de herinnering uit twee phasen van ontwikkeling van den mensch te doen 

hebben, zoodat in oorsprong althans hieruit geene conclusie tot meervoudigheid van de 

schim mag worden getrokken, zooals die ten slotte zich wel daaruit kan ontwikkelen. Ten 

aanzien van het schimmenland moet vermoedelijk eene dergelijke conclusie worden gemaakt 

uit het feit, dat men daarbij onderscheidt tusschen eën verblijf in eene onderwereld en een 

ander, dat in den „hemel” is gelegen. Op deze voorstellingen bereidden wij reeds voor in 

$ 1180 juncto 1181. Deze drieledige indeeling zal dus in het volgende onze leiddraad zijn. 

SCHIMMENVERBLIJF BIJ DE GRAVEN. 

§ 1251. In de centrale streken treft men deze opvatting op zijn zuiverst aan, waar het 

b.v. heet: de schimmen gaan naar beneden de bambu-stoelen, zooals die bij de graven dik¬ 

wijls zich bevinden (beghu möj föw b'örö hab, te Lawalawa-luwö, aan de Idanö Tai). 

Vooral sprekend is die mededeeling, aangezien de dooden in deze landstreek boven den grond, 

op stellages, werden bijgezet. Datzelfde geldt van Tètègewo (Susuwa), waar het heette: 

de dooden gaan beneden het gesteente, waarop de kampong was gebouwd," en dat drab ge¬ 

noemd wordt (bard drab tözv 1 2). De dooden hadden derhalve hun verblijf in de onmiddellijke 

omgeving van de levenden, want die graven bevinden zich steeds dicht bij de nederzettingen. 

Maar aan den anderen kant ligt er toch in dat „föw”, beneden, iets van een verblijf beneden 

de wereld der menschen, hetgeen niet behoeft te verwonderen: van de voorouders zagen wij, 

hoe de stamvaders eenmaal van eene verdieping hooger dan de onze op aarde kwamen, en 

dat kan tot de opvatting hebben gevoerd, dat de overledenen wederom eene étage lager gaan 

wonen. Wat men zich wel moet denken van die graven, kan blijken uit wat het zijn: van 

afdakjes voorziene plekken, die dus bestemd zijn zekere beschutting te geven, zooals dat de 

woning aan den mensch doet. Het aan alle zijden open zijn moge met den tegenwoordigen 

vorm dier verblijven niet kloppen, het is daarentegen geheel in overeenstemming met den 

1) Cf. Wilken, III, blz. 48. Wanneer die schrijver van drie „zielen” spreekt kan er hoogstens sprake zijn van 

eene „drizeenheid". 

2) Cf. Wilken, III, blz. 88 en 89, noot 216. 
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open bouw van vroegere tijden 1). De materieele opvatting van het leven hiernamaals kan 

blijken uit hetgeen men den dooden meegeeft, en waarvoor met eene verwijzing naar aange¬ 

haalde paragrafen worde volstaan. Dat aan het gebeente in zijn geheel, dan wel aan den 

schedel alleen na zekeren tijd een nieuw verblijf gegeven kan worden, zagen wij reeds2); 

hiervan kan ik alleen vermelden dat ik niet heb kunnen vaststellen, of de voorstelling in zich 

sloot een regelmatig verblijven van de schim bij dat gebeente, wel daarentegen is zeker, dat 

het als medium kan worden gebruikt. Voor de beteekenis van de dela in het noorden, ver¬ 

gelijke men § 812. Uit § 810 volgt, dat de overledene nog drie dagen in de daar bedoelde 

landstreken in de oude woning blijft, om dan op den vierden eerst zijn verblijf bij het graf 

te nemen. In § 812 zagen wij, hoe in noordelijke streken de daar genoemde „beghii dodo” 3), 

die zich in compacten vorm vertoont als een spin (vandaar: alöl'óa d'ódo) na zekeren tijd van 

het graf wordt gehaald, om met het voorouderbeeld te worden vereenigd. Waar aan die 

ceremonie is voorafgegaan het rijststrooien, waardoor men de. schim van den doode door 

middel van wuiven, en dan zeker van het doodenrijk, wat men daaronder ook moge verstaan, 

heeft opgeroepen, komt mij voor dat de eenheid der verschillende zielen, waartoe men heeft 

willen besluiten 4) voldoende is aangetoond. Dat voor hoofden daarnevens andere voorstellin¬ 

gen te verdedigen zijn, zullen wij nader zien 5). 

SCHIMMENVERBLIJF IN DE ONDERWERELD6). 

§ 1252. Voor de plaats, waar die onderwereld gelegen is, weet men in den regel niet 

zoo nauwkeurige opgave te doen als te Bawömataluwö, waar men den afstand schatte 

op ongeveer een halven dag gaans naar het westen. Dat deze hemelstreek niet overal geldt 

voor die waarin men het doodenrijk moet zoeken, merkten wij vroeger reeds op7); men be¬ 

reikt het langs het daar vermelde uiteinde der wereld, den weg der schimmen naar het 

doodenrijk. Moge al de gemaakte opmerking, dat de bewoners van het centrale oosten waar 

ik die opvatting aantrof, nooit de westelijke zeeën hadden gezien, gedeeltelijk licht werpen 

op hunne denkbeelden, daarnevens worde de aandacht gevestigd op de bestaanbaarheid van 

eene andere verklaring: en wel dat zulks zou kunnen berusten op de herinnering aan het 

oude stamland aan den Sumatra-wal, waarvoor wij een parallel dan zouden vinden op 

Roti8), waarvan de bewoners van Sawu afkomstig zijn, en die nu daar hun schimmenland 

denken. 

Dat de weg naar die onderwereld langs de rivieren van het eiland werd afgelegd, en 

0 §§ 810, 83° vlg. 

2) § 837 vlg. 

3) Waarvoor vlg. § 1245. 

4) Wil.KEN, III, blz. 48. 

5) § 1258 vlg. 

6) Te Sifaoro-asi (Idanö Gawö) werd het bestaan ervan ontkend. 

7) § 1198. 
8) WlLKEN, III, blz. 49. 
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dat daarmede de plaatsing van de doodkist samenhing, vonden wij reeds gelegenheid te ver¬ 

melden Van daar ook de prauw-vorm daarvan. Het heet: (L a w a 1 a wa - L u w ö, Idanö 

Tai) iele si maté, nif'aclc begint n'ija, de doode gaat de rivier stroomafwaarts, zijn beghu wordt 

de rivier afgevaren; dan wel: (Noord-Ni as) ibsisi idanö, zij volgen de rivier. De doode 

komt dan eindelijk aan bij eene breede rivier, die hem nog van de onderwereld scheidt, en 

over dat water ligt een brug, in de Zuid aangeduid als: 

Ëtèetè lighé. De brug (die) een klappernerf (gelijk is). 

Ètèétè bu. De brug (die de dikte heeft van) een haar. 

In het centrum was het een néténétê, en in het noorden een dèla, maar deze lag over 

eene diepte in de rivier (namö), die genoemd werd: Fama-'ala, dus de plek, waar de 

schimmen gevangen werden, als in een net. Beneden die brug is het niet pluis, ofschoon men 

het er geenszins over eens is, welke juist de dreigende gevaren zijn. Zoo wist de een, dat 

daar beneden een buwaja was, de bewuste madsjuwu, dien wij in § 335 o. a. leerden kennen. 

Eene andere voorstelling houdt echter in, dat beneden die brug een groot vuur zich bevindt. 

Cf. Noorsche Mythen1 2): „Men meent, dat de roode gloed van den zonsondergang... 

de spiegeling is van het helsche vuur, waarin de slechte bisschop langzaam wordt geroosterd”. 

ROLLESTON 3): „CUCIIULAIN came to the Bridge of the Leaps, beyond which was the country 

of Skatha” (het verblijf der schimmen); op. cit. 4): „the Bridge was very narrow and very high, 

and it crossed a gorge where far below swung the tides of a boiling sea, in which ravenous 

monsters could be seen swimming”. Bij de Germanen was Nastrand de oever van de 

rivier van het doodenrijk, die stroomde om het rijk van Hela heen. 

Te Lahewa, waar mij ook de merkwaardige opmerking gemaakt werd, dat LÖWALANGI 

eene godheid was van vreemden oorsprong5 6), bereikte mij ook de mededeeling, dat die nété 

bu eveneens aan de vreemdelingen was ontleend. Hoe dit zij: juist, dan wel van buiten af 

gesuggereerd, wij zullen andere voorstellingen °) van ditzelfde onderwerp zien, die het meer 

dan waarschijnlijk maken, dat wij hier wel degelijk met nationaal goed te doen hebben. Twijfel kan 

alleen wekken het eenerzijds varen in een prauw, terwijl dan plotseling die brug te voorschijn 

komt. In de Zuid stond bij die brug een wacht (sana'a), van wege de dooden daar geplaatst, 

die hen die kwaad hebben gedaan, niet doorlaten. Daarnaast bestaan andere opvattingen, 

gelijk wij dadelijk zullen zien. De meest algemeene beschouwing is echter, dat het schimmen 

niet mogelijk is die smalle brug te passeeren, dan door zich vast te houden aan den staart 

der katten, die dus óók als wachters worden gedacht. Heeft iemand tijdens zijn leven zich 

nu schuldig gemaakt aan een vergrijp tegen die dieren, dan wordt hem dat hier vergolden, 

en de betrokkene stort in den afgrond 7). Den hemelwachter Kale Kamo 8), gewapend met 

speer en schild, heb ik niet kunnen terugvinden, en evenmin Mandroko, zooals hij in de Zuid 

zou zijn genoemd, en waar men mij alleen van wachters in het algemeen wist te vertellen. 

1) § 822. 

2) Blz. 28. 

3) Blz. 187. 

4) Blz. 188. 

5) § 692. 

6) § 1259. 

7) § 486. 

8) Vgl. Lett, bij Kl. de Zw., I, blz. 124; Kruyt, blz. 355. 
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Cf. Noorsche Mythen '): MÖDGUD, de bewaker van de G i a 11 a r-brug, de doodenbrug. 

Wie in zwijm valt en weer bijkomt, is volgens Niassche opvatting dood geweest maar weer 

levend geworden, en men verklaart dit hiermede, dat zijn begint (dus niet lumölumo) de brug 

niet heeft kunnen of mogen passeeren. Komt die doode dan weer tot ademen, is de nbsb 

teruggekeerd, dan heeft hij weer een lumolumo. 

Volgens den een staan op den weg naar het rijk der gestorvenen een groot aantal 

vruchtboomen, zooals gaè, göna, li/nb ana*a, en volgens anderen roepen de schimmen der 

overledenen dengenen die pas aankomen, toe: 

qènè ga, soröj ba luwb, Kom hier, die van het zonlicht gekomen zijt, 

Ja'é buiva göna sasbsb, Hier is rijpe ananas, 

Ja'è gaè sasbsb. Hier is rijpe pisang. 

Zij noodigen hen dus uit naar den overkant te komen. 

Cf. WlLKEN1 2), waar van de orang-Bënuwa van Malakka wordt verhaald, dat zij 

na hun dood gaan naar Pulau Buwah, waar overvloedig vruchtboomen staan. 

§ 1253. Zijn wij dan eindelijk in het schimmenland aangekomen, wij vinden hier dag 

en nacht omgekeerd als bij ons. De taal is dezelfde, maar naar de begrippen heeft men juist 

het tegenovergestelde, en alleen de priester kan die verstaan. Te Lahewa werd de kam¬ 

pong, die men daar aantreft, genoemd : 

Hili-si-matarija-alitö, Hili-si-matarija-nauma, 

hetgeen met Vuurberg kan worden vertaald; het lag aan den kant van de ondergaande zon, 

en het hoofd heette: 
\ \ 

Tuga Aghozila Luwö, Tuhu Aghozila m'bawa, 

evenals men in het oosten vindt: Hili-gömbalata-langi; dit laatste treffen wij aan in 

Das Ausland 3) als: 

„An der Stütze der Sonne, wenn sie aufsteigt, 

lm Dorfe des Wöli-SÖ-waha-Sa'usÖ”. 

Het schijnt echter dat men deze kampongs niet als bepaaldelijk van de dooden mag 

opvatten, maar meer als aan den horizont gelegen verblijven, die buiten deze voorstelling 

staan. Dit is wel eene noodzakelijke consequentie uit de mededeeling uit datzelfde Lahewa, 

dat de solawa m'beghu si tbhöna, het hoofd der schimmen, die er bij duizenden zijn, was Tuha 

Lagajagaja, als wiens vrouw genoemd werd Si-Waida, ere m'beghu of -ere beghuwa. Te 

S i fa-5 o r o - as i (Idanö Gawö) noemde men den sölazva van die begint dsi maté: TsjUADA 

LauwÖ DsamÈ, gehuwd met AwÊDA SilÈWÊ-HÈNÈ. Hoe die namen ook mogen zijn, het 

leven in die nederzettingen is eenvoudig de voortzetting van dat op aarde. Maar nu heeft 

men weer tweeërlei opvatting, vooreerst heet het dat allen die door eene gelijke doodsoorzaak 

zijn gestorven, een gemeenschappelijk verblijf hebben, en aan den anderen kant wist men 

dat men daar vereenigd wordt in kampongs, en wel op gelijke wijze gegroepeerd als die op 

aarde. Zoo zouden dus eenerzijds verdronkenen, vermoorden (gesnelden) daar samenwonen 

— men lette op de tegenstrijdigheid met § 1248 — de eersten in een huis als van sörötui 

1) Blz. 354. 

2) III, blz. 54. 

3) 1891, blz. 643. 
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(glas of spiegel, het wijst op den zeegod, zie § 1201), de laatsten in een van ijzer (dat dus 

verband houdt met het wapen waarmede men gedood is): eene mededeeling van Hilisi- 

maètanö; en anderzijds is daar een H i 1 isi m aè t a n ö, gelijk in naam als op Nias, alleen 

grooter met het oog op de meerdere bewoners. 

Dat is het verblijf der begint si tbh'öna, der duizenden schimmen. Aangezien het leven 

daar eenvoudig de voortzetting is van dat op aarde, bekommert men zich weinig om den 

dood. Men spreekt elkander daar aan voor schulden, volgens sommigen ook voor die welke 

men op aarde heeft ontkend, want die schimmen schijnen beter op de hoogte van de waar¬ 

heid te zijn dan de menschen. Dat zulks eene uitvinding van de meer gegoeden onder de 

Niassers is, noem ik eene uitvinding van dengeen, die dat beweerd heeft'); men plaatse er 

slechts naast, wat ROLLESTON 1 2) vermeldt van de Kelten: „the Celt would lend money on 

a promissory note for repayment in the next world” 3), terwijl men dergelijke voorstellingen 

in A e g y p t e had. 

Dat er een begrip van vergelding in wording was, blijkt uit mededeelingen van Hili- 

simaètano: wie zijn makker verbrand had (men lette wel op: van vijanden verbranden 

wordt niet gesproken) werd ook verbrand; wie katten had geslagen, moest kattenhaar aan 

elkaar hechten; laat iemand aan zijn zoon goud na en maakt die het op, zelfs al komt hij 

het maar te verliezen, dan wil de vader, wanneer die zoon in het schimmenland komt, hem 

niet in de kampong ontvangen, maar die zoon moet in de halamas verblijven. 

Maar ook in het schimmenland was geene bestendigheid, en — volgens vele opvattin¬ 

gen — kwam men weer te overlijden, zoodra men zijn aardschen leeftijd had bereikt. Had 

dat negen malen plaats gehad (vandaar mogelijk de negen verdiepingen beneden onze aarde) 4), 

dan was de beghn geheel zwart geworden. Die conclusie zou daarop kunnen berusten, dat de 

boven ons levende bela wit zijn, de Niassers zijn licht getint, dus hoe lager verdieping, des 

te donkerder van kleur. Volgens KrüYT 5) zouden de „zielen” van „helden” na negenmalig 

sterven naar de maan verhuizen. Dit komt mij erg dubieus voor; aan het heldendom wordt op 

Nias nu eenmaal niet de plaats ingeruimd, die het hierin wordt toebedeeld. Dit herhaaldelijk 

sterven brengt ons echter op een ander onderwerp van geen gering belang: de zielsverhuizing. 

Dat het geloof hieraan inderdaad bestaat, moge blijken uit het volgende. 

ZIELSVERHUIZING. 

§ 1254. Men vatte dit woord niet in den veel gebruikelijken zin op, waarbij al naar een 

goed of slecht leven de wedergeboorte in daarmede verband houdende omstandigheden plaats 

heeft, want waar de Niasser slechts in embryonalen vorm het begrip van vergelding kent, 

1) Chatelin, blz. 23. 

2) Blz. 80. 

3) Zie § 1055. 

4) § 1171 vlg. 

5) Blz. 384. 
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gewoon mensch: 

vermoorde: 

verdronkene 

gelijk wij in de vorige paragraaf zagen, behoeven wij evenmin uittezien naar de werking 

daarvan op dit onderwerp. Beslissend voor hem is daarentegen hetgeen men was bij den 

dood, en zoo vinden wij dan ook vermeld, dat wie stierf als: 

hoofd, ten slotte overgaat in: een magihb (§ 1240 sub 3 en 4). Z. 

jonggezel: „ „ een töhöl'óhö (Palpares sp., mierenleeuw), 

kind: „ „ een elewazi (regenworm). 

„ „ N. ngalöngalö, Z. ma 16 of malömalö '), kleine vliegjes, zooals 

die voorkomen in de varkensstallen, of op de potten voor 

het voeder van die dieren (ba bowoa gó bazui, Z.). 

„ „ een larewe (sprinkhaan). 

„ „ een hémt (witte mier). 

Dit geldt dan na negenmalig overlijden in het zielenland, maar die dieren leven blijk¬ 

baar hier op aarde, zoodat het vermoeden voor de hand ligt dat wij met aan elkander ge¬ 

paste, maar in origine zelfstandig ontwikkelde voorstellingen te doen hebben. Te Lahewa 

vertelde men dat zevenmaal de beghn bij zijn overlijden weer een beghu werd, maar de 

achtste maal werd hij een kawakaiva (vlinder) en den negenden keer werd die kaïuakawa een 

kelewadsji; en kwam ook die (regenworm) te sterven, dan werd hij wederom aarde (tanö)1 2). 

Volgens'-'Kruyt 3) gaan de. „zielen” (beghu) van booze menschen niet naar het zielenland, 

maar gaan zij over in allerlei dieren. De ziel van een smid (is die dan een boos mensch?) 

gaat over in een kikvorsch; zij die geen zoons hebben, worden nachtvlinders (ten rechte 

juist genoemde mierenleeuw), en de zielen der vermoorden worden sprinkhanen. Van de ver¬ 

andering van een „vorst” (n.b. ook de M e n t a w e i-eilanden worden genoemd!) in een hage¬ 

dis4) heb ik op Ni as nooit iets vernomen. Wij treffen dus op Ni as het geloof aan eene 

verhuizing naar een schimmenland aan naast dat aan zielsverhuizing, zonder dat het eene het 

andere blijkbaar schade doet 5 6). 

§ 1255. Wij zeiden in § 1239 toe het verband in het licht te zullen stellen, dat men 

zich denkt tusschen de schimmen der dooden en het varken, en hiertoe biedt zich nu de 

gelegenheid. Hoe de mensch als varken beschouwd wordt van den god van onder- of van 

bovenwereld releveerden wij vroeger °) en in verband hiermede staat dat het kan gebeuren, 

dat iemand droomt, dat er een varken staat aangebonden bij de woning b.v., hetgeen dan 

beteekent, dat de betrekkelijke godheid het voor zijn maal wil gebruiken en dat heeft dan 

den dood ten gevolge van hem, op wien het slaat. Zulk een droom-zwijn is dus met niets 

anders te vergelijken dan de lumolumö-, en dit doet de vraag rijzen of wij den beghu mogelijk 

niet evenzeer het recht hebben als varken te beschouwen, en dan als eersten vorm, dus uit 

de reeks van overgangen, waarvan wij enkele voorbeelden boven gaven. Al moet ik voorop 

stellen, dat ik van Niassers geene verklaring vernam die aantoonde dat dit begrip thans 

nog bij hen voortleeft, meen ik toch, dat materiaal van elders waarschijnlijkheid verleent aan 

1) Zie § 1149. 

2) KRUYT, blz. 384; SüNDERMANN, blz. 73. 

3) Blz. 184 (ontleend aan Fkhr, blz. 65—66). 

4) Vgl. Kruyt, blz. 193—194. 

5) Vgl. Wilken, III, blz. 47 vlg. 

6) § 1181. 



556 ETHNOGRAPHIE. XIV. GODSDIENST. 

mijne onderstelling, wanneer men uitgaat van hunne eigen erkenning van gelijkwaardigheid 

van hun persoon met die varkens. Als zoodanig vermeld ik: 

In het verhaal van „Si-Sëlido” ') vindt men vermeld een ziel, die de gedaante van 

een wild zwijn, émpun, verkreeg. Nu is empun in het Daïrische dialect eene wilde zwijnsoort 

die altijd in kudden rondloopt en althans naar de beschouwing van de Ba taks van de 

Westkust, vindt de incarnatie van de ziel van een overledene gewoonlijk in zoo’n dier 

plaats. Empun (van het grondwoord émpu, Tobasch ompu, grootvader, heer) beteekent: de 

als heer, als grootvader te beschouwene. Nu is het wel merkwaardig dat Niasch beghu, 

Bataksch begu, naast zich heeft het Sundaneèsche begu (naast bagong) voor: varken. 

Onder de Kelten vond overgang in een everzwijn meermalen plaats (op Nias komt de 

naam voor dat dier: la'imba, meermalen in persoonsnamen voor), waarvoor vgl. ROLLESTON 1 2): 

„and I (TüAN) knew, that my body changed into another form. I was a wild boar”; op. cit. 

blz. 291 : „in place of the dead child, there arose a huge boar, without ears or tail”; op. cit. 

blz. 380: „GWVDION and GlLVAETHWY were changed into two wild swine”; op. cit. blz. 391: 

„Twrcii Trwyth, a king transformed into a monstrous boar”. 

§ 1256. Ten slotte moet gewezen worden op de viókbmökb, in het uiterste noorden 

kómökómö, de in § 812 besproken spin, die als representant van den doode beschouwd wordt, 

en dus zonder twijfel onder deze groep van denkbeelden valt, en op ratten en vliegende 

honden in § 814. 

§ 1257. Deze transmigratie heeft, voor zoover ik heb kunnen nagaan, niet geleid tot 

het b.v. onder de Kelten voorkomend geloof, dat het gebruik van zulk een dier door eene 

vrouw, hare bezwangering met de daarin vervatte ziel kon ten gevolge hebben 3). Wel troffen 

wij een analoog verhaal aan 4), waarin eene vrouw zwanger wordt na het gebruik van eene 
♦ 

vrucht (dima), maar het is de vraag of het geoorloofd is, tusschen die voorstelling en de hier 

behandelde eenig verband te leggen. 

SCHIMMENVERBLIJF IN DE BOVENWERELD. 

§ 1258. Wij zijn dan genaderd tot een der meest interessante hoofdstukken van den 

Niasschen godsdienst, waarin het moge duidelijk worden door welke middelen deze oermensch 

gemeend heeft zich te kunnen onttrekken aan de sombere vergankelijkheid van het schimmen- 

land, dat nog alleen aan de kindsheid van zijn geslacht bekend was. Wij hebben daarbij niet 

het oog op de zeer beperkte voorstelling, zooals van helden die naar de maan gaan 5), van 

kinderen die met hunne ouders den hemel opgaan en daar in sterren veranderen °), dan wel 

1) Van der Tuuk, Bataksch leesboek, deel III, blz. 219 vlg.; vgl. Wilken, III, blz. 76, noot 184. 

2) Blz. 99. 

3) Cf. Mac Culloch, blz. 348 vlg. 

4) § 1222. 

5) § 1253. 

6) § 472. 
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van het mannetje in de maan '), maar op een verblijf, waarheen bepaalde personen onder 

bepaalde omstandigheden zich kunnen begeven, terwijl al degenen, die aan die voorwaarden 

niet beantwoorden, moeten volstaan met een verblijf in Ha des. Deze voorstellingen dragen 

in zich de sporen van hoogen ouderdom, al mogen zij dan niet aan den allereersten oorsprong 

van de reeks van opvattingen gesteld worden, die successievelijk omtrent het hiernamaals zich 

ontwikkelden, en die wij thans naast elkander voortlevende aantreffen. Vgl. WlLKEN1 2): „Van 

de Alfoeren van de Minahassa lezen wij, dat de armen na hun overlijden naar de bos- 

schen gaan... en daar blijven rondzwerven, terwijl de rijken naar kasendukan, de boven¬ 

wereld, vertrekken”. 

§ 1259. Het is dan in de eerste plaats zaak, dat wij ons eenige voorstelling maken 

omtrent hetgeen men zich van die bovenwereld denkt. Bij Lett 3) lezen wij hoe hoofden, 

die de vereischte feesten gevierd hebben 4) „nach ihrem Tode ins Siebengestirn versetzt werden”. 

Deze opvatting moet stammen uit centrale deelen van het eiland; zie ook het boven aange¬ 

haalde omtrent dat sterrenbeeld. 

Cf. WALLIS Budge, Osiris and the Egyptian resurrection 5 6): „The mention of ORION 

and SOTHIS is interesting, for it shows that at one time the primitive Egyptians believed, 

that these stars were the homes of departed souls”. 

Meer algemeen meen ik echter te kunnen noemen die andere opvatting, dat de boven¬ 

wereld geene andere is dan die, waaruit de mensch eenmaal op aarde nederdaalde, en die wij 

vroeger0) in die streken leerden kennen als Tètè-Holi-tf«#Tz, het gulden verblijf dier hemel- 

lingen. Over dit onderwerp verscheen eene interessante studie van den zendeling E. FRIES7), 

wiens beschouwingen deels met de mijne overeenkomen, en die men dan ook, met vele aan¬ 

vullingen, hier in hoofdzaak zal terugvinden. Dit betreft dan de centrale streken, wij zullen 

echter eerst enkele aanteekeningen laten volgen over de Zuid die, hoe weinige ook, toch 

van belang zijn voor het goed verstaan der zaak. Dat wij geene gegevens hadden over die 

bovenwereld uit dit gebied, merkten wij vroeger reeds op, zoodat het moet bevreemden dat 

er nu wèl opgaven volgen over dat verblijf der dooden. De motiveering hiervan is dat men 

in de Zuid mij vertelde, hoe de groote siulu's en de priesters van dien aard naar het land 

gingen, waar zoowel LÖWALANI als LATURA heerschten, waarheen de weg leidt door het 

westen, waar de zon ondergaat. Evenwel: daar bevond zich een trap (ora), voorzien van 

sporten (in dit geval genoemd: fandï) en boomen (óri), die zeer scherp zijn en waarover de 

schimmen zich moeten begeven. Een kat werd niet genoemd als waker, maar wel, dat wie 

zulk een dier kwaad had gedaan niet sterven kon. Hoofd der schimmen is daar Manaradsja 

(geen Niasch woord) beghu, wiens woning is van ijzer en die het gedrag van alle menschen 

tijdens hun leven kent, en die hen die fouten tijdens hun aardsch bestaan begingen, in den 

daarbij aanwezigen afgrond doet storten. Die trap, waar wij den mensch in de Zuid leerden 

kennen als varken van LÖWAlAni, den god van de bovenwereld, wijst naar die bovenwereld, 

1) § 1188. 

2) III, blz. 51. 

3) II, blz. 63. 

4) § 776 vlg. en § 898. 

5) Blz. 107. 

6) § 1189 vlg. 

7) In „Allgemeine Missions-Zeitschrift”, 1908, blz. 73—88. 
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en al is er aarzeling in de voorstelling aangezien in één adem met dien hemelgod tevens die 

van de benedenruimten genoemd wordt, het wil mij niettemin voorkomen, dat men op weg 

was, zijne voorstellingen te wijzigen. Nader onderzoek is in ieder opzicht noodzakelijk. 

§ 1260. Het meest frappant is, dat de Niassers in onbeinvloede streken mij verzekerden: 

1. dat alleen een levende een lumölumö bezit, een doode niet;' 

2. dat een doode slechts als beghu bekend is, 

en dat niettemin in diezelfde gebieden (b.v. Lawalawa-Luwó), wanneer het ging over het 

hiernamaals van hoofden, men zonder daarin het geringste bezwaar te vinden, mededeelde 

dat de lumölumö dier personen naar de bovenwereld gingen, en dan ook noemde LüWALAni, 

zooals ik, behalve in aangehaalde plaats, ook te S i fa'o r o - a s i (Idanö Gawó) vernam. Te 

Hilisimaètanö waren er die beweerden, dat de lumölumö aanwezig was in de adu dra^ama, 

terwijl het graf, de atela, was de banuwa beghu. Maar dadelijk volgde daarop de contradictie, 

dat de lumölumö overging in de beghu, niet dood ging, maar voortleefde. In deze laatste 

kampong echter sprak men niet van lumölumö, maar van: laghömi, dat met Glanz, Herrlich- 

keit door SüNDERMANN vertaald wordt (lumölumö sölawa lumalö jawa ghö Tsjuwada Löwa- 

LANl). Van zulk een lagh'ómi wist men in Lahewa niets af. Maar voor de landstreken, 

waar men deze voorstelling wél heeft, is de conclusie dan toch onvermijdelijk, dat daaraan 

iets van glans en glinsteren moet verbonden zijn, en dan ligt het voor de hand verband te 

zoeken — waar die hoofden bij uitnemendheid gerechtigd en tevens verplicht zijn, willen zij als 

zoodanig worden geëerbiedigd, om goud te smeden — tusschen dat glinsterende goud en die 

lagh'ómi. En dan herinneren wij ons tevens, hoe het juist weer die hoofden waren, die in noor¬ 

delijker streken werden gezegd een afzonderlijk soort ziel te bezitten, de eheha, die wij in 

§ 836 reeds noemden, onder opmerking dat het kenmerkende daarbij was, dat bij het op¬ 

vangen van dien laatsten ademtocht goud wordt gebruikt. Als een roode draad loopt dat aan 

geen verderf onderhevige metaal door al deze voorstellingen heen; het is het op den voor¬ 

grond gebrachte beginsel van het gulden Tètè-Holi, waar de zonnerepresentant Luwo- 

MewoNA, de zon van voorheen, zich bevindt: en hiermede is de sleutel gegeven voor al die 

voorstellingen: men acht dat goud van gelijken onvergankelijken aard als dien zonnegod, die 

immers steeds weer in vollen luister zijn loop aanvaardt, in tegenstelling met de steeds weer 

afstervende en dus aan verderf onderhevige maan. Nu eerst begrijpen wij ten volle, wat de 

eigenlijke drijfveer was bij dat goudsmeden: door de aanwending van die stof meende men 

zich een evenzeer permanent bestaan te kunnen verschaffen als dat metaal bezit, dat van 

gelijken aard werd geacht als het licht der zon. 

Voor het glinsteren als goddelijke uiting cf. Exodus, 34-29: „En het geschiedde, toen 

MOZES van den berg Sinaï afging... zoo wist MoZES niet, dat het vel zijns aangezigts glin¬ 

sterde, toen Hij met hem sprak” ’). Cf. SCHMIDT2): „Das geschieht bei den Südost-Dayak 

und den Toradya, wo das Vollmondwesen als ohne Atem und Leben hingestellt wird, dem 

der Sonnengot ewiges Lebens zu schenken willens und machtig war, was nur durch den 

Windgott vereitelt wurde”. 

Voor de beteekenis van die eheha is nog afdoend de opmerking van CHATELIN3): „in 

1) Cf. Lewis Spence, blz. 82. 

2) Grundlinien, §§ 144 en 476. 

3) Blz. 35. 
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dien buidel verandert die eheha in goud”; wij hebben dus te maken met wat wij kortweg, — en 

dan wake men tevens voor misverstand — goud-ziel zouden kunnen noemen. Vandaar ook, dat 

men in die landstreken op de feesten telkens weer dien Luwö-Mewöna bezingt, wanneer 

men door middel van het als de zon geel glanzende goud zich gelijke levenskracht tracht 

bijteleggen als dien broeder van zijn stamvader, voor wien het werd weggelegd, het rijk Tètè- 

Holi te besturen in alle onvergankelijkheid. Het is datzelfde streven waarnaar de geheele 

menschheid roept: de onsterflijkheid te erlangen, en piëteit past bij de beschouwing van deze 

hooge uitingen van het menschelijke gedachtenleven, ondanks al haar naïveteit.-Verder ken¬ 

merkend voor die eheha is, dat zij heet wordt genoemd. 

Cf. BURNE1): „In the Tonga Islands, the souls of'plebeians die with their bodies, 

while those of high rank live on in the island paradise of Bolotu”. 

Toch zij er op gewezen, dat die eheha nog op iets anders kan wijzen, waar de oudste 

zoon die van zijn stervenden vader moet overnemen: op eene soort van zielsverhuizing, het 

wederom in bloei doen komen van den stam, zooals dat duidelijk te voorschijn komt in de 

dichterlijke v/oorden van den Hili Maziaja: 

Maté bulu, qari dóla, De bladeren verwelken, de stam blijft leven, 

Da wamaledo eheha. wanneer de eheha wederom te voorschijn gebracht wordt (nl. 

in dien zoon). 

§ 1261. Van ontzaglijk veel ouder datum dan deze toch betrekkelijk jonge voorstellingen, 

moet daarentegen worden beschouwd hetgeen thans onze aandacht vordert: hoe het in zijn 

werk gaat om de schim, die bij den dood al even weinig actief gedacht wordt als de doode zelf, 

tot een daadwerkelijk leven te brengen. 

Wij zagen reeds2 3) hoe bij den dood volgens de meest voorkomende, zuivere Niassche 

voorstelling, geen lumölumö meer bestaat, maar er alleen een beghii aanwezig is, en wij hebben 

de logica hiervan leeren begrijpen, waar wij aan het levende lichaam de nbsb zagen ontvlieden, 

zoodat naast de doode materie dan ook slechts een „afdenksel” daarvan mogelijk was, die 

bewuste beghu. 

Dat deze na de begrafenis zich naar het graf begeeft, merkten wij reeds op. Ook leer¬ 

den wij kennen de voorstelling, daarnevens op gelijken voet levende, dat die beghu naar de 

onderwereld gaat, en dat dit ondersteld wordt dadelijk na den dood te gebeuren, moeten wij 

wel daaruit concludeeren, dat schijndooden gezegd worden niet de brug naar de onderwereld 

te zijn kunnen overgaan: dat wijst erop, dat zij dan toch dadelijk daarheen op weg waren gegaan. 

Het wil mij voorkomen dat deze voorstellingen er uitdrukkelijk op wijzen dat, al 

onderscheidt de Niasser, er naar gevraagd, hierbij tegenwoordig niet, niettemin oorspronkelijk 

een verschil kan hebben bestaan tusschen die grafschim en die onderwereldschim, om beide 

door eene korte aanduiding te onderscheiden. Daarbij moet dan de eerste meer origineel zijn, 

de laatste een hooger stadium van voorstellingen vertolken. Zij zouden kunnen leiden tot de 

opvatting van eene meervoudigheid van het „afdenksel”, of, zooals Europeanen wel zeggen: 

ziel. In origine moeten zij echter hetzelfde hebben weergegeven. 

Hiernaast moeten wij plaatsen, wat WlLKEN schrijft over de 01 o-N ga d j u’s n): „Deze 

1) Blz. 81. 

2) §§ 1246 en 1247. 

3) UI, blz. 9. 
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O. schijnen onderscheid te maken tusschen eene meer materieele ziel, het levensbeginsel 

van het lichaam” (op Ni as dus: de nbsö, de adem), „en eene ziel die aan den mensch 

bewustzijn, individualiteit verleent. Gedurende het leven zijn beiden vereenigd onder den naam 

hambaruan”. 

Deze opvatting wijkt belangrijk van de Niassche af, maar er is aanleiding om de juist¬ 

heid der mededeeling in twijfel te trekken; waar hambaruan etymologisch verwant moet zijn 

met beghu, zou het mogelijk zijn dat eenzelfde stam dan tot zulke uiteenliggende begrippen 

zou leiden. WlLKEN vervolgt: „Bij het sterven echter scheidt de laatste zich als liau van het 

lichaam, terwijl de andere als karahang bewusteloos in het lijk terugblijft. Wanneer het 

tiwah- of het doodenfeest gevierd wordt, bidt men tot de sangiang’s, goede geesten, dat zij 

de karahang doen herleven en in het zielenland brengen, waarheen de liau reeds voorafgegaan 

is, opdat zij daar zich met deze vereenige. Door deze vereeniging krijgt de liau, die tot dus¬ 

verre niets meer dan een schaduwlichaam is geweest, een meer wezenlijk bestaan”. 

Waar wij op Ni as zien, hoe de nösö na den dood is teruggekeerd tot de góden, die 

den adem afwogen '), komt het mij voor, dat ook voor Borneo mogelijk de verklaring eene 

andere zou kunnen zijn: wanneer men aannam, dat de karahang eenvoudig meer slaat op de 

materie van den doode, diens lichaam dus, daarentegen de liau het Niassche begrip beghu 

dekte: in zoover zou dan de eerste de grafschim, de laatste de onderwereldschim zijn. 

Mogelijk moeten v/ij op Ni as als schim naast de beghu de lagJiömi der hoofden (§ 1260) 

aanvaarden, waarvan dan de eerste naar de onderwereld gaat, de laatste vastgehouden en bij 

het graf gebracht wordt (vergelijk § 809, waar met de Iquru de zich daarin bevindende eheha 

naar die plaats wordt getransporteerd). 

§ 1262. Op welke wijze wij ook meenen die oude opvattingen te moeten reconstrueeren, 

met zekerheid kunnen wij het volgende vastleggen. Volgens de in de centrale streken — waar 

wij de meest origineele opvattingen mogen verwachten — bestaande gebruiken, wordt zekeren 

tijd na het overlijden : 

1. Het gebeente van den doode gewasschen. 

2. Het leven vereischt van een of meer menschen, wier koppen ten behoeve van den 

doode worden aangeschaft. 

Verder weten wij met stelligheid uit de Zuid, dat die koppen tegen de kist van den 

doode worden aangeklopt en dat de doode wordt opgewekt om „optestaan”. Wij noemden 

die gebruiken reeds in §§ 819 en 818. Plaatsen wij naast deze mededeelingen die, welke wij 

in § 819 reeds noemden uit de sprookjes van Grimm, dan kom ik tot de conclusie: het 

wasschen van het gebeente heeft geene andere beteekenis dan dat men den doode lichamelijk 

wil doen herrijzen, met zoovele woorden gezegd in de uitdrukking: fambsb döla: het doen 

opstaan van het gebeente1 2); aan de mogelijkheid hiertoe ontbreekt echter nog één factor, dat 

is het levenwekkend beginsel, en dit verschaft men zich door zich meester te maken van 

hetgeen men van dien aard kan machtig worden bij te dien einde te snellen personen. Wij 

zullen trachten deze stellingen nader toetelichten met materiaal, dat aan volken ontleend is 

bij wie evenals op Ni as de oorspronkelijke gedachtengang meer of minder verloopen is, 

1) § 690 vlg. 

2) § 818. 
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zoodat men telkens wel een kostbare scherf vindt, maar tot den vorm van het geheel eerst 

kan besluiten door die alle aan elkander te passen in logisch verband. 

§ 1263. Ten aanzien van het wasschen dier beenderen haal ik hier uit FRIES1) het vol¬ 

gende aan, klassiek als de geheele verdere inhoud: „Ungefahr ein Jahr nach dem Tode des 

Hauptlings” (en wij merken op: deze gebruiken gelden alleen voor hén) „ruft der alteste Sohn 

alle Verwandten zusammen, um vor ihren Augen die Gebeine seines Vaters wieder auszu- 

graben . . . Ihm zur Seite hoekt ein Priester und stimmt zum monotonen Klang der Trommel 

folgenden Gesang an: 

Nicht in Ruhe kann mehr schlafen, 

Nicht in Ruhe kann mehr liegen, 

Hier des groszen Hauptlings „laghdmi”, 

Hier die „lagh'ómi” des Balugu ....” 

Ten onrechte merkt Fries op dat het gebruikelijke woord voor ziel zou zijn nbsö, 

hetgeen zendelingen-Niasch is 2). 

„Unten in der Armen Feldhaus 

Ruhestatt für tausend Menschen, 

Unten in der Armen Hütten, 

Wo zehntausend haben Platz. 

Auf, wohlan, geh jetzt doch schlafen 

Auf, wohlan, leg jetzt dich nieder 

Oben bei dem alten Adel 

Bei der Herrlichkeit der Ahnen- 

Hoch in Tètè Holi anasa, 

Rechtem Platz für edle Leute; 

Hoch in Tètè Holi hamo, 

Würdgem Ort für grosze Menschen. 

Wahrenddessen sammelt der Sohn seines Vaters Knochen, legt sie auf einen groszen 

irdenen Teller, welcher dann mit viel Larm ins Haus getragen und vor den Ahnenbildern 

aufgestellt wird, unter denen sich auch des Verstorbenen frisch geschnitzter „adu ’ schon be- 

findet. Ohne Sang und Tanz wird gegessen und um Mitternacht jemand fortgeschickt, um an 

entferntem für alle anderen unbekanntem Platz, die Gebeine aufs neue zu vergraben”. 

Wanneer wij hier zoo uitdrukkelijk melding gemaakt zien van den „Larm”, waaronder dit 

alles gebeurt, dan vermoeden wij dat de schrijver hier schildert wat hij persoonlijk bijwoonde... 

in den tijd, toen de oude gebruiken niet meer konden worden nageleefd in vollen omvang; 

en dan begrijpen wij ook het verschil tusschen hetgeen hij vermeldt omtrent handelingen, door den 

zoon van den overledene te verrichten en hetgeen ik ter zake mededeelde als te geschieden 

door bepaalde personen, binu genoemd, die tot dat werk werden verplicht 3). Het belangrijkste 

gemis is echter dat van het beenderen-wasschen, dat bij mijne onderzoekingen overal zoozeer 

op den voorgrond werd geplaatst, door dezen schrijver niet wordt gesproken, wat mogelijk 

ook samenhangt met de afwezigheid van dien binu. Kostbaar is daarentegen de vermelding, 

1) Blz. 75 en 76. 

2) Vgl. § 1244. 

3) § 819. 
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dat het gebeente in het verborgene werd begraven, aangezien het geheel past in eene weder¬ 

opstanding: men stelt in dat middernachtelijk uur de schim instaat, zich wederom van haar 

onmisbaar en door de wassching weder tot nieuw leven gebracht gebeente in het bezit te stellen '). 

Dat dergelijke opvatting ook bij de Olo-Ngadju’s kan bestaan hebben, meen ik te 

mogen opmaken uit de door mij op den voorgrond gebrachte woorden in § 1261 ; de woorden: 

„de liau, die tot dusverre niets dan een schaduwlichaam is geweest”, toonen duidelijk aan, 

dat sedert het aan dat schaduwachtige tegenovergestelde, dus het meer materieele geacht 

wordt aanwezig te zijn. 

§ 1264. Ons rest nog de beteekenis in het licht te stellen, die wij aan het dooden toe¬ 

schrijven van personen, zooals dat mede vereischt wordt, om het geheel te volmaken van die 

wederopstanding. Hierbij is dus niet eene behandeling van het snellen in het algemeen 

beoogd, maar enkel en alleen voor zooverre in verband staande met de hier geschetste 

gebruiken. 

In de eerste plaats dienen wij nategaan, wat men nu eigenlijk wel moet meenen met 

zulk een kop machtig te worden. Was de verklaring gegeven met: den doode verschaft men 

daardoor een dienaar in het schimmenland, dan wijs ik er op, dat vooreerst in dat verblijf 

al zóó veel van zijne dorpsgenooten zijn die vroeger met hem in connectie waren, en dan 

heb ik het alleen over het schimmenland in de onderwereld, dat het hem aan dienaren niet kan 

ontbreken. Ook zou het dan veel eenvoudiger zijn geweest, zich te bedienen van koppen van 

overledenen, waarover men zonder groote gevaren zou kunnen beschikken. Dat men tegen¬ 

woordig wel eens in het geheim zoo doet, kan niet als argument worden aangevoerd voor 

een verklaring, waar de diepere grond van deze gebruiken reeds vrijwel overal zoo zeer is 

vergeten, dat men tot nu toe geene bevredigende verklaring heeft weten te geven. De cardo 

questionis is dus: waarom moet iemand gewelddadig worden omgebracht, indien voor dooden 

zulk een kop vereischt wordt. En dan sluit daaraan dadelijk de opmerking aan, dat zelfs de kop 

van een kind, van een slaaf aan de gestelde eischen voldoet: den doode te doen opstaan. 

Helder is het, dat het niet de beghu is van dien vermoorde, waar het om gaat, want het zou 

eene anomalie zijn, dat die wèl, niet de beghu van den overledene, een aanzienlijk hoofd, tot 

krachtig levenwekken instaat zou zijn. Vestigen wij voor de verklaring de aandacht op enkele 

gebruiken, vooreerst onder de Dajaks1 2), waar wij zien hoe de snellers zich eerst meester 

maken van de semangat (op Ni as overeenkomende met de lumblumo) der nog niet gedooden, 

en dan eerst tot de daad van het snellen overgaan3). Wij zagen in §§ 1246 en 1248, hoe 

de daar schimmen genoemde „zielen” van op andere wijze dan door ziekte overledenen, veelal 

als niet in staat worden beschouwd naar de onderwereld te gaan, want ook zoo kan men 

hun blijven rondzwerven op aarde opvatten. Bij KRUYT4) vinden wij, hoe: „Den avond, 

voordat zulk een slachtoffer (onder de Dajaks van Pulu-petak, genoemd: kabalik) wordt 

1) Vgl. Kruyt, blz. 328. 

2) Bijdr. Kon. Inst., 6e volgreeks, 3e deel (1897), Schetsen uit Borneo’s Westerafdeeling, door E. G. M. 

Kühr, blz. 59. 

3) Op Samoa stelt men zich in het bezit van de „ziel” van een in den strijd gevallene of van een verdronkene 

door middel van een doek, waarop men afwacht dat een mier, een sprinkhaan of iets dergelijks kruipt; op analoge wijze 

dus als met de nt'óköm'ökB op Ni as gehandeld wordt. 

4) Blz. 291. 
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gedood, wordt eene plechtigheid aan hem verricht, door welke handeling men meent, dat de 

ziel van het offer uit het lichaam wordt gehaald. Die ziel laat men dan door middel van be¬ 

zweringen tezamen met de ziel van den overledene naar het zielenland gaan”. Zie hiervoor 

nog WlLKEN'), en KrüYT 1 2) vermeldt: „die door een ongeluk sterven, nemen hun zielestof 

mede in het toekomende leven en daarom zijn zij krachtige geesten” (Halmaheira). Al 

deze opmerkingen wijzen er op dat het eenige doel, dat men met dat gewelddadige dooden 

gehad moet hebben, geweest moet zijn: zich meester te maken van hetgeen den Niasser 

noemt de lumolumo van het slachtoffer, het „afdenksel” van den levenden mensch. De groote 

vraag blijft dan evenwel: waarvoor heeft men die lumolumo van noode. Juist vernamen wij van de 

Dajaks, hoe men er gebruik van maakt om de ziel van den overledene, voor wien het slacht¬ 

offer bestemd was, erdoor naar het zielenland te doen geleiden. Was dat alles, dan moet 

worden ontkend, dat die hoofdenziel dan tot een krachtig bestaan was geraakt, want hij zou 

als het ware afhankelijk blijven van dengeen die met hem was, die bovendien hem in energie 

zou overtreffen, zelfs al was de gesnelde slechts een kind. Men voelt hier hetgeen aan den 

samenhang ontbreekt en waarvoor ik tweeërlei verklaring mogelijk acht: I. die lumolumo is 

niet ondeelbaar één, maar is een samenstel van twee beginselen, waarvan het eene het meer 

stoffelijke of vormelijke zou kunnen worden genoemd, terwijl het andere het levenwekkende 

beginsel is. Dit laatste nu wordt overgedragen op de beghu van den overledene, en dan blijft 

er van de lumolumo van den gesnelde slechts over de beghu en deze is de dienaar van den 

overledene, wiens beghu door die applicatie weer van gelijken aard wordt als de lumolumo, 

die hij tijdens het leven bezat. Maar ook is mogelijk: II. de lumolumo zelf is het, die immers 

niet als bij ziekten is opgegeten en die dus nog bestaat, welke aan den overledene met diens 

gebeente wordt geappliceerd, ten einde het weer tot een levend geheel te maken. Het be¬ 

zwaar tegen deze laatste opvatting is, dat een lumolumo meer of minder een evenbeeld vormt 

van den betrokken persoon, zoodat men tot zekere onlogica zou komen, die bij de eerste 

opvatting niet voorkomt. Door die applicatie is de doode dan tot een werkelijk leven na dit 

leven gebracht; hij kan zijn weg nemen naar het zielenland en valt zijn nabestaanden niet 

meer lastig, omdat zij hem onthielden wat hem toekwam. Het overdragen van dat levens¬ 

beginsel heeft plaats bij het graf, waartegen de gesnelde kop wordt gestooten, en hierop slaat 

Fries3): „der Schadel (wird).. zum Grabmal des Verstorbenen gebracht, wo der alteste Sohn 

sein „Opfer” an den Toten mit den bezeichnenden Worten darbringt: 

Frei von Vorwurf ist der Mann, 

Los von Schuld ist nun dein Sohn, 

Hast empfangen deinen Anteil, 

Deine Ehre, deinen Lohn 

Vor den Genossen deines Adels”. 

Vervolgens heeft bij het beeld van den overledene in huis een „gebed” tot den over¬ 

ledene plaats, waarvan het begin luidt: 

„Erwürg nicht unsre Knaben mehr, 

Gezollt ist dir dein Anteil schwer; 

1) III, blz. 480, noot 128. 

2) Blz. 14. 

3) Blz. 78. 
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Erwürg nicht unsre Söhne mehr, 

Du hast nun deinen Ruhm und Ehr”. 

Daarin zijn nog andere opvattingen opgesloten, waarover wij dadelijk zullen spreken. 

Door de applicatie van dat levensbeginsel is de overledene een spiritus geworden in den 

waren zin van het woord. De opmerking van Kruyt ') over het stoffelijke van de „ziel” be¬ 

rust dus, indien mijne opvatting juist is, op het wegvallen van één factor bij de door hem 

genoemde 01 o - N ga d j u’s: de wederopstanding van het gebeente1 2). 

Vgl. Grimm, De trouwe JOHANNES: „De steen vervolgde daarop: wanneer ge met Uw 

eigen hand uw kinderen het hoofd afhouwt en mij met hun (uw?) bloed bestrijkt, dan krijg 

ik het leven terug”. Rolleston3): „Angus declares that though he cannot restore the dead 

to life, he will „send a soul into him” so that he may talk with him each day”. 

§ 1265. Gaan wij nog eenige gegevens na, die, uit Niasschen mond opgeteekend, hunne 

eigen beschouwingen in zake dit onderwerp wedergeven. 

Masiö. Het snellen werd verklaard te zijn: „s'bfu 11'ono salawa", het droeg dus ertoe 

bij, om den zoon van een overleden hoofd te versterken (te harden: als het ijzer, meer 

weerstandsvermogen dus te verleenen); maar aan den anderen kant heette het weer: „ifasbsa 

ama n'ija’: hij (degeen, die den kop liet halen) deed (de schim van) zijn vader ronddragen 

op een draagstandaard (lasbsa*ö). En in de derde plaats werd vermeld, dat die kop werd aan¬ 

geboden met de woorden: vja'é sanqi du, ja ê dsdbu, ja'é wama^bsbu, hqugö dsuèta, hqugö 

tahi, ódru lóghö ghÖ n'onou, ódru dsinb", d. w. z.: „hier is degeen, die spijs voor u zal halen, 

hier is uw stut (stok), hier is, die u doet opstaan”; en dan gaat men voort met het verzoek 

of de opdracht: „verwijder de booze geesten, houd ziekte verwijderd, bewerk heldere lucht 

voor uw zoon, verschaf hem zonneschijn”. 

Hier wordt dus degeen wiens kop gehaald is, vergeleken met een stok, zooals men 

dien bij het wandelen gebruikt om op te stutten. Dit wijst dus meer op een passief zijn van 

dien helper, komt niet overeen met de actieve rol, die men hem zou moeten toekennen, 

indien hij als lumolumö krachtig gedacht moest worden, daarentegen het hoofd als simpele 

beghu werd beschouwd. Trouwens, wij kunnen thans tevens verwijzen naar de tot nu toe 

vrijwel onverklaarbare mededeelingen, in den aanhef van § 1260 gereleveerd: dat het „een” 

lumolumö was, die bij hoofden naar de bovenwereld ging: wat men zich dus moet denken, 

om dit nog eens te herhalen, hetzij dat het afdenksel nbsb, aanwezig in de lumolumö van den 

gesnelde is overgedragen op de beghu van het overleden hoofd, zoodat de rollen van beide zijn 

verwisseld, dan wel dat de lumolumö van den gesnelde in haar geheel als zoodanig is aangewend. 

Madsinö. Hier bereikte mij de voorstelling dat de gesnelde de slaaf (enoni) van den- 

geen werd, voor wien hij was gesneld. Men gaf zoo iemand als „lali", vervanger, uitgaande 

van het denkbeeld, dat de doode gaarne een van de zijnen zou medenemen. Datzelfde be¬ 

ginsel ligt opgesloten in het verzoek, de zijnen niet meer te dooden, in § 1268 weergegeven. 

In Hilisimaètanö werd de kop aangeboden als „tadraja", hoofdkussen; als „sblohé dsi*b 

n’ija", drager van zijn stok (dus eene evolutie van de opvatting, dat hij die stok zelf was); 

werden meerdere koppen gehaald, dan kreeg elk ervan eene bepaalde bestemming. 

1) Blz. 3, noot. 

2) Vgl. Kruyt, blz. 332 en 347 voor de Bat aks. 

3) Blz. 303- 
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Het kan niet gezegd worden dat deze mededeelingen veel meer licht op de zaak 

hebben geworpen. Wij zullen nader op dit punt terugkomen, zoodra het de tijd zal zijn om 

de tegenwoordige opvattingen over het snellen te behandelen '). 

§ 1266. Het komt mij voor dat het gewenscht is eene poging te wagen om de oude denk¬ 

beelden te reconstrueeren; vooreerst kan dat bijdragen tot beter verstand van de bestaande 

denkbeelden, en anderzijds kan zulk eene stap door toetsing van gegevens, van het eiland zelf 

nader te verkrijgen of van elders, tot vooruitgang in onze opvattingen leiden. Uitgaande van 

den levenden mensch, kom ik er dan toe, dat moeten zijn onderscheiden: 

1. Het lichaam, waarvan de materie te gronde gaat, maar tot wederopstanding kan 

worden gebracht in de andere wereld. 

2. De levenwekkende adem, die zelf aan den wind ontleend, daartoe terugkeerde. 

3. De schaduw, die zich na den dood naar de benedenwereld begaf. 

4. Het evenbeeld van den mensch, zooals men dat b.v. in water kon zien, maar dat 

al dadelijk weer te splitsen is in: 

a. Een vrijwel constant iets, het enkele beeld, zooals dat zelfs bij een doode nog aan¬ 

wezig zou kunnen geacht worden te zijn. 

b. Een element, dat steeds weer eene andere houding, plaats etc. aan het sub a be¬ 

doelde beeld verleent: het levenwekkend element van het evenbeeld. 

Op Ni as worden 3 en 4a niet onderscheiden, men spreekt van beghu. Bij de Olo- 

Ngadju’s is mogelijk de scheiding nog aanwezig, waar de liau naar het doodenrijk vooraf¬ 

gaat, waarheen de karahang hij het doodenfeest (dank zij den dan gesnelden koppen, die er 

het beginsel 4b aan toevoegden) het eerst volgt * 2). 

Onder „Offers” 3) zullen wij nog eenige elementen ter beoordeeling van dit onderwerp 

bijbrengen. 

ZIEKTEN. 

§ 1267. In het kort kan men als oorzaak van ziekten vermelden: 

a. De afwezigheid van het lichaam van de lumölumö. 

b. Het toebrengen van letsel aan die lumölumö (of den mensch zelven ?). 

Terwijl wij echter bij het eerste punt moeten onderscheiden tusschen drieërlei, al naar 

die lumölumö verwijderd gehouden wordt van het lichaam door: 

1. Een der beide godheden Lówalani of Lature. 

2. Kwade geesten. 

3. De schimmen der overledenen, 

geldt bij het tweede punt alleen, dat booze geesten zich hebben doen gelden. Wij zullen 

achtereenvolgens deze verschillende oorzaken van ziekte behandelen, terwijl wij overigens ver¬ 

wijzen naar het eerste deel van de publicaties van Dr. J. P. Kleiweg DE Zwaan. 

0 § 1331- 
2) Vgl. de geheel andere verklaring van WlLKEN, III, blz. 9. 

3) § 1327 vlg. 
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a. 1. 

§ 1268. Wanneer de beide godheden LÖWALANI en Lature genoemd worden, dan moet 

er al dadelijk opmerkzaam op worden gemaakt, dat de eerste als zoodanig in de Zuid, de 

tweede in het overige Ni as wordt genoemd. Dit houdt onmiddellijk verband met de in 

§§ 1180 en 1181 gedane mededeeling, hoe de mensch feitelijk niets anders is dan het varken 

van die godheden; en volkomen op dezelfde wijze als de Niasser van tijd tot tijd een varkentje 

slacht of dat in grooten getale op zijne feesten doet, gebeurt dat bij de góden, en al naar 

het eene of het andere plaats heeft, sterft er een enkel mensch of is er eene epidemie. Nu 

kan dat slachten ook door kwade geesten gebeuren — om hier even op vooruit te loopen — 

en zoo merkte men mij ten aanzien van de zware epidemieën van het jaar 1909 op: „m'ola- 

jalaja mane ira”: zij (die booze geesten) zijn maar aldoor aan het dansen (zooals dat op 

feesten plaats heeft), welke uitlegging is naar het dialect van het noorden, terwijl in het cen¬ 

trum de beteekenis van m'olaja verklaard werd met: zij zijn al maar aan het rondvliegen als 

een kiekedief, die zijn prooi beloert. Men vraagt zich af, wat wel de beteekenis dier dansen 

kan zijn, waar men deze begrippen in elkander ziet overgaan. 

In de Zuid was het hier en daar tot een compromis gekomen, waar men vertelde dat 

van die lumÖlumo LÖWALANI het lichaam kreeg, Latura daarentegen het hoofd (Madsinö). 

Een parallel in de opvatting als „slachtdier”, vinden wij bij G. RAWLINSON') (Phoe- 

nicia): „Even children were sacrifices ... with the shocking expression that they were calves 

and not children”. 

Die naar onze voorstelling minder vleiende vergelijking is naar de opvatting der Nias- 

sers, voor wie het varken hun alles is, zeer gepast. Dat ook in geval men het opeten van de 

lumÖlumo geheel aan LatüRE toeschrijft, toch LÖWALANGI zich doet gelden, kan blijken uit 

de uitdrukking ten aanzien van iemand, die herstelt: vlöna q'etu tioso n'ija ba LÖWAlAnGI” : 

zijn adem is nog niet afgebroken bij L., welk beeld doet denken aan de voorstelling der Parcae. 

§ 1269. Wanneer LATURE bij deze aangelegenheid betrokken is (of dit ook met LÖWA¬ 

LANI in de Zuid het geval is, durf ik niet te zeggen) kunnen zich nog twee gevallen voor¬ 

doen en wel de volgende: 

A. In een kampong of woning is geen zieke, maar een der bewoners droomt dat er 

hier of daar een varken staat vastgebonden. Dit beteekent niets anders dan dat er namens 

Lature (want die gaat niet zelf; wij zullen onder de booze geesten zien, wie juist hem 

daarbij behulpzaam zijn) een lumÖlumo is gehaald, want zulk een droom-zwijn is daaraan 

gelijk. Al naarmate de droom eene voorstelling was van een mannelijk dan wel van een 

vrouwelijk varken, oud of jong, moet dan, worden er geene maatregelen getroffen, een man 

of eene vrouw, een volwassene of een kind sterven, want dat varken is bestemd om door den 

genoemden god te worden opgegeten, en dat beteekent den dood voor wien daarbij betrokken 

is. De middelen die men nu aanwendt om den nog onbekende, wien dit aangaat, te behouden, 

zijn eenvoudig: een vervanger te stellen, in casu een varken, maar nu een echte, dierlijke 

representant aantebieden. Volgens Kramer 1 2) begint de priester te dien einde des nachts te 

1) The story of the Nations, blz. 116. 

2) Blz. 491. 
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trommelen, wat de geheele aangelegenheid in verband brengt met de godheid van het schim¬ 

menrijk, de onderwereld, waar het in den nacht immers dag is. Dat duurt tot negen uur in 

den morgen, om welken tijd de priester zich naar het dakvenster begeeft en in een doek 

opvangt wat KRAMER, volgens noordelijk spraakgebruik van de kust, sumangè noemt, feitelijk 

niets anders dan de zuiver Niassche lumölumo. Men noemt dat: fondra^u sumangè ba luwb: 

het vangen van dat levensbeginsel van de zon, waarmede het blijkbaar uit de onderwereld 

geacht wordt te zijn teruggekeerd. Wat men dan meent in dien doek te hebben gevangen, 

wordt geappliceerd op de hoofden van allen die bij deze plechtigheid zijn betrokken, want 

men is er immers niet zeker van wie juist de betrokkene is; er is nog niemand, die door 

ziekte daarvan blijk geeft. De sumangè weet zelf waar zij thuis behoort en neemt dus weder 

haar intrek, zoodra zij bij den rechten persoon is gebracht. Behalve dat er een varken (en 

eene kip) wordt geslacht, wordt er nog een ander varken omkranst, terwijl de hoofden der 

aanwezigen daarmede worden in aanraking gebracht; dit dier is aan dien god der onder¬ 

wereld gewijd: men verkoopt of slacht het niet licht, en is dat noodig, dan wordt het dadelijk 

door een ander vervangen. Dit sumangè, dat in zin correspondeert met lurnolumb, wordt door 

SüNDERMANN vertaald met: Heil (om van de overige beteekenissen: Ehre, Ehrbeweis, te 

zwijgen; gelijk bekend, bestaat dit bij deze volken in het opheffen der tegen elkander aan¬ 

gelegde handen; vgl. F i. tamaka, to reverence; to clap hands to, or make some expression of 

reverence to a god or a chief); het kan duidelijk zijn, dat wij i. c. een ander woord voor ons 

hebben, dat naar den klank met het juist genoemde samenvalt. 

B. Dat zich nog een ander geval kan voordoen releveerden wij reeds, het is dat waarin 

eene ernstige ziekte het bewijs levert, dat de lumblumo van dien patiënt van hem is geweken. 

Daarbij merken wij het volgende op. 

Hoe de diagnose gesteld wordt, of er nog hoop op leven is of niet, beschreven wij 

reeds in § 805. Voor wat de procedure betreft, die ertoe moet leiden dat Lature bereid is 

de lumblumo terugtegeven, vlg. SüNDERMANN '). Gelijk daar wordt opgemerkt is de weg, waar¬ 

langs dit alles plaats heeft: 

a. De priester. 

b. De adu, over de beteekenis waarvan later gesproken wordt, en die wij voorloopig 

definieeren als intermediair. 

c. SahÖ, dien wij hebben leeren kennen 1 2) als zonne-representant en hiervoor verwijzen 

wij nu ook naar sub A van deze paragraaf, waar hij weliswaar niet met name wordt genoemd, 

maar waar toch de zon wordt vermeld als degene, van of door bemiddeling van wie de 

sumangè wordt terug ontvangen. 

d. Balugu LUWÖ MewÖNA, die dus eene andere vorm is van hetzelfde beginsel. 

e. LatüRE, dien wij als god der onderwereld kennen. 

De overbodigheid van d blijkt reeds dadelijk uit wat SUNDERMANN opmerkt: „An 

Balugu Luo-MewÖna richtet man eigentlich keine Bitte, sondern man sagt ihm, er habe ja 

bereits einen Tritt gegen die Tür des Schweinestalles getan und schon die Pfahle ausgezogen 

und somit werde der Kranke ja freikommen und genesen”. Dat het geheel een toevoegsel is 

1) Blz. 84—87. 

2) § 1216. 
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dat slechts in enkele streken denkbaar is, waar die halfgod aan al wat er plechtigs geschiedt 

verbonden wordt, komt te meer aan het licht, waar die voorstelling geenerlei verband houdt 

met den verderen gang van zaken. Wij zullen dien dan ook, met eliminatie van Luwó-MewöNA, 

behandelen, waarbij al dadelijk verschil vermeld moet worden in de rol door de onderschei¬ 

den figuren gespeeld. Mij werd ter zake vermeld, dat de adu diende om SAllö opteroepen, 

en dat die het verzoek overbracht aan LatüRE; Sündermann daarentegen laat de adu zelf 

naar LatüRE gaan, om dien te verzoeken aftezien van zijn voornemen om het betrokken 

mensch-zwijn te slachten, en hem het ter vervanging aangebodene aantebieden. Sahö daaren¬ 

tegen verzoekt men „als in der Mitte stehend” (dus: als bemiddelaar, en dit is immers de 

zon, die nu bij de eene en dan bij de andere partij zich vertoont), de lumölumo (op de on¬ 

juiste vertaling van SüNDERMANN, blz. 85, behoeft niet verder te worden ingegaan) terug te 

bezorgen, die wordt neergelaten, zooals men een vat met palmwijn van den palmboom naar 

beneden brengt. Ten slotte maakt men LATÜRE er opmerkzaam op, dat hij beter deed het 

nu door hem gevangen gehouden zwijn lostelaten, dat er immers zoovele anderen nog zijn, 

die niet zoo offervaardig zijn als degeen, dien hij nu bij zich heeft, zooals blijkt uit het 

varken dat hem wordt aangeboden. De sumangè wordt als „eine grosze Welle oder Wolke” 

in het zonlicht in ontvangst genomen. Ten rechte merkt SÜNDERMANN op dat die wolk wel 

het gevolg zal zijn van het lange zien van den priester in het zonlicht (in de Zuid sprak 

men van: „ifbigi lumi — men lette op den vorm! — ba luwb”), waardoor de man werkelijk 

de overtuiging heeft, dat zoo iets naar beneden komt '). 

§ 1270. Op zichzelf beschouwd is het brengen van een menschenoffer in dit geval van 

zware ziekte zeer goed denkbaar. In de Zuid werd tegenover mij het bestaan ervan ontkend, 

en voor het Centrum zie § 1107 sub 12. Het is in dit geval dus niet noodig, dat er eenig 

verband bestaat met de vooroudervereering. Cf. FRIES1 2): „so ist der religiöse Zweck doch 

stets der gleiche und dieser religiöse Zweck steht aufs innigste in Verbindung mit der 

heidnischen Ahnenverehrung”. Te meer klemt dit, omdat er althans verscheidene streken zijn, 

waar men tegenover mij stellig ontkende dat de voorouders hunne naastbestaanden zouden 

hebben gedood, waar enkel ziekte het gevolg van hunne ontevredenheid was, en waar dus 

een menschenoffer nooit zou kunnen dienen, om die geesten ervan aftehouden, een van die 

verwanten voorgoed medetenemen naar het doodenrijk. 

§ 1271. Dat deze Lature een andere lumblumb zou gebruiken dan de kwade geesten, 

zooals uit enkele voorstellingen blijkt hier en daar de opvatting te zijn, en waarbij de eerste 

die zou opeten, die naar den hemel geworpen wordt, de anderen die welke op aarde valt, 

komt niet overeen met de door mij persoonlijk geconstateerde opvatting, dat die booze geesten 

op zichzelve voldoende waren, om iemands dood te veroorzaken. SÜNDERMANN 3) zegt van 

die kwade geesten: „hier wird indessen der Kranke unfehlbar durch ein Opfer gesund”. Deze 

uit noordelijker streken door hem geregistreerde opvatting staat tegenover wat ik ter zake in 

het Centrum vernam en ook elders; vermeld ik slechts uit de Zuid (waar natuurlijk van 

LÖwalani sprake is), vooreerst, dat die kwade geesten die godheid nog wel eens bij den 

1) Cf. Globus, 1891, blz. 370, 373. 

2) Allg. Missions-Zeitschrift, 1908, blz. 80. 

3) Blz. 75. 
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neus nemen '), maar ook, dat zij die lumblumö wel opeten en daarna eerst hem er mededeeling 

van doen. De offers hebben plaats om LÖWAlAni te bewegen, het reeds meegenomen varken 

lostelaten. Hebben de kwade geesten, de nadhoja, het bij zich, dan zegt LÖWALANI tegen 

hen die zijne onderdanen zijn (men sprak van ^kuli"!), indien er geofferd wordt: „dat varken 

is niet van jelui, geeft het terug”. Die lumölumö kan dan van de zon (luwb), waar zij zich 

dan in bevindt (en is dat soms de oorzaak van koortshitte?) en in het bezit van Löwalani 

is, worden teruggevraagd. 

§ 1272. Ter gelegenheid dat de lumölumö wordt teruggevraagd aan Lature, maakt men 

ook in de meeste, zoo niet in alle streken boven op het dak van de woning eene stellage 1 2) 

met eene reeks houten beeldjes, adii s, die daarom genoemd worden: adu ba (m') bumbu. 

Volgens eene mededeeling, die echter mogelijk niet juist is, zou Sahö in die beelden of een 

ervan zijn zetel hebben, terwijl de overige adii s kinderen waren van NASARATA, wier werk 

het was de kwade schimmen (en speciaal AfÖGHA werd genoemd) bevreesd te maken. Bij die 

gelegenheid wordt twee dagen achter elkander ge„^r^”d, wat mij voorkomt een oude vorm te 

zijn van dit gebruik: men vraagt dan Sahö, den zonnerepresentant om hulp; deze moet daar¬ 

voor éérst naar de onderwereld terug, om den daar verblijf houdenden LATURE te bewegen 

zijn varken terug te geven, en eerst bij opkomst van de nieuwe zon wordt dan de lumölumö 

terugbezorgd. Vermelden wij nog, dat in het Centrum de op de boomen huizende AfÖGHA 

ook genoemd werd als degeen, die in last van Lature de lumölumö ging halen. Van de 

twee varkens die worden geofferd, is er een voor LATURE als h'ólih'óli, dus als losprijs; het 

andere is voor AfÖGHA. 

a. 2. 

§ 1273. Wij gaan hiermede dus over tot het zich meester maken van de lumölumö door 

kwade geesten; daarbij kunnen wij voor het betere overzicht onderscheiden tusschen de vol¬ 

gende gevallen, waarin die booze schimmen betrokken zijn: 

A. Prophylaktïsche maatregelen. 

Het geval kan zich voordoen dat elders een zware ziekte of epidemie is uitgebroken, 

waardoor men weet dat de vijanden van het menschengeslacht er op uit zijn gegaan om 

varkens te vangen3). De zaak is in principe zeer eenvoudig: men heeft ervoor te zorgen dat 

die geesten buiten de kampong blijven, en dus sluit men de nederzetting af. Dat betreft 

vooreerst de menschen van andere kampongs, want die zouden wel binnen kunnen komen, 

van kwade schimmen vergezeld: men ziet, hoe contagieuse en andere besmettelijke ziekten 

als zoodanig zijn herkend, zij het dat men de oorzaken van dat verschijnsel eenigszins ver¬ 

keerd uitlegt. De booze geesten worden vooreerst ondersteld langs^ de gewone wegen der 

menschen te komen, en dus worden alle toegangswegen tot de kampong afgesloten, maar 

ook maakt men zulke afweermiddelen achter de huizen en midden op de dorpsstraat. Die 

beelden zijn omgekeerde klapperstammen of boomvarens. Zie voor beiderlei Fehr, blz. 12, 

1) § 1216. 

2) Zie afb. 132. 

3) Hierop doelt Kramer, blz. 486; Durdik, blz. 256. 
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afb. i en 3, mij genoemd respectievelijk: fombali ohi en ncfuru w'óghö, elders aangeduid deze 

laatste als: adu fangum zv'óghö. Aan het boveneinde worden die stammen van een ruw ge¬ 

sneden gezicht voorzien, de oogen worden met kalk wit gemaakt, en ook wel gebruikt men 

daarvoor, met den voortgang van de beschaving, porseleinen potscherven. Dat zijn dus de 

bewakers van de kampong, die gedurende acht dagen wordt afgesloten. Loopt de weg door 

het dorp, dan kapt men er een nieuwen omheen open. 

Op den Susuwa-tocht in 1908, die aanleiding is geweest tot de wijziging van de 

politieke gedragslijn ten aanzien van Nias gevolgd, vond ik de rivier bovenstrooms Sifalagö 

met eene rottanlijn en klapperblad afgesloten '). Daarbij zat een wacht, die den doorgang 

verbood. Toen ik om redenen die onder het „Historische overzicht” worden vermeld, na 

eene rust besloot doortegaan, veranderden de wachters in gidsen, die ons naar de kampong 

brachten. 

B. Het uitdrijven van kwade geesten uit kampong of woning. 

Hier hebben wij dus te doen met het geval, dat het den geesten reeds gelukt is de 

nederzetting binnen te komen, waar zij dan door den priester worden gezien. Hierbij gebruikt 

deze een toovermiddel, een werkend iets (daludalu), waaraan geofferd wordt (een kip), en dat 

dan den priester bijstaat bij zijne pogingen om de booze geesten te verdrijven. De priester 

is eerst den geheelen nacht met dat toovermiddel bezig, en dan eerst wordt met geschreeuw, 

hakken met messen, steken met lansen, het dien geesten zoo benauwd gemaakt, dat zij eerst 

de woning en dan de kampong verlaten, waar gelijke vertooning op het dorpsplein plaats 

vindt. Heeft men geweren, dan schiet men die af. Het geval heeft zich voorgedaan dat een 

priester een boozen geest doodde, maar dat was voor de nederzetting, waar het gebeurd is, 

geenszins voordeelig. ClIATELIN 1 2) zegt daaromtrent: „Nadat een priester tot vier malen toe 

een kwaden geest had uitgedreven, die echter telkens weer terugkwam, doodde de priester 

hem. Het gras werd daardoor ter plaatse, waar dat geschiedde eenigszins plat gedrukt. Maar 

nu kwam de geheele familie van den gedoode, nam wraak, en nagenoeg alle menschen in het 

dorp stierven”. 

Cf. Rolleston3): „It will be observed, that the people of Dana, though conceived 

as unaffected by time, and naturally immortal, are nevertheless subject to violent death 

either at the hands of each other or even of mortals”. 

Tot zoo ver kunnen deze voorstellingen beschouwd worden als op Niasschen bodem 

zelf gegroeid. Dit is echter zeer dubieus met die andere opvatting, zooals wij die b.v. 

vinden bij DURDIK 4), die het uitdrijven van een kwaden geest uit het lichaam noemt. Zijne 

inlichtingen won hij in in de omgeving van Gunung Sitoli, dat sterk onder den invloed 

van overwalsche beschouwingen gestaan heeft, en waar men in de Mohammedaansche kam¬ 

pongs natuurlijk geene zuivere Niassche gebruiken meer in zake ziekten aantreft. Te meer 

aanleiding bestaat ertoe dit aantenemen, waar deze geesten seth (cf. setan, Mal.) worden 

genoemd. 

1) Zie Afb. 227. 

2) Blz. 32. 

3) Blz. 139. 

4) Blz. 245. 
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C. Het terugerlangen van de lumolumb van kwade geesten. 

Ook hier dient weer onderscheid gemaakt te worden, want dat wegrooven kan van 

verschillende omstandigheden afhankelijk zijn. Daar heeft men vooreerst de vervloekingen of 

verwenschingen, die in hoofdzaak daarin bestaan, dat men bepaalde geesten als het ware er 

op uit zendt, om den een of den ander kwaad te doen. Onder de beelden ‘) zullen wij dit 

onderwerp nader bespreken. Ziekte bij vervloekingen noemt men N. dawidawi. Wij behan¬ 

delen hier dus alleen het wegrooven van de lumolumb door die geesten, die onder den alge- 

meenen naam van: si t'enga aivb worden samengevat, in tegenstelling met de belas, die men 

noemt: awöda, onze makkers. Die eerste uitdrukking wil zeggen: wie niet (onze) makkers zijn. 

Ook wordt veel gesproken van beghu, dat dan „in malam partem” te begrijpen is: kwade 

geesten. Ook hier zullen wij zeer kort zijn, aangezien het mij meer rationeel voorkomt, zoo¬ 

veel mogelijk vereenigd te behandelen de bemiddeling die men van de adu genaamde beelden 

ontvangt, zoodra daartoe het gunstigste oogenblik zal zijn gekomen 1 2). 

In het algemeen kan men zeggen dat die kwade geesten er op uitgaan: 

1. Hetzij op last van Löwalani, dan wel van Lature, en dan zijn het speciaal (de) 

AföGHA of (de) NadAoja, welk geval reeds behandeld werd in § 1268 vlg. 

2. Hetzij op eigen gelegenheid, waaronder weer de juist genoemde groepen op den 

voorgrond komen, maar daarnaast heeft men dan toch b.v. de matiana. 

3. Hetzij op aansporing van de belada, in het bijzonder in het geval dat eene woning 

van hen is opgeknapt (Gömö; Si fa^or o-asi, Idanö Mola). Dat die geesten voortdurend 

aan het stoken zijn, kan ook blijken uit § 1277. 

De middelen die de nadqoja aanwenden om zich van een lumolumb meester te maken, 

zijn dezelfde als bij de menschen op hun wilde-zwijnen-jacht: net en honden, waarvan wij 

het eerste als regenboog (dan usÖ nadqoja genoemd) kunnen zien, terwijl de laatste de ons 

reeds bekende asu banuwa3) zijn. De gegevens betreffende die kwade geesten brachten wij 

reeds in § 1235 vlg. bijeen. Zoolang de weggeroofde lumolumb niet is opgegeten, is herstel 

mogelijk; is dit eenmaal het geval, dan moet de patiënt onherroepelijk sterven. 

§ 1274. Ten einde eerst met de kwade geesten geheel aftehandelen, wijken wij een 

oogenblik af van de volgorde, in § 1267 aangegeven, en bespreken eerst: 

b. 2. 

Dit betreft dus het toebrengen van letsel door kwade geesten, en dezen zijn het alleen 

die zich daarmede bezighouden. Hoezeer de Niasser de belada ook zijne makkers noemt, 

moeten zij toch ook in dit verband worden genoemd, want de lichtere ziekten zijn voor een 

niet gering deel de schuld van hen. Zoo heette het in de Zuid dat zij de menschen sloegen. 

Van de kwade geesten in het algemeen,, beghu, wordt gezegd dat zij slaan, schoppen of 

spuwen; ook werpen zij met steenen, asch of slaan zelfs met eene slang, die immers hun lans 

1) §§ 1306, 1320. 

2) § 1313- 

3) § 1234 sub 4 en § 1236. 
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is1) of hun stok2). In de Zuid werd dat van Sahö en AföGHA verteld. Zoo noemt men 

sinèndrè: pijn in den rug, omdat een beghu een trap heeft gegeven (van lat'endrè, trappen). 

Cf. Rolleston3): „Cuchulain after hunting, as he lay asleep against a pillarstone, 

had a vision of two Danaan women who came to him armed with rods and alternately beat 

him t.ill he was all but dead, and he could not lift a hand to defend himself. Next day, and 

for a year therafter he lay in sore sickness, and none could heal him”. Was dit op Ni as 

gebeurd, dan zouden wij die bestraffing beschouwen als een gevolg van zijn vergrijp tegen 

de belas, aan wie het wild behoort. 
( 

§ 1275. Nu wij de verschillende oorzaken van ziekten ten gevolge van kwade geesten 

kennen, zullen wij nog een enkele voorstelling behandelen van de wijze, waarop men de 

lumölumö tracht terugtekrijgen, waarvoor enkele gegevens uit Lahewa worden vermeld. Het 

overzichtelijkst is het, de daar bestaande opvatting van de verwantschap dier kwade geesten 

als uitgangspunt te nemen; een voorbeeld uit de vele afwijkende voorstellingen: 

Als stamvader geldt: TüHA n'Drui. 

Lature, de eigenaar 

der duizenden 

menschvarkens, ge¬ 

huwd met: Sl- 

Waikö. 

1. Sl-FAHURAI-ALITÖ. 

2. Beghu BiiAö. 

3. Beghu-si-tefuju- 

nga^eu. 

4. Beghu-saitö-jö- 

taldanu. 

1. Beghu Lambi. 

2. Sahö, ba dalu 

banuwa jawa, 

emali luwb ija, 

r’q luwb, i*q 

bawa. 

Mandraku. 

1. Möj-djagala. 

2. Börö-Wondraha. 

3. Si-bau, Tuha Ganu- 

WA. 

4. Lakondrea^ö. 

5. Nadaoja. 

Van de hier genoemde geesten veroorzaakt LATURE géén gewone ziekte; wie in zijne 

handen komt is ten doode opgeschreven. De beghu-sqito, die wij van elders kennen als AföGHA 

of als stamvader van hem 4), heeft een bola, een zakje dus, als bergplaats voor ziekten, waar¬ 

onder vooral de lat'o (Laportea sp. fam. Urticaceae) op den voorgrond komt. Wanneer men 

overweegt den dikwijls merkwaardigen kijk die de Maleisch-Polynesische volken op de plan¬ 

tenwereld hebben en hier al weder de familie der Urticaceae aantreft, waartoe ook de Ficus¬ 

soorten behooren, zal het duidelijker zijn, waarom ik in § 1228 (daar van de dertig houtsoorten 

er pas elf wetenschappelijk zijn bepaald en daarvan er vijf eveneens tot deze familie behooren) 

opmerk „het schijnt er op te wijzen, dat er systeem zit in deze opgave”. Die Beghu-sqito eten 

de lumölumö niet, maar, al naarmate zij die latb-zaden of bladeren gebruiken ontstaat, indien 

dat gebeurt: 

1. Bovenstrooms (da idu n'idanö): dysenterie (talu sojo). 

2. In den middenloop: pokken (ifazawili: bahi). 

3. Op het lichaam van een mensch: steenpuisten en zweren. 

Sahö leeren wij hier kennen als de zon en maan opetende, dus als de elders naga of 

Maliu genoemde slang. Van de Nadaoja heet het, dat zij er met honden (asu m‘banuwa), 

1) § 399- 

2) § 1337. 

3) Blz. 225 

4) § 1142. 
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netten [u'b nadqoja) en lansen {toko) op uitgaan om te jagen. Deze geesten veroorzaken dus 

ziekte. In dit gebied was het, dat de in § 1227 vermelde afstamming van AfÖGHA en Bela, 

zoomede van de dertig kinderen van Silewe-Nazarata werd medegedeeld. 

§ 1276. Men merkte op dat ziekte eigenlijk niets anders was dan een soort complot 

van NADAOJA, AfÖGHA en Bela, en het was dus zaak op gelijke wijze hen te bewegen de 

zaak weer in orde te brengen. Dat kon dan b.v. daarin bestaan, dat de nadqoja er toe kwamen 

een lans, waarmede iemand was gestoken op die jacht, uit de wonde te trekken, dan wel om 

de lumblumb terugtegeven. NADAOJA en AföGIIA bleven waar zij waren, in hun gebied op 

de boomtoppen; de intermediairs waren de beid1 s, die te dien einde door middel van de houten 

beeldjes, de adu, werden opgeroepen. Dien beeldjes werd het volgende toegevoegd: 

Salófb bórb geu alazva, 

„ „ ebuwa, 

Fqifa danga, fqifh duruiva, 
\ 

Aè angórö bsi uwa 

Ghb «/Bela hbgu gawóni, 

„ „ lainuwa, 

Ghb Kafögha, höro si fóluwa, 
\ 

Aè*b ghb Nadaoja sanaluwa-, 

Bde sbdówadówa, 

Be'c sbgafugafuiva, 

Lb saghómo, Ibsaughuwa, 

Lb si holahola ebuwa, 

Lb afóghb liögb, kaniduwa. 

Heilbrengers van de groote boomen, 

Gelukbezorgers van de hooge boomen, 

Houdt af Uwe handen, houdt af Uwe vingers, 

Ach, begeeft U. 

Naar Bela, op den top van den awöni, 

„ „ de kruin van het geboomte, 

Naar den drie-oogigen AfÖGHA, 

Gaat naar Nadaoja, die in het midden is; 

Geeft wat verkoeling brengt, 

Geeft wat koelte verschaft, 

Niet wat hitte, niet wat warmte wekt, 

Niet wat hoog opvlamt, 

Geen pijn in het hoofd, van de kruin. 

De zang, waarin wordt uitgenoodigd óók naar BELA te gaan, moet bedoelen dat deze 

met de gezanten (de adu's) samen naar de booze geesten gaat. Nauw in aansluiting aan deze 

voorstelling is dan die van de balian of hoe de naam ook moge luiden, zooals wij b.v. zien 

bij KrüYT '). 

Op dezen zang volgt dan het manömba, het met beide tegen elkander aangelegde en 

dan opgeheven handen gedaan verzoek: 

Aè budógb: Ach, toont U gewillig. 

Hierop heeft het onthaal van de geesten plaats, waarvoor haren of veeren van het 

geofferde dier in een langwerpig vierkant stukje klapperblad worden gevouwen, waarbij dat 

blad werd gezegd als bord (Jiga) te dienen. Uitgenoodigd wordt het varken, dat ter vervan¬ 

ging wordt aangeboden, in ontvangst te nemen. Men neemt een boomblad (lahalö bulu geu), 

waarop rijst wordt gedaan, en de zieke moet daarop zijne hand leggen. Ook wordt daarbij 

goud (maar in den bekenden vorm van potscherven: tugalaivii) gedaan, en die rijst wordt 

geworpen naar den mond van het beeldje, dat aldus wordt gespijzigd. Vervolgens begint het 

verzoeken om de lumblumb, die ten slotte in een palmblad wordt in ontvangst genomen, door 

den priester in de hand genomen, en geappliceerd op het voorhoofd en den linkerschouder 

(dus bij het hart). Op de lumblumb wordt te voren nog geblazen. Dan is de betrokkene 

1) Blz. 104, noot 1. 
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„hersteld” — wij zouden vragen, of dit woord niet wijst op gelijke gebruiken en opvattingen 

in den ouden Germaanschen tijd. 

Een punt van belang is nog dat die adu s gezegd werden bij de boomen in de nabij¬ 

heid van de woning van den patiënt te worden geplaatst; het verband met boomgeesten 

wordt er nog meer door aan het licht gebracht. 

§ 1277. Eene voorstelling uit zuidelijker gedeelten van Noord-Nias dan de juist ge- 

gevene, treffen wij aan bij Chatelin '), die wij hier met enkele wijzigingen weergeven. SELEWE 

Nazarata, de hoofdvrouw van Balugu Luwö-MewÖNA (elders: van SlRAÖ) had drie kinderen, 

die boven bleven in de wereld boven de onze, een zoon (SilairidÉ-ana^a) en twee dochters 

(Motia en Molia). Dertig andere kinderen gingen naar de aarde. De tweede vrouw, Sadawa, 

werd afgunstig op haar, en liet haar zoon, Bela, met diens zuster ook naar beneden Dat 

die kinderen het niet tot de aarde brachten, zagen wij reeds1 2); zij kwamen op een boom 

terecht, waarvoor behalve de aw'öni ook de ge'b werd genoemd. Aangezien daar niemand 

anders was, trouwden zij met elkander en hunne kinderen worden ook genoemd bela of belada. 

Die afgunst van de moeder schijnt op de kinderen te zijn overgegaan, die trouwens ook nog 

wel andere redenen kregen om op de menschen vertoornd te zijn, wanneer die hunne wo¬ 

ningen omkapten. Zij wierpen dan wel de menschen met asch en zand en dergelijke, en die 

werden daar dan ziek van. Te voren stierf iemand alleen wanneer zijn nbsb op was, maar nu 

had men ook ziekten van dezen aard, men werd door tal van lichte ongesteldheden gekweld. 

Daarom ging de vrouw van Hulu, genaamd SlNöj, die immers tot de uit den hemel ge- 

daalden behoorde, naar hare moeder SELEWE Nazarta om te vragen, wat wel de oorzaak 

daarvan was. Zij deelde de toedracht mede en zorgde tevens voor de middelen, om er tegen 

optetreden, en dat waren die dertig kinderen, juist genoemd, ten aanzien van welke zij zeide: 

„Van dertig van mijne kinderen zal ik dertig boomsoorten maken en ze tot U naar beneden 

zenden. Als gij u dan ziek gevoelt, neem dan van dat hout, maak er beeldjes (adu) van, door 

er menschelijke gedaante aan te geven. Aangezien die boomen menschen waren, zullen er 

daardoor wederom menschen van worden, er zal een nbsb in komen 3). 

Manawa, mijn oudste kind, dus de machtigste, is dat ook als adu-, daarom zal uit zijn 

mond een eheha groeien, evenals uit dien van een stervend rijk hoofd. Voor kleederen en 

versiering moet gij klapperbladeren gebruiken; als losgeld voor de zieken moet gij hun een 

aarden scherf (dus: geesten-goud) geven, die zij aan de bela's moeten geven; die bela's moeten 

bij trommelslag worden opgeroepen”. Zij legde alles nader uit, onderwees SlNöj in wat noodig 

was, zoodat zij de eerste priesteres werd. Zij onderrichtte haar man, en zoo ging de kennis 

van het priesterschap verder. SADAWA werd echter vertoornd toen zij bemerkte dat de 

menschen herstelden, waarom zij andere, kwade, geesten overhaalde, om tegen de menschen 

optetreden, zoodat sedert al die kwade schimmen hun ziekten veroorzaakten. Hier worden 

dus de bela's aangewezen als degenen die de eigenlijke oorzaak van alle ziekten zijn, terwijl 

wij elders zien, dat zij het juist zijn, door wier medewerking de menschen wederom gezond 

worden. 

1) Blz. 26 vlg. 

2) § 1229. 

3) Feitelijk brengt de priester er een nbsb in, zie § 1244. 
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In Globus ') lezen wij dat de geesten, verblijf houdende in de houtsoorten waarvan 

de adu worden gemaakt, daardoor worden geweerd. Ofschoon de mogelijkheid groot is dat 

hier een misverstand bestaat, gaat het niet aan die opvatting dadelijk te verwerpen, waar 

wij reeds zoo vele afwijkingen en tegenstrijdigheden elders aantroffen. 

Het komt ons regelmatig voor eerst onder de ziekte-adu te vermelden, door welke 

middelen men er zich van overtuigt, welk speciale adu in een bepaald geval noodig is. 

§ 1278. In de Zuid vernam ik van den geest van een ouden priester, die werd opge¬ 

roepen, om als intermediair te dienen, zie § 1318. Hij werd als helper der menschen voor¬ 

gesteld, verleende zijne bemiddeling om naar de booze geesten te gaan. 

§ 1279. Ons rest nog de bespreking van ziekte, die het gevolg is van het medenemen 

van de lumolumo door de schimmen der voorouders* 2). Dit onderwerp houdt echter nauw 

verband met de vereering der voorouders in het algemeen, om reden waarvan dit onderwerp 

thans in extenso behandeld wordt. 

VOOROUDERVEREERING. 

§ 1280. Het is in de eerste plaats zaak, een algemeen denkbeeld zich te vormen omtrent 

de verhouding van de levenden ten opzichte van de dooden. Dit onderwerp is al van ver¬ 

schillende kanten bekeken, waarbij als regel op den voorgrond werd gesteld, dat vrees het 

hoofdkenmerk dier verhouding was, maar in § 827 wees ik er reeds op, dat die vrees eene 

verhouding in hoofdzaak betreft ten aanzien van die dooden, die geacht worden invloed te 

blijven uitoefenen op de wereld der menschen, en dat zijn dus speciaal de overleden hoofden, 

terwijl dat ook het geval kan zijn ten aanzien van de reeds lang overledenen, die men niet 

zelf gekend heeft. De dooden zijn naijverig op hunne rechten; tekortkomingen nemen zij niet 

alleen kwalijk, maar zij laten den levenden hun toorn gevoelen, en dat doen zij in de eerste 

plaats door beslag te leggen op de lumölumö van een dergenen, die bij zulk een vergrijp is 

betrokken. 

§ 1281. Die lumölumö beschreven wij reeds voor een deel 3), en wij merkten op hoe zij 

zich vrij kan bewegen van het desniettemin voortlevende lichaam. Ofschoon ik dat niet uit¬ 

drukkelijk durf verklaren, komt mij toch voor, dat de bewusteloosheid van den slaap geacht 

moet worden, onmiddellijk samentehangen met de vrije omzwervingen van de lumölumö; 

de droomen, die gedurende dien tijd plaats hebben, geven althans niet anders weer dan de 

ervaringen daarbij opgedaan. Zij zijn even reëel als voor ons de dingen, die tijdens het waken 

gebeuren, onder opmerking echter, dat men ook dan immers wel eens voor den mal wordt 

gehouden. Alleen hierom zou men animistischen volken het niet kwalijk mogen nemen, in¬ 

dien zij, zooals in onze tropen nog wel eens gebeurt, wat meer slapen dan elders: zij zijn 

dan immers toch ook in de weer! In het Centrum vertelde men mij dat de schimmen van 

ij 1891, blz. 372. 

2) § 1267, sub a. 3. 

3) § !244 sub 3. 
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dooden op die wijze in den slaap bij iemands hoofd kwamen staan, dat zij aldus een bezoek 

brachten. Dit wordt niet overal zoo eenvoudig opgevat en er zijn streken, waar men na zoo’n 

bezoek het noodig vindt zijne maatregelen te nemen, ter voorkoming van ziekten '). 

Zie Alfred Stead1 2): „Het ontstaan van de vereering der voorouders is door vele 

uitnemende schrijvers toegeschreven geworden aan vrees voor de geesten... en aan offeranden, 

aan de zielen der voorouders gebracht (met) het doel om hen gunstig te stemmen. Het schijnt 

mij juister toe, den oorsprong van het gebruik toe te schrijven aan eene tegenovergestelde 

oorzaak. Het was liefde voor de vaderen, niet de vrees voor hen, wat de gewoonte van het 

vereeren hunner geesten en het offeren van spijs en drank deed ontstaan”. Dit is alles zeer 

juist voor de eigen dooden, maar datzelfde te onderstellen voor onbekende voorouders, komt 

mij voor niet den toets der kritiek te kunnen doorstaan. Voor de dooden in het algemeen 

neem ik dan ook aan, dat hunne vereering al heel spoedig zou zijn geëindigd, indien niet 

vrees weerhield, hun de offers te onthouden. 

Die schimmen der dooden nu brengen niet alleen den hunnen bezoeken, maar nemen 

hunne verwanten ook mede naar hun schimmenland, waarmede zij niet alleen een contra- 

bezoek beoogen, zooals dat in den slaap immers kan plaats vinden, maar ook eene aanhou¬ 

ding, op analoge wijze, als men wel een schuldenaar zou kunnen verhinderen naar huis te 

gaan, voor hij zijne schuld heeft afbetaald; en dat slaat dan op het geval, dat de nabestaanden 

niet datgeen hebben gepresteerd, waartoe zij verplicht waren. Na al wat wij ter zake onder 

góden en booze schimmen vertelden, is het duidelijk dat ook in dit geval diegeen, wiens 

lumolumÖ werd medegenomen, ziek wordt. Ofschoon ik zelfs daarvan wel anders heb hooren 

spreken, moet toch als meest gangbare voorstelling worden genoemd, dat in dit geval de 

patiënt nooit komt te sterven; zijne lumolumo blijft immers intact onder die geesten vertoeven, 

totdat eene plechtigheid heeft plaats gehad, waardoor die dooden weer worden verzoend. 

Waar wij hierdoor verplicht zijn eene voorstelling te geven van de verschillende verhoudingen, 

waarin de Niasser met zijne voorouders treedt, komt het beter voor, die in doorloopend 

verband te noemen, waardoor dan van zelf dit speciale punt aan de beurt komt. 

§ 1282. Men kan daarbij dan onderscheiden tusschen eene individueele en eene gemeen¬ 

schappelijke vereering. Die eerste had ik haast genoemd: dagelijksche vereering, waarbij de 

huisvader zich naar de beelden der voorouders begeeft om hun iets medetedeelen, wanneer 

dat woord niet tot eene te letterlijke opvatting zou aanleiding kunnen geven, terwijl ik ook 

niet zeker weet of over het geheele eiland zoo iets in gebruik is. Individueele vereering is 

het ook beter te onderscheiden, omdat daaronder dan ook valt het geval waarin een hoofd 

met een paar stukjes gevouwen klapperblad zich tot de beelden wendt, nadat deze van nieuwe 

palmbladversiering zijn voorzien, en die stukjes in die versiering vasthecht en daarbij melding 

maakt van de redenen der feestelijkheid, zooals ik dat bijwoonde in Tögidsjita (boven- 

Ojo). In die stukjes blad waren de haren geborgen aan de varkens ontnomen, die bij die 

gelegenheid werden geofferd. 

§ 1283. De gemeenschappelijke vereering kan plaats hebben, hetzij naar aanleiding van 

een feest, dan wel ter gelegenheid van wat noodig is, om een zieke te doen herstellen. Van 

1) Vgl. § 1269. 

2) Japan door Japanners, blz. 330. 
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zulk eene feestelijke vereering was ik herhaaldelijk getuige. Ik noem als voorbeeld er slechts 

eene, die ik te Hiliböwö (boven Lahömi) bijwoonde, en waarbij niemand minder dan de 

eenmaal zoo beruchte BalÖHALU de leider der zangen was. Bij die familievereering schaarden 

alle huisgenooten zich hand in hand voor de voorouderbeelden, en de maat met den voet 

aangevende, zich van links naar rechts, dan van rechts naar links bewegende, nu iets voor¬ 

waarts, dan iets achterwaarts, werd in langen hbhq gereciteerd (inb^ere), waarbij de overigen 

steeds weer in refrein invielen. Bij de aanbieding van de offers is het noodig, dat alle die er 

bij betrokken zijn, worden genoemd; zelfs personen die er niet of nog niet zijn, worden ver¬ 

meld, vermoedelijk omdat men eene strenge controle van de schimmen verwacht, evenals op 

zijne eigen feesten een Niasser de meeste aandacht er aan geeft, of wel een ieder, die ver¬ 

plicht is een aandeel in het feest te schenken, daaraan heeft voldaan. 

§ 1284. Wij zijn dan nu genaderd tot hetgeen plaats heeft, wanneer de dooden de 

lumölumö van een der verwanten heeft medegenomen. In korte woorden werd mij dit weer¬ 

gegeven met: men roept alle gestorvenen op een groot feestmaal, dan brengen die schimmen 

„uit den aard der zaak” ook de meegevoerde lumölumö mede en die wordt dan aan den 

patiënt geappliceerd. Wij hebben hier dus te doen met eene familie-reunie, zij het in eenigs- 

zins ruimeren zin dan waarin wij gewoon zijn dat woord te verstaan. Als inleiding op dit 

alles begint men de voorouderbeelden met frisch palmblad te versieren. Hiervoor gebruikt 

men de nog gele jonge palmbladeren, zooals dat gebruik bij feestelijke ontvangst over den 

geheelen archipel, voorzoover ik dien bezocht, bestaat. Dat versieren heet: N. latümbb, C. 

latsjubb. Verder maakt men van dergelijk klapperblad een soort van ketting, die eene trap 

moet voorstellen, en die ik lissentrap noem (lalhu bulu mib hulö n'ora, ook: lasariagö bulu 

mib), en die eene verbinding vormt tusschen de bergplaats der schedels vóór de woning en 

de voorouderbeelden. 

Die lissentrap wordt in noordelijke streken wel voortgezet tot de dèla. De beteekenis 

van het bijzetten van die schedels voor de woning wordt hierdoor ook duidelijk, terwijl wij 

tevens mogelijk de verklaring hebben gevonden voor het planten daar van de s'ómasbma ’), 

indien wij die als grensplant mogen aannemen tusschen het gebied der schimmen en dat der 

menschen. De verschillende schedeltombes heb ik door die lissentrap verbonden gezien, maar 

ook wel trof ik eene enkele trap aan tot waar de planten zich bevonden voor de woning 

gegroeid. Cf. BURNE * 2): „a soul-trap from Poly nesia, which consisted of a series of coco- 

nut rings in which the sorcerer made believe to catch the soul of him who had ofifended 

him”. Het is op deze wijze, dat de schedel als medium optreedt, dus niet verder dan dat de 

daar eventueel vertoevende schim van die plek wordt geleid naar binnen de woning, waar de 

voorouderbeelden zich bevinden. Een meer direct gebruik ervan is mij nergens bekend ge¬ 

worden uit bepaalde gebruiken, maar zou nog wel zeer goed eenmaal voor den dag kunnen 

worden gebracht in centrale streken. 

Wanneer nu, opgeroepen door de priestertrom, de schimmen der overledenen zich ver¬ 

zamelen, is het zaak voor den priester, die hen allen kan zien komen, optepassen dat geene 

andere en dus kwade schimmen zich mengen onder de genoodigde gasten; daartoe worden 

0 § 193- 

2) Blz. 78. 

73 
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zij uit huis gebannen (lataka), en omdat zij zonder meer natuurlijk niet goedschiks zouden 

vertrekken, wordt hun als geschenk, dat ter vervanging moet strekken van de lutnölumo 

waar zij op azen, een stuk jongen pisang-stam van boven uit het venster der woning toege¬ 

worpen. Wij zagen vroeger, dat op dergelijke wijze wordt gehandeld in geval van over¬ 

lijden, bij de geboorte van een kind van eene moeder, wier kind in leven blijft. Zij zijn 

dan blijkbaar tevreden gesteld en hinderen niet door iemands lutnölumo medetenemen. De 

overige geesten worden tot de reunie en het daarmede verbonden regaal toegelaten. Vervolgens 

heeft het opvangen door den priester van de lumÖlumÖ plaats, die aan den patiënt wordt 

geappliceerd. 

Het is dus niet geheel juist als men spreekt van offers aan de voorouders, beter is het 

eenvoudig deze optevatten als gemeenschappdijken maaltijd, geheel in denzelfden geest als 

de slamattans elders. Dat die gezamenlijke geesten de lumÖlumÖ (al is dit niet overal zuiver 

Niasch, dan mogen wij het voor het juiste begrip toch wel gebruiken) der geslachte dieren 

opeten, de mensch daarentegen de materie, ligt voor de hand: maar beide partijen nemen er 

deel aan, het is niet iets enkel voor die geesten. Anders is dit met de andere offers, waar 

althans in vele gevallen een varken bestemd is (al eten de menschen ook de substantie), om 

in zijn geheel aan den betrokken god of geest te worden gegeven en waar men dus niet kan 

spreken van een „gemeenschappelijken” maaltijd, omdat het geofferde varken naar den be¬ 

trokken geest wordt overgebracht. Ook rijst of eieren kunnen in vele gevallen als zuivere 

offers gelden, wanneer de mensch ten minste die rijst niet opeet. 

De schimmen der voorouders oefenen een belangrijken invloed uit op wat er in de 

menschenwereld gebeurt: zij zijn er vrijwel de bestuurders van. Een lang leven te schenken 

staat echter niet in hun macht. 

In Lahewa vertelde men dat, ingeval de schimmen der voorouders de schuldigen 

waren, alleen een kip en eieren werden aangewend, en dat varkens eerst te pas kwamen bij 

de góden en kwade schimmen. Daaruit zou volgen, dat de juist geschetste reunie, gepaard met 

het slachten van varkens dan daar niet bekend was; daarnaast kent men, indien dat juist is, 

dan toch wèl het slachten van varkens als onthaaloffer, als bedoeld in § 1328, voor andere 

gevallen. 

§ 1285. Minder ernstige gevallen van ziekte vinden nog andere behandeling. Zoo maakt 

men in het noorden, wanneer men zich slap en lusteloos gevoelt, een adu ölalu, naar de ge¬ 

bruikte houtsoort, en dan wordt de schim van den vroegeren priester Malimali naar Tuha 

Lagajagaja, het hoofd der doodenschimmen gezonden, om de zaak in orde te brengen. Dat 

heeft des nachts plaats en dan ook krijgt men de lumÖlumÖ terug. 

Verder kent men het hand-opleggen (latufa), hetgeen op het voorhoofd van den patiënt 

gebeurt. Ook wordt zegen uitgesproken (lafahowidö) '). Onder tawa hoorde ik eens een door 

den ere aangewend middel noemen, in Noord-Nias, waarbij deze vijf soorten af'o eet, en 

dan met het speeksel de slapen en van vier tot zes geledingen besmeert, aan weerszijden van 

het lichaam. Waar die plekken werden genoemd: lala n'angi, wordt verband gelegd met den 

wind, die daar blijkbaar binnen moet worden vastgehouden, maar overigens ontgaat mij wat 

hiermede kan zijn bedoeld. — 

1) Zie Kramer, blz. 493. 
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§ 1286. KLEIWEG DE Zwaan heeft eene massa materiaal samengebracht !) in zake de 

beschouwingen der Niassers ten opzichte van ziekten; op menig punt vereischt dat, hoeveel inte¬ 

ressants het ook bevat, herziening. Over het algemeen betreft dat meer ondergeschikte punten of 

taalkundige quaesties, maar er is één punt, dat hier dient te worden gereleveerd. Op blz. 47 

spreekt hij van: „In Telok Dalam (Süd-Nias) sagten mir die Priester ausdrücklich, dass 

böse Geister die Seele vom Schatten eines Menschen wegnehmen können”. Het kan duidelijk 

zijn, dat hier niets anders dan de lumolumö bedoeld is. Waar lurnö beteekent schaduw, de 

lumölutno daarentegen niet maar dat is, daarentegen iets levends, bezields, vermoed ik, dat 

zij bij hunne poging de zaak duidelijk te maken, in stede van van bezielde schaduw ge¬ 

sproken hebben van ziel van de schaduw. 

DE BEELDEN. 

§ 1287. Gaan wij in de eerste plaats de namen na, dan treffen wij daarvoor aan: 

I. N. adu, C. adju, adsju, Z. adtt, abivu. Hiervoor ware te vergelijken: Mal. patung, 

beeld van hout, steen of metaal, afgodsbeeld, standbeeld; Samoa. aitu langi, aitu fale (KF. 

blz. 204: aitu, een geest); Bali, adegan, popje van hout of lontarblad, dat de plaats inneemt 

van het lijk1 2); Kei. sëdeu, duadeu, beeld voor den eersten ontginner in hurkende houding; 

Timorlao. aruwala of arwaliko, beeld van den stichter eener plaats; Polynesisch, atua 

(op Niasch bestaat als gewone wisseling in zangen: aduwd)\ Duauru. intu; Marshall I n- 

seln. anit; Palau. kalid; Er r o mango, nobu (cf. abwu, in Bawömataluwó en Orahili). 

WlLKEN, IV, blz. 40, noot 3 berust dus op een misverstand. De overgang van geest of schim, 

godheid — op het beeld, dat die begrippen moet vertegenwoordigen, is niet uitgesloten. 

II. Z. behelö, be^elo, een geval dus, waarin * een -h- vervangt. Cf. Mal. berhala, bra- 

hala, afgod, afgodsbeeld, Snd. barahala, afgod, afgodsbeeld. Het woord in verband te brengen 

met: Skt. batara zooals Klinkert doet, is niet gemotiveerd. Cf. voor mogelijk verband: 

Bauro. Guadalcanar. kauraha; Mafoor. korrowar, korwar, korowar; de wisseling van 

guttural voor labiaal is een gewoon verschijnsel in het Niasch, vergeleken met andere talen. 

III. m'ókömókö, Z. Hiermede wordt het voorouderbeeld in de Zuid3) benoemd, wan¬ 

neer men niet wil noch mag spreken van: adu dra'ama. 

IV. CN. gowe. Dit woord beteekent niets anders dan: steen4). 

V. C. behu. Ofschoon men wel dient te onderscheiden tusschen dit woord en beghu, 

blijkt toch uit § 306, dat beide met elkander in nauw verband staan. Waar wisseling van 

Niasch gh met b.v. Bataksch g(begu) — zie b.v. KRUYT, blz. 509 — plaats heelt, en op 

Ni as zelf g staat naast h (b.v. N. lazvb galö, naast C. lawb kale), is het niet uitgesloten, dat 

de klankonderscheiding is ontstaan als uiting van de behoefte om beiderlei uit elkander te houden. 

1) Deel I, blz. 7—83. 

2) Wilken, III, blz. 62. 

3) En elders, zie § 812. 

4) Zie § 317. 
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Terwijl het Noorden en het Centrum alleen adu of wat daar dialectisch voor in 

de plaats komt, gebruiken voor alle beelden, slaat dit woord in de Zuid op die beelden, 

die niet — gelijk die, welke in geval van ziekte gemaakt worden — behelö worden genoemd. 

In hoever het woord helato (sinundrö), Ahnengötze, hieronder gebracht moet worden, blijve 

voorloopig in het midden. Cf. Pal au. kalid. Het Niassche behelö brengt SUNDERNANN samen 

met den stam be'e, geven: das was gegeben werden muss: die beteekenis staat in geenerlei 

verband met de verklaring, die men tegenwoordig althans van die beelden geeft, en moet dus 

om reden van dien worden verworpen. Evenwel moeten wij tevens verwijzen naar § 1316, 

waar wij eene voorstelling zullen ontmoeten ten aanzien van de betreffende beeldjes, die (toe¬ 

vallig?) geheel met deze afleiding zou kunnen worden gedekt. 

§ 1288. Voor wat betreft de stof, waaruit men beelden vervaardigt, daarbij moeten 

genoemd worden : klei-aarde, steen en hout, welke wij achtereenvolgens behandelen. 

Klei-aarde. Gedurende mijn verblijf op het eiland heb ik dit gebruik nergens ontmoet. 

DüRDIK ') is de bron waaraan ik dit ontleen, waarbij al dadelijk eraan moet worden her¬ 

innerd, dat hij zijne inlichtingen inwon te Gunung Sitoli, waar veel overwalsche invloed 

zich doet gelden. Dergelijke poppetjes komen meer voor, ik noem slechts die uit was ver¬ 

vaardigd, zooals dat in Komering plaats heeft, en waarin de booze geesten gelokt worden, 

die men vervolgens in een geestenprauwtje de rivier doet afzakken. DüRDIK 1 2) beschrijft, hoe 

in het door hem bedoelde geval men den geest van den voor het bijzondere geval vereischten 

boom door middel van een offer in dat beeld zoekt te lokken 3). Ook dit is niet wat ik als 

zuiver Niasch leerde opvatten. 

Steen. Hiervan vervaardigt men die reeks van beelden, welke wij bij de beschrijving 

der kampongs 4) ruimschoots gelegenheid hadden te leeren kennen, zoodat met eene verwij¬ 

zing moge worden volstaan. 

Hout. Dit is het meest gebruikelijke materiaal en het is over de beelden hiervan ver¬ 

vaardigd, dat in de volgende paragrafen zal worden gesproken. De houtsoort voor het beeld 

te kiezen is geenszins eene ondergeschikte zaak, verre van dat is de keuze ervan zelfs het 

meest intrinsieke van dit onderwerp. 

Terwijl wij, omdat anders het noodzakelijk zou zijn vooruitteloopen op de verschillende 

namen, eene speciale behandeling hier niet op haar plaats is, moeten wij toch enkele op¬ 

merkingen van meer algemeenen aard doen volgen. 

De duurzame beelden worden voor een goed deel, en daarbij heb ik het oog vooral 

op die der voorouders, van vianawa-\\owX. gemaakt. Dit woord omvat Vitex-soorten (familie der 

Verbenaceae). Van Vitex trifolia L. vermeldt De CLERCQ: „Hier en daar wordt beweerd, dat 

geesten van voorvaderen zich bij voorkeur in deze heesters zouden ophouden”. Waarom heeft 

hij niet vermeld waar dat het geval is, zulke gegevens zijn onmisbaar. Overigens zijn er een 

aantal soorten bekend, die medisch worden aangewend 5). Verder verdient het vermelding, 

1) Blz. 249. 

2) Blz. 251—252. 

3) Zie nog bij hem blz. 249. 

4! §§ 265—274, 280; 304—309; 313; 317—320. 

5) Zie bij hem Vitex moluccana BI. „de bast dient soms als uitwendig geneesmiddel”; -Negunda L. „soms 

medicinaal”; -pubescens Vahl. „In de Bataklanden wordt bij gebrek aan koffiebladen wel een aftreksel van de bladen 



DE BEELDEN. 5Sr 

dat, waar op Ni as de adju van genoemden aard van dit hout worden vervaardigd, de Vitex 

Cofassus Reinw. in het Bugineesch heet: adji biti. Eenige etymologische verwantschap onder 

de bij De CLERCQ opgesomde namen vond ik niet; echter vermeldden wij in § 1277 de bij 

CHATELIN gegeven voorstelling, en halen daaruit nogmaals aan: „Manawa, mijn oudste kind, 

dus de machtigste, is dat ook als adu”, en dan is de verklaring van dit woord in het Niasch 

mogelijk niet ver meer te zoeken. Wij vergelijken er dan mede het F i. mana: a sign, oromen; 

a wonder or miracle; effectual; efficiënt as a remedy; wonder-working. Verder slaan wij 

SCHMIDT, Grundlinien, er op na, en vinden in § 435—441 een interessant overzicht, waaruit 

wij het volgende ontleenen: § 437: „die Ahnengeister, die „ghosts”, haben es nur zumeist”; 

§ 439: „so laszt sich weiter dartun, dasz die Entwicklung des mana... erst stattfinden konnte 

in Anlehnung an den Ahnenkult” (op Nias worden de voorouderbeelden van manawa-hout 

gemaakt); §439 (tegen het einde): „Tatsache ist jedenfalls, dasz der Krankheitszauber fast 

stets auf die Ahnengeister zurückgeht; wo also diese mehr verehrt werden, musz auch dieser 

Zauber um so intensiver vorhanden sein”. Verder wijst die schrijver erop, dat: „alle Zauber- 

kraft überhaupt auf das oberste Wesen der Mond-mythologie, auf TANGARO, zurückgeführt 

wird”. Wij zagen, hoe die maan-origine door ons ook moest worden aangenomen voor de 

boomgeesten in het algemeen '). In deze gegevens en in wat SCHMIDT verder uit CODRINGTON 

aanhaalt wil het mij voorkomen, dat wel stof voorhanden is om de Niassche manazua in ver¬ 

band te brengen met het F i. mana. De Niasser onderscheidt nog twee soorten van dien 

boom, als manaiva dano (Vitex pubescens Vahl., Atjeh: maneh) en Vitex vestita Wall. manawa 

m'banuwa, wat zou kunnen wijzen op mana, ontleend aan medewerking van aardsche dan wel 

van bovenwereldsche geesten. Men vindt verder in het Niasch: tawa, ein Zaubermittel, ma¬ 

nawa, besprechen, zu einem Zaubermittel machen * 1 2), cf. Mal. obat. 

Eene opsomming van houtsoorten, in geval van ziekten gebruikt, gaven wij in § 1228, 

waarmede vergelijk die in § 1313. 

§ 1289. De vervaardiging der beelden 3) kon gevoegelijk onder industrie worden behan¬ 

deld. Het maken van de fraaie voorouderbeelden is het werk van bepaalde kunstenaars, niet 

bepaald van de priesters, die wèl hunne bemoeienis verleenen, wanneer bij ziekt&-adu de ruwe 

vormen van het gezicht worden aangegeven, hetgeen, gelijk wij reeds vermeldden, al recitee- 

rende gebeurt. Dit is uit den aard der zaak bij de voorouderbeelden uitgesloten, aangezien de 

fijnere bewerking meer tijd vereischt, en omdat ook niet de beelden tijdens de vervaardiging 

in gebruik worden genomen. 

§ 1290. Een uiterst belangrijk punt is de vorm dien men aan de beelden geeft, en die 

licht kan verschaffen over de ontwikkelingsgeschiedenis ervan en de juiste beteekenis. Ten 

aanzien van de steenen beelden gaven wij een volledig overzicht van hetgeen wij daaromtrent 

te weten kwamen, en dus worde verwezen naar het betrokken hoofdstuk. Alleen de houten 

beelden worden hier behandeld. 

van dezen boom gedronken”; -trifolia L. „De schevp-aromatische bladen woaden gebrand om bij poklijders en kraam¬ 

vrouwen booze geesten door den onaangenamen geur verwijderd te houden; ook zijn ze in gebruik tegen ongedierte op 

het lichaam en legt men ze in rijstschuren tot wering van den worm”; -vestita Wall. „uit de schors wordt een middel 

tegen koorts bereid”. 

1) § 1225. 

2) § 12S5. 

3) § 623. 
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Het zal noodig zijn te onderscheiden tusschen die beelden, welke eene volledige voor¬ 

stelling geven van een menschelijk gevormd wezen en die, welke slechts een onderdeel, soms 

een hoofd alleen, soms een romp, eventueel met armen, weergeven. Aangezien omtrent enkele 

beelden geen voldoende gegevens aanwezig zijn, en van andere vormen van beiderlei aard 

mij bekend werden, heeft de hierna te maken indeeling eene voorloopige waarde. Dan moeten 

uit elkander worden gehouden de beelden van menschen en dieren. Nog is voor de meeste 

een kenmerkend punt van verschil het al dan niet ithyphallische der voorstelling. Daarbij 

moet men voorzichtig zijn, want terwijl hieronder alleen mag worden verstaan een beeld met 

geërigeerden phallus, kan een niet met Niassche opvattingen vertrouwd persoon allicht in de 

opwaartsche richting phallisme zien, terwijl men enkel te doen heeft met een penis, die door 

middel van den gordel tegen den buik geacht wordt gebonden te zijn. Aangezien die gordel 

regelmatig verdwijnt, indien hij al aanwezig is geweest, mag uit die afwezigheid dus niet tot 

phallisme worden geconcludeerd. Slechts een penis in dien stand van buitengewonen omvang 

(en dan nog niet eens steeds indien dat alleen naar verhouding van het lichaam het geval is, 

maar berekend naar de lengte van een volwassen mensch) valt dus onder dit begrip. Verder 

zien wij bij tal van beelden op het hoofd een paar hoornvormige uitsteeksels, die de Niasser 

daha noemt, wat „tak” beteekent en waarnaar de beelden zelve worden genoemd siraha, 

waarmede naar den vorm vgl. C. M. PLEYTE, Darmo Lelanga, II, 12: vlak rechts van het 

midden: hoofdeloos beeld, met een gezicht op de borst. Ten slotte moeten wij naast deze 

verdeeling naar uiterlijke kenteekenen ook er op letten of het beeld voor één bepaalde ge¬ 

legenheid alleen bestemd is, dan wel of het voor duurzaam gebruik wordt benut. Moge het 

ons gelukken, aan de hand van al die onderscheidingen eenige orde te brengen in den chaos 

van Niassche góden. Overzien wij onze kriteria, dan zijn bestaanbaar: 

A. Beelden in menschengedaante. 
I. Niet ithyphallisch. 

i. ten voeten uit. 

rompbeeld. 

II. 

3. hoofdbeeld. 

Ithyphallisch. 

1. ten voeten uit. 

2. rompbeeld. 

Voorouderbeelden. 

Siraha n'omo. 

Adu lawölb. 

Sarabia. 

Adu fangola. 

Adu fangum. 

Adu bihara. 

Adu Samago Waulu. 

ziekt e-adu. 

Adju sblojo. 

zonder daha. 

n y> 

met daha. 

V V 

zonder daha. 

met (en zonder) daha. 

met daha. 

Adu hord. 

Adu horb. 

Volmaakt is deze indeeling geenszins, maar als poging om orde te scheppen kan zij 

zeker dienst doen. 

B. Beelden naar dieren gevormd. 

Geven, voor zoover mij bekend, geene aanleiding tot bijzondere opmerkingen '). 

1) Zie § 1326. 
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§ 1291. Wij hebben dat afwezig-zijn van armen en eventueel voeten, daarentegen de 

aanwezigheid van hoornvormige uitsteeksels op het hoofd, een oogenblik zonder meer aan¬ 

vaard, maar moeten nu toch eene poging wagen, daarop licht te werpen. Dat het voorkomen 

van dergelijke wezens geenszins tot Ni as beperkt is, kan blijken uit Kruyt '): „De ziel van 

een overledene blijft nog eenige dagen om zijn dood lichaam zweven, zegt de Galelarees; zij 

voelt zich er nog niet van gescheiden. Eerst den derden dag wordt zij door vroegere afge¬ 

storvenen met haar staat in kennis gesteld: „merkt ge wel dat ge geen lichaam meer hebt”, 

zeggen ze, „noch handen, waar zijn ze, ze zijn afgevallen”. Bij de Kelten beschrijft ROL- 

LESTON 1 2 3) de Fomorians, waarmede de Partholanians hadden te strijden, met: „They were a 

huge, misshapen, violent and cruel people, representing, we may believe, the powers of evil. 

One of these was surnamed Cenchos, which means „The Footless”, and thus appears to be 

related to VlTRA, the God of Evil in Vedandic mythology, who had neither feet nor hands”. 

Meer in aansluiting aan de Niassche voorstellingen echter is, wat de maanmythologie aan 

materiaal verschaft. Zoo lezen wij bij SCHMIDT 3): „Raja GaNTALLA, der nur eine Seele mit 

Organen für Horen, Sprechen und Sehen, aber sonst keine Glieder hatte” waarbij men 

naleze de opgave in § 1123, noot 1. Aan deze voorstelling beantwoordt van de Niassche 

beelden het meest de zeevaarders adu (adju sölojo), zooals wij die zien voorgesteld bij LM., 

blz. 218. De maan, die immers óók in een prauw hare reis maakt, zou geenszins een kwaad 

beginsel zijn om er de hulp van te bewerken, indien men over zee gaat. 

Bij ROLLESTON 4) vinden wij Ra afgebeeld in een vaartuig; hij heeft de zonneschijf op 

zijn hoofd. Men vergelijke de interessante parallellen daar aangevoerd uit Zweden, Ierland. 

Waar wij de zon en het goud met zonneglans als symbool der onsterfelijkheid hebben leeren 

kennen5 6), plaats ik hiernaast afbeelding 236, voorkomende in de trap van het oude Hilifa- 

lawu (Z.), waar men in eene prauwvormige, halfronde ruimte, een persoon ziet staan, die 

een kist, volgens verstrekte mededeeling met goud gevuld, op het hoofd draagt. Die kist is 

vierkant, maar de „hengsels” maken de zijkanten ervan tot een rond geheel. Op de rechter- 

en de linkerzijde van de prauw zit een vogel. Rechts ervan staat een man met een staf in 

de hand. De verklaring die de jonge zoon van het overleden hoofd ervan gaf, klopte al heel 

weinig met zijn vermoeden, hier een interessante quaestie op het spoor te zijn gekomen. 

Waar de vorige eigenaardigheden reeds wezen op maanmythologische beginselen, komt 

het mij voor dat de nog onbesproken hoorns slechts de nadere bevestiging vormen van het 

vermoeden, daarmede uitgesproken °). De afzonderlijke aanwezigheid van ooren zou kunnen 

pleiten tegen de mogelijkheid, dat hier de raha werden gebruikt om zich door de lucht te 

bewegen 7). 

§ 1292. Over de wijze, waarop zich de geesten verhouden ten aanzien van de beelden, 

bestaat verschil in opvatting. Dat de in de voorouderbeelden opgeroepen voorouders zich ook 

1) Blz. 325. 

2) Blz. 97. 

3) Grundlinien, § 29. 

4) Blz. 75. 

5) § 1260. 

6) De „raha" werden in het C. genoemd „tsjubbtsjubo n'ija, wat in de verbodstaal kan beteekenen „ooren”. 

7) Kruyt, blz. 117: „de heks... vliegt door de lucht, daarbij de ooren als vleugels gebruikende”. 
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werkelijk.in de beelden bevonden, mag ons aanvankelijk als voor de hand liggend voorkomen, 

en misschien ook als algemeen gangbare voorstelling worden aanvaard, beslist noodzakelijk is 

dat niet: want de verhouding is rationeel veel aannemelijker als die van ons eigen lichaam 

ten aanzien van de daarbuiten zich bevindende schaduw en het in het water geziene, even¬ 

zeer niet binnen het lichaam gelegene, spiegelbeeld. In de centrale streken hoort men voort¬ 

durend de beeldjes benoemen als tedrb '), steun, van dezen of genen geest, die dan toch 

blijkbaar niet in het beeld zelf vaart, maar er als het ware tegen aan leunt. Bij de uiterst 

groote moeilijkheid, om zonder suggereering tot de werkelijk bestaande opvattingen te ge¬ 

raken, moet ik erkennen dat dit punt nog nader onderzoek vordert, voor wat de beelden 

betreft die een volledig menschelijk beeld weergeven. Van de met daha voorziene beelden 

vernam ik plaatselijk de voorstelling, dat ook daar de geesten zich er inderdaad in begaven, 

dat zij tusschen die takken in plaats namen, en er waren er, die hen daarop in het beeld zelf 

hun intrek lieten nemen. Vgl. Kruyt 1 2): „Volgens mededeeling van walians komt een geest 

uit den hemel neergedaald langs een ladder van hout en rottan. Deze geest zet zich op den 

rug (tusschen de schouders) van den walian neer, en vaart zóó in hem”. In Madsinö noemde 

men die gaffels de bológha, dus de armen of handen van die geesten, en werd beslist ont¬ 

kend dat daar een zitplaats zou zijn 3). 

§ 1293. Volgens Globus 4), zouden er oorspronkelijk slechts zeven soorten beelden zijn 

geweest. Ook thans is het aantal der soorten niet zoo enorm groot, maar er zijn er onder, 

die weer in lange reeksen vervallen; noemen wij de priester-oVw slechts, waar er alleen hon¬ 

derd van zijn. Deze mededeelingen gelden echter alleen het noorden en het centrum, want de 

Zuid is arm aan beelden. Terwijl in die eerste landstreken, maar vooral in het noorden, 

huizen waren die tot in het dak waren opgevuld met beelden, ziet men er in het laatst ge¬ 

noemd gebied slechts hier en daar een enkel 5). Wat KRUYT opmerkt over het naar hij zegt. 

in onbruik geraken van de osali, is onjuist: dat gebouwtje hield indirect verband met het 

landschap, was eene aanwijzing van den ouderdom der vertoevende geslachten, maar werd niet 

voor elk dorp gevorderd. Ook overigens mogen zijne opgaven (en die van anderen!) met de 

hier gegeven mededeelingen worden gecorrigeerd; de weerlegging van de reeksen van onjuiste 

voorstellingen die omtrent het eiland bestonden, heb ik niet geacht op mijn weg te liggen. 

Wanneer wij thans zullen overgaan tot de afzonderlijke behandeling der verschillende beelden, 

laat ik daaraan voorafgaan die van de b'örb n'adu, waarbij het echter niet gaat over één, maar 

over twee vormen. Afzonderlijke behandeling van die twee is echter uitgesloten, zij zijn on¬ 

afscheidelijk aan elkander verbonden. 

1) Cf. WlLKEN III, blz. 318, noot. 

2) Blz. 108. 

3) Zie § 1313 vlg. 

4) 1891, blz. 370. 

5) Voor de beelden in het algemeen zie LM. blz. 68—78 en 212—220. Kruyt, blz. 416, 439 vlg. 
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BÖRÖ N'ADU. 

§ 1294. Over die, welke zich te S i fal agö-H è 1 a kaö bevindt, vermeldden wij reeds 

het een en ander in § 1227 vlg., terwijl een opsomming van de plekken waar de Niassers 

uit de bovenwereld nederdaalden, in § 1077 te vinden is; dat zijn dus de plaatsen waar de 

stamvaders in herinnering werden gehouden. 

Cf. ALFRED Stead1): „Iedere clan heeft zijn eigen stamgod of „udji gami”, die de 

eponymus is van die bepaalde gemeenschap”. Die stamgoden werden in tempels vereerd. 

Het beeld van den stamvader HlA heb ik niet gezien; het moet een tamelijk klein 

beeld zijn, dat zich boven in het verblijf bevond, in afb. 233 weergegeven. Het beeld van 

SaÈBU, wiens naam wij in verband brachten met maanmythologie 2), werd genoemd een 

„sira/ia sesolo", derhalve een groot van takken voorzien beeld; het beeld van Hia daaren¬ 

tegen: „adsju n'üwu, Tjuwada Hia”, een voorouderbeeld en wel van den stamvader Hia. 

Hij was het, die leven wekte (aurifama, zeiden de menschen). 

§ 1295. Van de Zuid hebben wij nog gegevens omtrent de daar bestaande bord n'adu. 

De woning van den stamvader daar, ik spreek nu van Maniamölö alleen, bevindt zich in 

de kampong Hiliamaègila, het is een gebouwtje dat uiterlijk in niets verschilt van de 

woning van eenvoudige burgers. Het bevindt zich aan de oostzijde van het dorp. In 

Maniamölö zijn feitelijk twee dergelijke stamnederzettingen; behalve de genoemde is daar 

Onohödrö, waarvan de eerste die is van den stamvader, de laatste die van de stammoeder 

of — zooals men zeide: de tabalina. De waardigheid van de met de zorg dier plekken be¬ 

laste priesters, ook böro n'adu geheeten, is erfelijk, wat voor de hand ligt; dat zij tevens 

hoofd zouden zijn in.de kampong, werd ontkend. Tot hun werk behoort de bewaking 

van den b'órö wbsi, waarvan zij de vruchten verkoopen. Over hetgeen waarvan zij zich te 

onthouden hebben, zie § 49. Hun vloek verwekt hongersnood 3). Zij worden door alle hoofden 

met „ama", oom, aangesproken. PALMER vergelijkt hen met SlNGA Manga Radja der Bataks. 

Eenmaal in de zeven jaren brengen zij een bezoek aan elk der kampongs van Maniamölö, 

bij welke gelegenheid zij geschenken ontvangen. Offers voor het gedijen van veldvruchten en 

klapperboomen worden a tour de röle door de verschillende kampongs gedurende een jaar 

gebracht. Volgens THOMAS4) heeft elk dier beide „Priesterkönige” een beeld in bewaring, de 

een van den stamvader, de ander van de stammoeder. Hij zegt verder: „Eine Bitte darfihnen 

nicht abgeschlagen werden. Sie dürfen nicht fechten, tragen darum auch keine Waffen; wenn .. 

jemand von ihren Angehörigen getötet wird, so legen alle ihre Untergebenen Gold zusammen, 

um den Mord zu sühnen”. 

Verder 5): „Segnend benetzen sie dem Hauptling (bij hunne bezoeken aan de kampongs 

zoo juist genoemd) die Stirne mit Wasser, wahrend die versammelte Volksmenge mit Wasser 

besprengt wird. Von allen Familien erhalten sie Geschenke, vvofiir die Überbringer einzeln 

gesegnet werden”. 

1) Japan door Japanners, blz. 335. 
2) § 1206. 

3) Chatelin, blz. 10. 

4) Blz. 9. 
5) Blz. 10. 

74 
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S 1296. Het meest interessante is echter het feest, dat volgens den een om de zeven, 

volgens den ander om de veertien jaar in de dorpen der b'órö n'adu gevierd wordt, en bij 

welke gelegenheid de geheele stam is verbonden bij die plek samen te komen, om aan dat 

stamfeest deel te nemen. Hierover ontkenen wij aan denzelfden schrijver (met de noodige 

aanvullingen) het volgende '): „Alle 14 Jahre wird bei dem fósi ein Fest gefeiert, zu dem alle 

Bewohner des zu ihm gehörigen Gebietes geladen werden. Sie erscheinen auch sehr zahlreich 

und in der prachtigsten Kleidung, aber zu essen bekommen sie nichts. Jegliche Fehde musz 

an dem Tage ruhen. (Mij werd verteld, het feest duurde alles samen een volle maand, die 

werd vastgesteld door den priester van Hiliamaègila. Gedurende dien tijd was er een gods¬ 

vrede). Ftir dieses Fest werden riesige Menschen- und vier Tigerfiguren gemacht. Auf ein 

hohes Geriist wird danrt erst die Tigerfigur und auf dem Tiger 1 2) die Menschenfigur aufgestellt 

(zie afb. 237) (volgens mededeeling eene vrouw voorstellende, en die werd Sqèbu genoemd; 

zij was het, die laghbmi aan LöwalAni verzocht). Am Morgen des Festtages bringt jedes 

Dorf (dat moeten er niet meer dan vier zijn, zie boven) dieses machtige Götzenbild. Es wird 

durch Sang und Tanz von der Menge und darnach vom bórÖ n'adu durch Opfer geehrt. 

Darnach werden die Bilder kopfüber den Abhang hinunter in tiefes Wasser geworfen als 

Lösegeld für die Seelen der Menschen”. (Die steilte is die van de Gómó3), de plaats heet 

Dsjumali. Men noemt dat: mamato harimqb, ook nisèbu of mamato sèbu-, faib is o. a. 

Schlucht, dus: mamato in den afgrond storten). Dat in optocht door de kampong voeren 

heet: mbnörb harimqb. „Darnach laszt man gleichfalls unter dem fósi ein Schwein laufen, 

nachdem man ihm noch einmal Reis und Eier als Futter gegeben hat. Von da an darf nie¬ 

mand diesem „heiligen Schwein” mehr Futter geben, es aber auch nicht wegjagen, wcnn es 

sich irgendwo zum Fressen einfindet, und nicht schlagen”. (Dit heet: lafblöj bawi\ het varken 

heet: fblbito, en was bestemd als fanali niha b'ój maté ija: vervanger voor de menschen, 

opdat zij niet zouden sterven. PALMER VAN BROEK zegt: als losgeld voor de zielen der 

menschen). Nu vervolgt onze bron met: „Nach sieben Jahren wird dieses heilige Schwein 

von den b'órö n'adu bei ihrer (van wie, van die menigte?) Wiederkehr geschlachtet, und in 

so viele Teile zerteilt als Ortschaften unter ihrem Schutze stehen. Der Hiiuptling des Dorfes 

teilt den auf sein Dorf entfallenden Anteil wieder in so viele Teile, als Familien bestellen, 

und der Familienvater verteilt es unter seine Kinder zum Essen, die dadurch gut gedeihen 

sollen. Und ist auch das Stückchen mittlerweil nur bohnengrosz geworden, der Segen des 

b'órö n'adu ruht ja darauf! Jedes Dorf schickt dafür ein batu Gold an die b'órö n'adu; diese 

lassen dann wieder ein Schwein los bis zum nachsten Fest, das in sieben Jahren gefeiert wird”. 

Hier komt THOMAS dus terug van de eerst genoemde veertien jaar; ook mij werd het getal 

zeven genoemd 4). 

§ 1297. Van het landschap der Ono Lalu teekende ik aan dat zij, afkomstig van 

Hiliwaidó, waar de borö n'adu is gevestigd, aldaar om de zeven jaar een zevendaagsch feest 

1) Blz. 10. 

2) Zie § 1326. 

3) § 854. 

4) Zie nog Chatelin, blz. 32. Cf. Deuteronomium, 15, 1. „Ten einde van zeven jaren zult gij eene vrijlating 

maken ’, l.eviticus 25, 4: „Doch in het zevende jaar zal voor het land een sabbat der rust zijn, een sabbat den Heere; 

uwen akker zult gij niet bezaaijen en uwen wijngaard niet besnijden”. 
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vierden, waarbij een harimqb en een sèmbu werden gemaakt, die in den afgrond (1bahb) van de 

Tèmba werden geworpen. Men deed dat om vele kinderen te krijgen, en opdat het lichaam 

der menschen gezond zou zijn. Bij deze gelegenheid werd een kind in tweeën gehakt, het¬ 

geen onmiddellijk doet denken aan het „ono nisila nifabali”, dat wij in § 1123 leerden kennen, 

en waardoor deze plechtigheden zich doen kennen als restant van ouden maandienst, die 

misschien ook als mysterieus zouden worden gequalificeerd. 

Verder had daarbij eene ceremonie plaats, waarbij eene vrouw boven op een man lag, 

maar hieromtrent kon ik, nadat eenmaal de mededeeling was losgelaten, verder niets te weten 

komen; mogelijk was het gebruik van te intiemen aard, dan dat ongewijde ooren er meer 

van mochten vernemen. Overigens moet ik verklaren omtrent deze raadselachtige gebruiken 

geenerlei onderstelling te durven wagen. Zijn die gebruiken uit de Zuid (aan de Susuwa 

werden zij nog niet vastgesteld, en ik acht het zelfs mogelijk dat zij er niet bestaan), een 

onderdeel van de gebruiken van eene betrekkelijk late immigratie uit Sumatra, vanwaar 

wij alleen den tijger kennen (opvallend is, dat het aantal stamvaders van die zuidelijke hoofden 

in den regel niet meer dan een tiental bedraagt, terwijl men er in het noorden en centrum 

wel twintig of dertig noemt), die mogelijk ook in verband staat met die van Madagascar ') ? 

Moet de tijger in verband gebracht worden met den maandienst 1 2), zoodat het geheel verband 

zou houden met het tenietgaan der maan? Staat de godsvrede in het zevende jaar in verband 

met eene interpolatie van eene maand, ten einde weer tot zuivere rekening te komen?3) 

Het zijn alle vragen, waarop het mij niet mogelijk is met de onvolledige gegevens eenig ant¬ 

woord te geven. 

VOOROUDERBEELDEN. 

§ 1298. Ten aanzien van de namen der beelden in het algemeen verstrekten wij mate¬ 

riaal in § 1287, zoodat alleen datgene moet worden vermeld, wat tot aanvulling kan strekken. 

In Centrum en Noorden spreekt men respectievelijk van: ad ju of adsju n'uwu en adu 

n'uwu of adu zatuiva. In het Centrum hoort men ook: adsju dra'arna. In Madsinö hoorde 

ik ook van analita dra'arna, vervangers der voorouders. In de Zuid was het: adu dra'ama 

of abwu dra'ama, en bestond er vrees om dien naam uittespreken, dan gebruikte men: m'ökö- 

mökö. Nu is het ons bekend 4 5), dat daaronder een vierbeenige spin wordt verstaan, waarin dat 

vier reeds tot bezwaren aanleiding gaf. Heeft dat woord zich soms volksetymologisch over¬ 

gedragen op een dier dat er niets mede te maken heeft? men vergelijke WlLKEN °): „Op de 

H er vey-ei la nd e n is MOKO (eerst dient dus vasttestaan dat dit woord met het Niassche 

kan aequivaleeren!) de groote hagedis, de koning der hagedissen. Boosaardig zijn de zielen 

1) § 1127. 

2) Zie §§ 485 en 486, waar de arcvwi op den zestienden dag, wanneer de maan begint aftenemen: sabuwa 

aghömi, valt. 

3) § 1207. 

4) § 812. 

5) IV, blz. 143. 
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van de personen, voor wie de gebruikelijke lijkplechtigheden niet hebben plaats gehad (en 

dus zooals de Niassche MÖKÖMÖKÖ, volgens de noordelijke opvatting). Deze zielen belichamen 

zich in hagedissen die, na in iemands lichaam te zijn gekropen, door het knagen aan de 

ingewanden ziekte veroorzaken. Dit verband is te minder onwaarschijnlijk bij vergelijking met 

KRUYT '): „Heeft de Niasser een offer aan zijne overleden verwanten gebracht, en laat eene 

poos daarna eene hagedis zich hooren, dan wil dat zeggen, dat zij nog niet genoeg hebben”. 

Een nieuwe voorraad voedsel wordt dan neergezet”. Voor uivu vgl. § 1144. 

Furufuru of furugo is de naam der beelden, die zich in den oudsten tak eener familie 

bevinden. SUNDERMANN 1 2) zegt: „man glaubt, eine solche Familie habe kein Glück und sterbe 

bald aus”. 

§ 1299. Voor wat betreft de plaats waar de voorouderbeelden worden opgesteld, dit is 

in de zaal vóór of midden in het huis, al naar het type daarvan, in de nabijheid van het 

daar zich bevindende traliewerk. Ik trof ze steeds rechts aan bij het binnenkomen, zoodat dit 

een vast beginsel schijnt te zijn. Er bestaat een aanmerkelijk verschil tusschen de landschap¬ 

pen van de Zuid, Madsinö uitgezonderd, met Centrum en Noorden ten aanzien van 

het aantal der aanwezige beelden. Terwijl toch in die eerste streken een enkel beeld aanwezig 

is, hoogstens er eenige bij elkander zijn, vindt men in die andere gedeelten geheele verzame¬ 

lingen ervan. Men vergelijke b.v. Afb. 228 en 146 eenerzijds, met 151 anderzijds, om die 

tegenstelling te zien. Madsinö vormt meer of minder een overgangsgebied, aangezien men 

er noch de overdaad aantreft van noordelijker streken, noch de armoede van de Zuid. Dit 

onderscheid berust daarop, dat in het eene gebied zooveel meer personen in aanmerking 

komen voor opname dan in het andere; in de Zuid alleen de pater familias, zoodat na even- 

tueele kampongbranden, het pantheon zooveel eerder hersteld is dan het andere. Zoo vindt 

men in noordelijker streken de beelden van vrouwen en verwanten daaronder vermengd. Kin¬ 

deren worden niet opgenomen en in het algemeen ook niet zij, die zonder mannelijk oir stierven. 

Cf. BURNE3): „The soul quartered in the ancestral tablet (shên chu) receives ofïerings ... 

110 tablets are provided for children. (China)”. 

Voor dochters die huwden, wordt daar wel een pisangbeeldje gesteld, zooals wij reeds 

meermalen dien stam als vervanger leerden kermen 4). Voor kinderloos overledenen maakt men 

wel een zgn. adu si lö ngcfötö, dus voor wie geen nakomelingen hebben, maar die worden 

elders, b.v. onder de trap, opgehangen. Cf. WlLKEN 5 6), waar het o. a. heet: „Volgens geloof 

van de F i dj i-eilanders zijn de zielen van hen, die ongetrouwd stierven, van Mbulu of het 

zielenland uitgesloten”0). Kruyt7) meldt: „op Nias heet een muis, die voortdurend een 

huis in- en uitloopt, de ziel van een kinderloos gestorven mensch: beghu zi ld raha\ zulk een 

muis noemt men wel beghu sab'ólö boni: ziel, die sterk is in den nacht”. 

§ 1300. Beschouwen wij de plaats waar de beelden zijn samengebracht, dan zien wij 

dat daarvoor in noordelijker en centrale streken een gewone plank gebruikt wordt, waarop 

1) Blz. 195. 

2) Blz. 78. 

3) Blz. 88. 

4) §§ 1248, 1284. 

5) 111, blz. 223, noot 566. 

6) Kramer, blz. 475; RN. blz. 115. 

7) Blz. 177. 
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of waarin de beeldjes kunnen worden bevestigd. In Madsinö zag ik, evenals in Töhènè- 

asi een accolade-vormige ruimte '), die alweer datzelfde eigenaardige beeld vertoont, als wij 

vroeger 1 2) reeds bespraken. Boven die ruimte in genoemde landschappen was een soort van 

bedekking gemaakt. Te Bawömataluwö bevond zich het voorouderbeeld op een stoel- of 

tabouretvormig onderstel, daarboven was een zonnescherm. De zooveel kleinere onbezette 

plaats daarnevens vermoed ik, dat voor den zoon van den overledene bestemd zal zijn ge¬ 

weest (Afb. 228). 

Cf. STEAD, Japan door Japanners, blz. 331 : „In de Sjinto-huisgezinnen is nog eene 

tweede godenplank, of Kamidana, welke uitsluitend gewijd is aan de vereering van de voor¬ 

ouders van het huis. Op deze tweede plank liggen gedenkplaten, die de namen bevatten der 

voorouders, hun leeftijd en den datum van hun dood. Deze gedenkplaten heeten „Mitamasjiro”, 

d. i. „vertegenwoordigers van de zielen” ... op deze planken worden offeranden van rijst, 

saké, visch, sakaki- (Cleyera japonica) takken en lampen geplaatst. In de Boeddhistische ge¬ 

zinnen zijn die planken vervangen door gedenkplaten, waarbij o. a. offeranden van sjikimi- 

(Illicium religiosum) takken”. Aan deze voorstelling sluit zich nauw aan het streven der 

Niassers om hun naam een bestendig bestaan te verzekeren ; zoolang die genoemd wordt, kan 

men immers ervan verzekerd zijn dat vereering en verzorging niet ontbreken. 

§ 1301. De naaste omgeving der beelden, voor zoover die verband houdt daarmede, vor¬ 

dert nu onze aandacht. In tegenstelling met het overige Ni as, waar ik mij tenminste niet 

herinner iets dergelijks gezien te hebben, bevinden zich in de Zuid in de nabijheid der 

beelden een aantal voorwerpen, die tot hunne dagelijksche behoeften kunnen gerekend worden 

te behooren, zooals borden, wapens, een pinangkoker en dergelijke. Fraai snijwerk, zooals 

Afb. 228 dat laat zien, is eene uitzondering. Terzijde van die voorouderbeelden ziet men 

meermalen andere adu s, zonder dat van eenig verband mij is gebleken. Beneden de beeldjes ziet 

men dikwijls een reeks adu horo genoemde vormen, waaromtrent ik evenmin eenig licht kan 

verschaffen als omtrent de liggende en staande steenen, die de een goive, de ander liarefa 

noemde, en die in Balaigha hèna werden bestempeld. Mogelijk zijn zij bestemd voor ziekte 

van kinderen, terwijl ik elders vernam dat zij in huis bij de trap werden geplaatst [ba bagi 

n'ora), strekkende tot daludalu zvamagho (famagho, ein schweres Uebel, dus gebruikt bij ern¬ 

stige ziekte) 3). Voor de bevestiging dienen wel er achter verloopende latjes, evenals dat met 

de voorouderbeelden zelve het geval is en waarvan de naam althans in dat geval is: katia. 

Wij gaan thans over tot de bespreking van den vorm der beelden 4) in de uiteenlig¬ 

gende landstreken, waarbij tevens ter sprake komt wat aan die beelden zelve verbonden is. 

Over den vorm in het algemeen valt te zeggen, dat die uit de Zuid iets ronds en gevulds 

hebben, dikwijls ook zijn als gepolitoerd; die uit streken van het Centrum zijn fraai en 

diep bewerkt, dikwijls met vrij scherpe lijnen en in het noorden zijn ze dikwijls meer plat. 

Zij worden in feestgewaad en dus met gouden sieraden afgebeeld ; de lendengordel wordt hun 

verschaft in een doekje van het daarvoor gebruikelijke goed. In de handen bevinden zich 

1) Afb. 146 en 151- 

2) § 227. 

3) Vgl. voor een anderen goxue: § 267. 

4) Vormen van voorouderbeelden, zie Fehr, blz. 12 fig. 12; Mod. fig. 193; LM. plaat VI, fig. 2 (37°/3°93)j 

Raap, blz. 150, afb. 2. 
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verschillende voorwerpen, al naar men het noodig heeft gevonden dit of dat medetegeven. 

Zoo vermeldt WlLKEN1): „In het werk van FORBES vinden wij een beeld van eenen afge¬ 

storvene, hetwelk in zijne handen eene schildpad heeft, die het zich tegen de borst drukt”. 

Een beeld, aanwezig in het Museum van het Bataviaasch Genootschap, geeft weer eene vrouw 

met eene sirih-tasch in de handen. Bij een aantal beelden bevond zich in elk der handen 

van mannen een voorwerp, dat wel iets van eene staaf had. Het meest voorkomend echter 

is een zeer oud model sirihstamper (folê), zooals ik na jaren lang vergeefsch zoeken, ereindelijk 

een in het Susuwa-dal ontdekte. De beelden hebben alle eene min of meer hurkende hou¬ 

ding2); zij zijn nooit phallisch. Als hoofddoek werd wel een stukje goed gebruikt. 

§ 1302. De kleur der beelden is in de Zuid menigmaal geelachtig, dus eene poging 

aangevende om de huidskleur weertegeven. Elders is die oorspronkelijk die van het gebruikte 

hout (;manawa danö), maar waarschijnlijk door bestrijking met bloed, vindt men dikwijls eene 

roode kleur, terwijl de intens zwarte beeldjes zoo werden onder den invloed van den rook 

in de huizen, waar zij zich hebben bevonden. 

§ 1303. Wij beschreven reeds vroeger 3) de gebruiken die in het noorden gevolgd worden 

om de schim van den doode in het beeld te lokken, zoodat met verwijzing kan worden vol¬ 

staan. Zijn de nabestaanden in voldoenden welstand om het noodige feest te geven (met het 

oog op al wat bij die gelegenheid moet worden geofferd), dan gaat men er toe over 4). Deze 

plechtigheid is dus eene uiting van voorspoed. Is de schim in het beeld opgenomen, dan 

maakt men een klambu beneden de plaats «waar de voorouderbeelden zich bevinden, en daar 

verzamelen zich allen, die tot den doode in familie-relatie stonden. Nu heeft er gedurende 

acht, elders vier dagen, een algemeen mamoni plaats, een zich onthouden van een aantal zaken, 

werkzaamheden en spijzen. Deze tijd is geheel gewijd aan het reciteeren van de stamboomen, 

hetgeen op zang (höho) geschiedt, en zoodoende worden die in het geheugen gehouden, dan 

wel daarin ingeprent. 

Cf. Leviticus, 8, 35 : „Gij zult dan aan de deur van de tent der samenkomst blijven 

dag en nacht, zeven dagen en zult de wacht des Heeren waarnemen, opdat gij niet sterft”. 

Cf. F i. nomo, to be silent, not to speak or answer when spoken to. Dit zou dan slaan op 

de verhouding ten aanzien van de buitenwereld. 

Gedurende dien verbodstijd moet men zich onthouden van: 

het eten van: traanachtige visch: anders komen er veel zieken. 

gepofte visch: 
71 ' ontsteekt het lichaam. 

ubi: 
71 

zou de buik opzwellen. 

aangebrande rijst: 
71 

ontstaan schurft en beenzweren. 

lada: 
V gaan de oogen etteren. 

1) IV, blz. 116. 

2) Deze doet herinneren aan dergelijke houding in graven in talrijke landstreken elders aan de lijken gegeven 

(Ilockergraber, cf. Heierli, Urgeschichte der Schweiz, blz. 152, 155, 156). De interessante hypothese van Troyon, 

die die houding in verband brengt met de houding van het foetus, meen ik niet te mogen deelen, evenmin die van 

Virchow-Heierli, die aan „Raum- resp. Arbeitsersparnis” denken, waar de beelden hier bedoeld gelijk kaïakter ver- 

toonen, maar ik waag het te vermoeden, dat dit alles wijst op ouden maan-dienst, want het „mannetje in de maan” heeft 

een dergelijken stand. 

3) § 812. 

4) Cf. Chatelin, blz. 39. 
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het drinken van : 

het gebruik van: 

asam: 

suikerriet: 

tuwaq: 

water uit een bord, 

voedsel evenzoo: 

kalk uit een kalkdoos: 

rooken: 

lachen : 

rijst op zijn lichaam te laten vallen: 

aarde en steenen te betreden : 

de ladangf te zuiveren: 

anders ontstaan diverse ziekten. 

„ ontstaat hoest. 

„ wordt men krankzinnig. 

„ krijgt men huidvlekken. 

„ zwellen de gewrichten. 

„ raakt men in twist. 

„ wordt men krankzinnig. 

„ krijgt men schurft. 

„ worden de leden zwaar. 

„ krijgt men schurft. 

geslachtelijke gemeenschap uitteoefenen, waarvan de adatgevolgen mij onbekend bleven. 

Een opgave van minder noordelijke streken (het hier vermelde betreft de noorde¬ 

lijkste landschappen) vindt men bij CHATELIN '). 

§ 1304. Het vragen om voorspoed aan de voorouders heet: mangandra- of mangandrö 

lófö, welk laatste woord wel wordt weggelaten, en dan door de Christenen voor ons begrip 

van bidden gebruikt wordt. Behalve als uiting van welvaren, kan er ook ten gevolge van 

grooten, maar dan niet financieelen, tegenspoed tot grootere offers worden overgegaan. In al 

die omstandigheden heeft voorafgaand het opnieuw met versche klapperbladeren versieren der 

voorouderbeelden plaats (N. latumbb, C. latsjubb). Van bij dergelijke gelegenheden geslachte 

varkens worden kop, hart, longen, lever, onderkaak en nek op een bord gelegd en den voor¬ 

ouders aangeboden. De materie ervan komt natuurlijk den offerbrengers ten goede, maar alleen 

ouden van dagen en priesters kunnen ongestraft daarvan eten. De voorouders worden gekend 

in alle omstandigheden van het leven, belangrijke en van minder beteekenis; men denke b.v. 

aan het huwelijk. Van alle gebeurtenissen ontvangen zij mededeeling, zoodat zij op de hoogte 

blijven van al wat er gebeurt. 

SIRAHA N'OMO. 

§ 1305. Met siraha s maakten wij al kennis'1 2) en wij bespraken reeds de inwijdingsge- 

bruiken voor huizen 3), waarbij de hier behandelde te pas komt. Waar deze beelden wel de 

fraaiste zijn die men in noordelijker streken maakt en zij, wat opzet betreft, de voorouder¬ 

beelden overtreffen, ook veel grooter zijn dan deze, ligt het voor de hand hierin eene god¬ 

heid van beteekenis te vermoeden. Daarom is het van belang dat mij zulk een beeld eenmaal 

werd genoemd: SlRAÖ gana^a, wat doet denken ann den stamvader der noordelijke en cen¬ 

trale Niassers SlRAÖ4). Deze is in de Zuid niet als zoodanig bekend, en ik herinner mij niet 

daar ooit een dergelijk beeld te hebben gezien. Toch werd mij de afbeelding van zulk een 

1) Blz. 38 vlg. 

2) §§ 63, 339. 

3) § 338. 

4) Fehr, blz. 12, sub 10 en 13. 
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beeld in de Zuid genoemd: adu samakobu ') en wel in Hilisatarö en Bawomataluwö. 

MODIGLIANi beschrijft1 2) zulk een adu als siraha salazVa 3). Ook de afb. bij PLEYTE *) meen 

ik tot deze groep te moeten brengen, alleen het hoofddeksel vertoont afwijking en komt meer 

overeen met afb. 157, figuur iets links in het midden. Uit LAGEMANN, Heldensang 3 5 6 7): 

Ghö n'ija sb siraha manawa, 

„ „ „ siraha tuhb, 

blijkt, dat die beide houtsoorten (manawa en tuhb) voor materiaal van het beeld gebruikt 

worden. Dat manawa bespraken wij reeds in § 1288, en wat tuhb betreft (Afzelia palembanica 

Bak.) eene houtsoort van hetzelfde geslacht (A. bijuga A. Gray) heet in het Bug. adju de- 

wataë. De siraha n'omo kan wel zeven dM. hoog zijn. De plaats ervan is bij een der hoofd¬ 

palen (si lalö jawa G) der woning. RN. ‘) vermeldt (als adju sirapa), dat er een mannelijk en 

een vrouwelijk exemplaar zijn, terwijl SUNDERMANN 8) zegt, dat er in ieder huis niet meer 

dan één is. De opgave van RN. stamt, blijkens zijne schrijfwijze, uit centrale streken. De uit¬ 

rusting van het beeld komt met die der voorouderbeelden overeen; door den rook zijn zij 

geheel zwart gekleurd. De vervaardiging heeft plaats, nadat eene woning is gemaakt; dan 

heeft het inwijdingsfeest plaats waarbij alle komenden den gastheer geschenken geven, b.v. 1 

fondruju (Fl. 20.—), dan wel 1 tambali (Fl. 10.—) of 'öfa saga (Fl. 5.—). Voor de vervaardiging 

zou de kunstenaar tot tien gulden ontvangen. Als doel werd mij genoemd, om er telkens 

weer zegen aan te vragen (fangandrbngandrb l'ófb). Van een regelmatig offeren is mij niets 

bekend. WlLKEN9) vermeldt een tweetal geesten of góden voor de Ba taks: BORASPATI-NI- 

BAGAS (B. van het huis), die waakt over het huis, van wien men zegen, gezondheid, geluk 

vraagt; en BORASPATI-NI-TANO, die waakt over den grond: van dezen smeekt men overvloe- 

digen oogst af. Met dien laatste zou dan op N i as overeenkomen de siraha uit § 63 : siraha n'bsé10 *). 

ADU LAWÖLÖ, enz. 

§ 1306. Wanneer wij deze onder de niet-ithyphallische beelden rangschikken op grond 

van de exemplaren welke ik zag, moet toch al dadelijk erop gewezen worden, dat RAAP ") 

van de bij hem12) afgebeelde godheid zegt: „Den machtig entwickelten Phallus deckt eine 

Binde von Rindenstoff”. Hij noemt dat beeld „God der Feste”. Zulk een beeld stelt een 

1) Globus, 1903, blz. 150, afb. 1; daar ten onrechte als adu satua aangegeven. 

2) Blz. 640. 

3) Zie bij hem afb. 184 en 185. 

4) Plate XXV, afb. 4. 

5) Blz. 387. 

6) .§ 356. 
7) Blz. ii 3. 

8) Blz. 79. 

9) IV, blz. 148. 

10) Cf. SCHMIDT, § 17 I. 

I 1) Blz. 176. 

12) In afb. 23. 
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krijger voor, die gewoonlijk in de rechter hand eene speer, links een schild vasthoudt, welke 

lans wel door een geweer vervangen wordt '). Uit de toerusting blijkt dat men van deze 

godheid een krachtdadig optreden verwacht, en uit den naam blijkt dat hij bestemd is om 

kwaad afteweren, want lawblawb beteekent: Schutz, Beschützer. Zoo werd mij genoemd een 

adju lawólb sang'e^è, ter bescherming tegen moordenaars (èsè, mangele, einen Mord begehen 1 2); 

adju lawólb horo, tegen horö beschermend3); adju lawólb sanóghb, beschermer tegen koppen¬ 

snellers (sdghö, manögho, Leute schicken zum Kopfe schnellen). Slaat dit alles op menschelijk 

kwaad, de adu lawólb in LM. blz. 218 4): „wird verfertigt damit man nicht von den beghu 

gefressen wird”. Dit moet dan slaan op kwade geesten, die door anderen op den betrokkene 

zijn afgezonden. RN. 3 6) met zijn adju lawólb wanóghb, overbrugt de bezwaren tegen LM. 1629/76 

en 79: „Idol für Kopfjager”, door te vermelden dat gedooden (gesneld of gesneuveld) ziekte 

en onheil berokkenen; duidelijk is weer de afwering van de aldus optredende booze geesten. 

Zoo ook loc. cit. (gecorrigeerd): siraha lawólb, staande aan den ingang van een kampong, 

acht voet lang, één mannelijk en één vrouwelijk beeld, dienende om de kampong te be¬ 

waken. Een dergelijk beeldje ziet men bij Mod. ü), waarvan het heet: „portato in guerra protegge 

i combattanti”. 

Bij een aanval in het Susuwa-dal werden de strijders gezegd hunne voorouderbeelden 

te hebben medegenomen in het gevecht. 

In het noorden sprak men van een adu wabunuwa, die iemand voor zich laat maken 

als hij b.v. gedroomd heeft dat men hem naar het leven staat, teneinde door middel hiervan 

daartegen te worden beschermd 7 8 9). Ook behoort tot deze reeks van begrippen de adju faivo- 

nóghb, bij het venster gebondene, een halve voet lange, van een gezicht voorziene stokjes, 

die de booze plannen van vijanden moeten verijdelen s). 

Hebben al deze figuren zeker verband met een „afweren” van kwaden invloed, de 

Niassers zelven brachten dien naam wel in verband met het doel, door middel van die god- 

heidjes „abólb”, dus: sterk te worden, om ziekte te weren. Men vergelijke dan WlLKEN0): 

„Het grootste gebruik, waarom zij (nl. steenen) bij alle Indianen zoo hoog geacht worden, is 

tot het cabbal (leze: kebbal), dat is, zich vast en onkwetsbaar maken, stout en moedig in den 

oorlog te zijn”. Het Mal. këbal is: vast en onkwetsbaar, Jav. bestendig, voortdurend. Zeker 

is het dus, dat de eilandbewoners zelven dit verband leggen, en dat past volkomen voor de 

amuletten, wier bestemming in deze richting kan gaan I0). 

Het wil mij bij vergelijking van deze gegevens voorkomen, dat er aan den eenen kant 

1) LM. blz. 219. 

2) Zie LM. blz. 219, afbeelding 1529/81; hier zijn lans en schild verloren gegaan. 

3) LM. blz. 219, 1629/76 en 79. 

4) 1629/70. 

5) Blz. 114. 

6) Fig. 77- 

7) Vgl. § 1209. 

8) RN. blz. ii 4. 

9) III, blz. 157. 

10) Nauw aan deze begrippen sluiten aan de adu daludahi balatu, zie Mod. blz. 243 en 642; LM. blz. 58, 460/13, 

221; 1620/47; Globus 1903, blz. 177, fig. 27. Zie hiervoor verder § 675. Kramer’s lawölö wamahowu-ö (blz. 497) brengt 

mede, dat de zieke „einen Fuss auf einen Stein (muss) stellen und auf den Fuss giesst der Priester reines Wasser, als 

Symbol der Kühlung”, wat mogelijk op een sterker maken wijst. 

75 
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aanleiding toe is deze beelden in verband te brengen met een afweren van kwade invloeden, 

terwijl er aan den anderen kant al evenzeer termen zijn, om medetegaan met de Niassche 

opvatting, dat een sterker maken bedoeld is. 

SarAbia. 

$ 1307. Wij hebben hier met een woord uit de Zuid te doen, niet met den gelijkna- 

migen zetel voor een doode uit het Centrum1), die hier bsasbsa2) genoemd wordt. Men 

verstaat daaronder eene in danshouding staande vrouwenfiguur, die buiten voor het latwerk 

van het huis op een accoladevormig plankje wordt aangebracht. Daarbij ziet men ook een 

mannenfiguur (siraha biva^alawa) en ook komt die mannenfiguur alleen daar voor3). Wie 

onder de hoofden was rna awali4) maakte zich zulk een beeldje, en bij den dood werd 

dit medegegeven naar het graf. Ook waren er, die zeiden dat bij overlijden van den man 

het beeldje der vrouw medeging met hem (lafqbgö). Speciaal zou dat verband houden met 

het plaatsen van den steen [batu). Die mannenfiguur is evenals de vrouw in feestgewaad, 

waarbij lans en schild geen aanleiding mogen geven om dit beeld met het juist besprokene 

te verwarren 5 6). 

Adu fangola. 

§ 1308 c). Deze beelden dienen om den kwaden invloed buitentesluiten ven ziekte, ge¬ 

bleken door booze droomen; door dat beeld wordt den geesten eene grens (pld) gesteld, die 

zij dus niet mogen overschrijden. Eene dergelijke functie voor een geheel dorp wordt uitge¬ 

oefend door de: 

Adu fanguru. 

§ 1309. Deze dienen tegen epidemische ziekten, bestaan uit den stam van een boom¬ 

varen, blijven jaren lang staan en zijn ten slotte met mos en varens begroeid. Ook is de 

naam : adu fanguru zv'óghö 7). 

Adu bihara. 

§ 1310. Deze beeldjes zijn alleen uit de noordelijke en centrale streken mij bekend ge¬ 

worden. Compleet zijn het vijftig paren mannelijke en vrouwelijke beeldjes, dus honderd 

samen. Elk ervan moet van een speciale houtsoort worden gemaakt8). In Hilisatarö noemde 

men zulke beeldjes: bajagu, in het Centrum ook adju geve. Zij zijn ongeveer zoo dik als 

een vinger en een paar dM. lang; de bewerking is zeer oppervlakkig. Door een lat van 

0 § 823- 

2) § 813. 

3) Zie LM. blz. 76, Globus, 1903, blz. 176. 

4) § 898. 

5) Voor afbeeldingen, zie Intern. Archiv, 1906, PI. VII, sub 5; zie verder LM. blz. 76, PI. VI, fig. 5, blijk¬ 

baar hetzelfde voorwerp als juist aangehaald, eenigszins van anderen kant. In het noorden werd een dergelijk beeld ge¬ 

noemd: adu ba wa*ulu, en dus ook met de feesten in verband gebracht (Globus, 1891, blz. 371). Vgl. voor den 

la-ija § 1326. 

6) Zie afb. bij Mod. blz. 641; Kramer, blz. 497; RN. blz. 114. 

7) Zie afb. bij Fehr, blz. 12, fig. 1, waar alleen het bovenstuk is weergegeven. Cf. § 550, Mod. blz. 381. 

8) Zie afb. bij Mod. blz. 644 en 645; Fehr, blz. 12, fig. 2; Globus, 1903, blz. 151. 
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pinang, hoja of mawö worden zij aan elkander verbonden. De beeldjes die zich vóór de adu 

bihara bij Mod. J) bevinden heetcn : siraha bihara. Volgens Sundermann * 2) worden nog een 

aantal kleine staafjes voor deze beeldjes geplaatst, die hunne kinderen moeten voorstellen, 

en ook een bundeltje modellen van huisraad. Heeft deze groep van adu dienst gedaan, dan 

plaatst men haar ergens boven in de woning onder het dak. 

Adu Samagö-Waulu. 

§ 1312. Deze adu, naar beweren van dqólö-hout gemaakt, plaatst men op den weg naar 

het jachtterrein, ook wel in het woud. Het doel er mede is, van het hoofd der boschgeesten 

succes te vragen (afb ahulu ira) op de jacht (jagen: mamalu): fangandro ghb bela, laandrö 

s'ógha, men vraagt dus aan de bela om wilde zwijnen. In Madsinö noemde men de bij de 

jacht gemaakte adu: be^elö sal'öfö, men vroeg om succes aan den „salazua sbbwanuwa", aan 

het hoofd der boschgeesten dus. LM. 3) vermeldt onder adju lawira een beeld, dat dient tot 

bescherming tijdens de jacht. 

ZIEKTE-ADU. 

§ 1313. Dit onderwerp leidden wij reeds in met § 1227 vlg. De hier te behandelen 

beeldjes zijn alle van uiterst ruwe constructie, gaffelvormig van boven, met eene ruwe aan¬ 

duiding van oogen en neus. 

In het algemeen kan men ervan zeggen, dat zij intermediairs zijn voor het oproepen 

van die geesten, die in staat worden geacht hunne bemiddeling te verleenen voor het terug¬ 

erlangen van de lumölumb. Hoe de oorsprong daarvan geweest is vernamen wij in § 1277, 

maar de daar gegeven voorstelling is niet de eenige. Het volgende verhaal vernam ik te Lahewa 

omtrent het ontstaan dezer adsju. Daar dan was Lani SagÖRÖ gehuwd met: 

A. Nadsariata-lani. B. Bari-ana'a. 

Van deze was de zoon SlLÖKU Deze had twee kinderen: 

BA LüWAHA. I I 
Kaluwa. Si-Ritsji. 

Hem liet de moeder neer aan een 

koord van ladari, het koord brak en 

de zoon kwam terecht op de boom¬ 

toppen en werd daar een beghu. 

Die vrouw A werd zwanger, en zij wilde de vruchten eten van een beruwa- en van 

een bbwb-boom, die zij bij het water had gevonden. Maar vóór ze te eten, ging zij baden en 

legde de vruchten op hare kleederen neer. Toen kwam een visch, genaamd 

TaÈLU- ana^a, bbr'óta n adsju, De gulden T., oorsprong der adu's, 

en nam die vruchten mee. Zij ging naar huis terug, en omdat zij die vruchten niet had ge¬ 

il Fig. 191. 

2) Blz. 79. 

3) Blz. 219. 
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geten, kon haar kind in geen negen jaren geboren worden. Daarom gelastte zij aan een sterk 

man, Lauwö sb aja k'óba, Lauwö sb aja go, om dien TAÈLU te vangen, waarvoor in het 

water een pukat werd geplaatst. Maar de visch was te slim, en men had geen succes. Toen 

ging LASARIATA-LANI (men merke de wisseling van N- en L- op, die ik hier opzettelijk weer¬ 

geef om de labile uitspraak aan te toonen, die men ter gelegenheid van eenzelfde verhaal 

kan vernemen) dansen op het zand der rivier, en zeker onder bekoring daarvan, sprong 

TaÈLU op het land. Nu kwam Lauwö, hieuw het hoofd van het dier af en begroef dat in 

het gebergte, en dat hoofd werd de inanawa dam. Maar ook alle andere deelen van het 

lichaam veranderden in planten 1 

zijn dódö, hart, werd: nia'usö, waarin de overledenen plaats nemen ? 

V tawo, vet, V manaiva: welke Baliu oproept. Alleen inanawa was 

het, die zulke oproeping deed. 

V drb, bloed, V ’ èdruwb. 

n iriwb, ? 
V söinasóma. Hibiscus Rosa Sinensis L. fam. Malvaceae. 

n tóla bagi, Halsknochen, T siholi. 

V bsu, ribben, werden: hadrifa, Mallotus cochinchinensis Lour. fam. Euphor- 

biaceae. 

n bb, longen, j 
‘ V 

bsóni. 

Ib'^b. Buettneria sp. fam. Sterculiaceae. 

n folda, ? 
V hia banuwa. 

V bétb, buik, werd: fósi. 

r> tóla hulii, wervels, werden: hab, Bambusa sp. 

V ahé, voeten, V etclib, Dipterocarpus pilosus Roxb. fam. Diptero- 

carpaceae. 

V ifö, tanden, V aglic, Arenga saccharifera Labill. fam. Palmae. 

V susu, tepels, V ewb, Ficus Benjamina L. fam. Urticaceae, daarom 

bevat die kleverig melksap. 

V talina, ooren, V bihb of ad ju hara. 

T) inata, oogen, V dmv böliö, Ficus toxicaria L., fam. Urticaceae. 

Het kind gaf vóór het geboren werd te kennen, hoe die houtsoorten moesten gebruikt 

worden in geval van ziekte. Het getal der houtsoorten bedraagt hier derhalve zeventien. 

Bij het maken der beelden geeft de priester dikwijls last te maken: sara sb layi, of 

sara sb bulu, en sara sb n'draha, wat wil zeggen telkens een mannelijk en een vrouwelijk 

[la'i, cf. Mal. laki). Het geslacht der vrouwelijke beelden wordt aangegeven op de gaffels 

(,lafbtbgi, amagara si alawé). RN. ') zegt daarentegen, dat die vrouwelijke beelden gebruikt 

worden, indien zij voor vrouwen benoodigd zijn. 

§ 1314. Behalve de in § 1287 genoemde namen te gebruiken, spreekt men in de Zuid 

ook eenvoudig van: siraha, dus van beelden met gaffels (H i 1 is at a r ö), eventueel de grootere 

onderscheidende als siraha sebuwa1 2). Aangezien dit onderwerp nog veel te oppervlakkig is 

onderzocht (o. a. is het wetenschappelijk vaststellen der planten vereischt, waardoor alleen het 

1) Blz. 113. 

2) Als bronnen zie: Kramer, blz. 4S6vlg.; Sundermann, blz. 83 vlg.; Chatelin, blz. 30 vlg.; RN. blz. II6 vlg. 



DE BEELDEN. ZIEKTE-ADU. 597 

mogelijk zal zijn vergelijkingen met elders te treffen en uit het gebruik voor medische doel¬ 

einden, a. a. tot een werkelijk inzicht te komen van de grondslagen), bepaal ik mij enkel tot 

eenige algemeene uitkomsten, en geef ik geene opsomming van beelden, die ons niets nader 

brengt tot de oplossing der quaestie. Wat er aan hout en bladeren noodig is, laat de priester 

verzamelen door een helper die, ten minste plaatselijk, daarvoor vrij eten krijgt. De ruwe 

bewerking is het werk ook van dien helper, maar de oogen, mond etc. worden al reciteerende 

door den priester zelven aangebracht. Als boomsoorten worden gebruikt die, waarin de kin¬ 

deren van SlLEWE Nazarata ') verblijf houden, maar ook die, waarop belas huizen, en dan 

kan er veel waarschijnlijkheid zijn in de mededeeling, dat ook die laatste geesten hunne be¬ 

middeling verleenen, in die houtsoorten neerdalende, of die als tendr'o gebruikende. Vgl. Kl. 

DE Z\V. 2): „Für die Auffassung, dass die Holzart, aus welcher der adu gemacht werden musz, 

den Baum reprasentiert, auf dem der Geist sich aufhalt, sprechen auch bei andern Vólkern 

gemachte ethnologische Beobachtungen”. Afbeeldingen van dergelijke beelden vindt men in 

Fig. 131, 134 en 136, en voor de Zuid zie Afb. 69, 117, waar er voor de woning staan3). 

Dergelijke beelden worden ook bij feestelijke gelegenheden gemaakt, waaromtrent ik de onder¬ 

stelling waag, dat zij dan bestemd zijn om de booze geesten te weren, die met de schimmen 

der dooden mochten medekomen op het regaal. Overigens worden zij gebruikt in geval van 

ziekte, wanneer daarbij betrokken is LatüRE, de booze geesten of de voorouders. In het 

eerste geval betreft dat nog het maken van de adu ba m'bumbu, dus boven op het dak, zooals 

men b.v. in de Afb. 132 kan zien4). 

§ 1315. De beeldjes worden op eigenaardige wijze versierd, vooral met klapperbladeren; 

dat alles heeft zijne bepaalde beteekenis, waaromtrent het volgende moge worden aangetee- 

kend. Daarbij komt dan te pas: 

het maken der adu zelve, 

het versieren met „gouden” voorwerpen, nl. 

a. nifatali: anasa n'ija nifulöfulö, als sieraad van 

gedraaid goud. 

b. niodódö: bolabola n'ija, sirihzakje. 

c. fóla dsaga: araba n'ija, dus als gong. 

dahadaha dodo, om te voorkomen dat de geesten 

de lumÖlumo van een ander medenemen. 

zelfde strekking als 3. 

1. eu, hout, 

2. bulu mib, klapperblad, 

dienende tot: 

3. dsigaru n'ohi, 

walöwalö (zvuwidu) n'ohi, 

tugalawu, 

tagutagu, 

enuwb, 

„ „ goud (vgl. § 809): ana^a n'ija nawuh n'drawa. 

„ „ nugha n'ija sutöra, als kleederen, zijde. 

„ „ fanola ba dodo n'ija. 

„ „ silaura si ta'uzua. 

Analoog hiermede is b.v. het strookje papier, bevestigd aan een takje van den sakaki- 

boom, dat fijn laken (nogo-taje) moet voorstellen, in Japan; of de vierkante met „goud” of 

8. si laura, houtsoort, 

1) § 1228. 

2) I, blz. 43. 

3) Zie nog Fehr, blz. 12, afb. 4. 6, 8 en 9. 

4) § 1269. 
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„zilver” bedrukte stukjes papier, die geld moeten voorstellen voor de geesten der overledenen, 

onder de Chineezen. 

§ 1316. Wat betreft het doel der beeldjes, de tot nu toe gegeven verklaringen laten 

nog veel onzekers, grootendeels het gevolg van het oppervlakkige onderzoek. Waarom er zulk 

een groot aantal dikwijls van vervaardigd wordt, is nog geenszins afdoende verklaard. Twijfel 

wekt ook de naam in de Zuid: beholö of be'olö, die kan beteekenen: hetgeen gegeven moet 

worden, zoodat men er in zou willen zien vervangers, die worden aangeboden, om de lumö- 

lumb los te koopen. Het kan ons in dit opzicht volkomen koud laten of de etymologie juist 

is, de vraag is slechts: verstaat de Niasser dat er onder of niet. En dat de opvatting der 

beeldjes, moge het dan ook slechts voor een deel het geval zijn, als losprijs voor de lumölumö 

van den zieke niet uit de lucht gegrepen is, kan blijken uit wat H. SüNDERMANN (een ander 

dan de Niassche Sundermann) ter zake van de Dajaks van ZO. Borneo mededeelt1): 

„Wie die Menschen gelernt haben die Seele zu holen. 

Das Kind des NALAU war schwer krank, denn seine Seele wurde von einem Geist 

gefangen gehalten in dem Teiche Ledok-langit. NALAU war auch ganz abgemagert, denn 

er war sehr traurig, weil sein Kind sterben wollte. Da kamen die Grossmutter und der Gross- 

vater des KARAMUM Uto, die sagten: „O NALAU, komm, wir drei wollen dein Kind holen, 

das dort hinten von einem Geist gefangen gehalten wird im Teich Ledok-langit: aber 

mache zuerst einen Büffel aus Gelbwurz(el ?) und einen aus einer Pakupflanze und hundert 

andere Götzenbilder. NALAU machte darauf diese Dinge. Als alles fertig war, machten sie 

sich sofort auf den Weg. Wie sie in dem Hause des Geistes ankamen, sahen sie das Kind 

des NALAU (d. h. seine Seele) dort auf einem Gestell über dem Feuerherd sitzen. Der Geist 

fragte sie: „Was bringt ihr fiir Bericht”? „Nichts besonderes”, sagten sie, „wir wollten dich 

nur besuchen, wir handeln mit Büffeln und Menschen” (die Götzenbilder). „Die möchte ich 

wohl haben”, erwiderte der Geist, „was sollen die kosten”? Er bot ihnen Kupfertrommeln 

und anderes Gerat an, aber NALAU ging nicht darauf ein, sondern sagte, er wolle das Kind 

dafür haben, welches auf dem Gestell sass. „Ach gut”, sagte der Geist, „aber das Kind muss 

erst gefangen werden”. Da stand NALAU auf und grift' das Kind. Als dieses sich mit Handen 

und Füssen straubte, verwandelte es sich plötzlich in ein Ei. Da sagte der Geist zu NALAU: 

„Nimm dies Ei mit. und zerbrich es auf der Fontanelle des Ivopfes deines Kindes”. Nalau 

kehrte zurück und sobald er daheim angekommen war, zerschlug er das Ei auf dem Kopfe 

seines Kindes, sofort wurde das kranke Kind gesund (die Seele war damit zurückgebracht). 

So haben die wadian (Zauberer) gelernt die Seele zu holen”2). Ook op Ni as heeft meermalen 

het stukslaan van een ei plaats, zonder dat wij tot nu toe ook maar eenigszins er ons eene 

voorstelling van kunnen maken, wat juist de grond daarvan kan zijn. 

§ 1317. Alle houtsoorten komen echter niet bij elke gelegenheid te pas en het is dus 

zaak de diagnose te leeren kennen, waardoor het mogelijk is vasttestellen, welke juist voor 

een bepaald geval noodig zijn. Vooreerst moeten de verschijnselen der ziekte spreken, van¬ 

daar dat Kramer3) opmerkt: vadu lahètb, gebraucht wenn der Kranke geschwollene Fiisse 

hat", etc. Maar daarnaast zijn er middelen in gebruik om die zekerheid te erlangen: Zie 

1) In deel 66 der Bijdr. Kon. Inst. blz. 177. 

2) Cf. § 1287. 

3) Blz. 495. 
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Chateltn *), men noemt dat wichelen: laeta%ö, waarbij het schijnt dat iedere priester zijne speciale 

methode heeft, evenals in de landen der beschaving de een „werkt met het ei”, de ander „met 

koffiedik”, en naar zijne speciale methode wordt de priester genoemd. Vermelden wij daarvan: 

1. Water in een bord1 2). Op den rand ervan worden stukjes klapperblad gelegd. De 

alleen voor den priester van den patiënt zichtbare lumölumö zou aanwijzen, welke de ware 

adu is. Het is vrijwel onmogelijk dat dit juist kan zijn, want kwam die lumölumö inderdaad, 

dan zou men ze niet meer behoeven te halen. Een andere geest moet zijn bedoeld, mij echter 

onbekend. Elk der blaadjes stelt een adu voor, een groot stukje beteekent een doodkist. 

Wordt alleen op de kist gewezen en dan is het maken van adu's nutteloos, de dood staat vast; 

wordt eerst op een der „adu’s” gewezen, dan op de kist, dan zou de dood volgen, als niet 

werd geofferd. De priestertrom wordt hier alleen gebruikt om dien onbekenden geest opteroepen. 

2. Ring op een bord of op een flesch. Terwijl aan den eenen kant op tal van adu's 

wordt gewezen, die te dien einde genoemd worden, beginnende met de kleinste, tracht men 

den ring te laten staan. Zoodra dat gelukt is een adu aangewezen. Men gaat er nu mede 

voort, totdat alle vereischte soorten zijn gevonden. 

3. Ei op eene met olie besmeerde flesch. Toepassing als sub 2. 

4. Opvatten van een stukje goud met een klapperblad; blijft dat hangen, dan is de 

ware adu gevonden. 

§ 1318. Het oproepen van geesten geschiedt met de priestertrom en onder zang van 

den priester; dan krijgen de geesten kennis dat de menschen hen noodig hebben. Gemak¬ 

kelijk werk is dat niet, want het duurt wel twee volle dagen, dat de priester aan het werk 

daarmede is en in dien tijd is het bestaan van hem niet bepaald benijdenswaardig. 

Cf. Noorsche Mythen, blz. 198, waar van Odin wordt verhaald, dat hij ijlde tot de 
* 

plaats, w'aar de Vala jaren ongestoord had gerust en dat hij plechtig eene tooverformule 

begon te zingen en de runen te trekken, die de macht hadden de dooden opteroepen: 

„Hij sprak driemaal in sombere wijzen 

Het lied, dat doet de dooden rijzen: 

Tot uit den hollen grond een stem 

Sleepend en dof bereikte hem”. (Afkomst van Odin). 

Wij stelden reeds vast 3), dat de voorstelling verschilt ten aanzien van de verhouding 

van de opgekomen geesten tegenover de beelden, waar aan den eenen kant die adu als ver¬ 

blijfplaats werden genoemd, aan den anderen als plek waartegen de geesten steunen (N. tendrö, 

C. tedrb). In de Zuid waren die boomen, die als intermediairs dienen, door Samiharaluwo 

geplant, die aan SamadüLÓ-HöSI opdroeg, den morgen daarop te gaan zien. Zij dacht dat 

het verkeerd geloopen was, maar de eerste godin deelde haar toen mede, dat de zaak in orde 

was en hoe zij dat moest behandelen. Degeen, die hier als bemiddelaar optreedt, is een „uwu 

gere", dus de oorspronkelijke priester4): die rust tegen die adu('s). Te Sifalagö-Hèlakaö 

werden de adu genoemd: de enoni dus dienaar, helper van wien ziek is. 

1) Blz. 29. 

2) Chatelin, blz. 28. 

3) § 1292. 

4) § 1278. 
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ANDERE ADU’S. 

Adju sölojo. 

§ 1319 '). Zij zijn mij alleen uit het westelijke centrum bekend, en dienen om de kwade 

gevolgen, die aan een zeereis zouden kunnen verbonden zijn, afteweren. Het zijn armlooze 

korte busten, terwijl boven het hoofd eene elliptisch gebogen voortzetting is gemaakt van het 

veld, waarin het gezicht en haut relief is uitgewerkt. Bij geen ander beeld is mij zoo iets 

bekend. 
* '' 

Adu horö. 

§ 1320. Dit onderwerp omvat velerlei, waarbij het nog maar in zeer beperkte mate 

mogelijk is de juiste beteekenis vasttestellen. Vorm en grootte versehillen bij die verschillende 

opvattingen, maar ook beelden van gelijke strekking komen in de onderscheiden landstreken 

geenszins overeen. De naam verschilt ook plaatselijk. Door hun in het oog loopend phallisch 

karakter, hebben zij de aandacht van de verschillende reizigers getrokken in meerder' mate 

dan b.v. de onschijnbare ziekte-rtr/«’s. Het ligt niet op mijn weg, omtrent die talrijke kleinere 

vormen hier eene verklaring te geven; wij zullen ons enkel bezig houden met de in centrale 

streken aldus genoemde groote adu, die in de Zuid genoemd wordt: adu sebuwa (groote adu) 

of adu si hónd bazva (adu met duizend monden). Die centrale naam geeft duidelijk w'eer, 

waarvoor het beeld dient: in geval er sprake is van hord, dus van een groot misdrijf of ver¬ 

grijp, en dan spreekt het dat de hulp van dit beeld gevraagd wordt, om de zaak in orde te 

maken. Op den voorgrond dient daarbij te worden geplaatst, dat zulk een misdrijf plaats heeft 

van wege hen, die de hulp van het beeld inroepen. Hierdoor vormt dit beeld als het ware 

de tegenhanger, men zou ook kunnen zeggen de aanvulling, van de adu lazu'ólb, die het kwaad 

of de ongerechtigheid moet afweren, dat van buiten komt. Over een analoog beeld in het 

noorden, de buwaja hord, zal eerst kunnen gesproken worden, zoodra de dier-tfz/«’s behandeld 

worden 1 2). 

Duidelijker nog is de ook wel genoemde naam: adju ba hord, adju in geval van hord-, 

dat men ook van adsju in een aantal streken spreekt is overbodig te melden. Alvorens echter 

in bijzonderheden hierop in te gaan, komt het meer rationeel voor, eerst den vorm ervan te 

bespreken. 

§1321. Men ziet afbeeldingen bij Mod. Tav. VII (uit H i 1 i ds j i h ö n ö, Z.); hier zijn 

verschillende vormen afgebeeld in Afb. 10, 152 en 238. Ofschoon mij jaren geleden zoo ge¬ 

noemd is het beeld in Afb. 239 weergegeven, trek ik de juistheid daarvan in twijfel; ik meen 

dat het een siraha n'omo moet zijn. Ook kan bij MOD. fig. 182 mogelijk beter genoemd worden: 

siraha gbsali (vergelijk die figuur met 186) 3). 

Kramer noemt twee vormen, de eene doelt op de adu, in alle gemelde afbeeldingen 

voorkomende en in staande houding, terwijl de andere een tweehoofdige vorm is, zooals wij 

dien in Globus 4) zien weergegeven, terwijl in Afb. 152 een dergelijk liggend exemplaar voor- 

1) Zie I.M. blz. 218, serie 1629 sub 71, 72 en 73. 

2) § 1326. 

3) Voor de bronnen vgl. Kramer, blz. 500; Sundermann, blz. 79; RN. blz. 114 en Chatelin. 

4) 1903, blz. 152, fig. 6. 
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komt. SUNDERMANN spreekt van tweehoofdige vormen en van juist genoemde buwaja, die later 

ter sprake komt. Wat mij betreft, ik leerde hieronder in noordelijke streken den krokodil- 

vorm en de tweehoofdige beelden kennen; in het Centrum zag ik nooit anders dan de 

groote staande beelden, en in de Zuid naast deze laatste wederom de liggende beelden. 

Die groote adjn hord is een armlooze vorm ten voeten uit, niet steeds met afzonderlijke 

beenen voorzien. Zéér kenmerkend is overigens het paar sterk ontwikkelde gaffels op het 

hoofd, benevens de ithyphallische penis. Op die daha, maar ook wel op het lichaam, zijn 

meerdere koppen afgebeeld bij exemplaren die ik in de Zuid zag, hetgeen verband houdt 

met hunne beteekenis en hun naam si h'ónö bazva, slaande op een met meerdere monden 

spreken; onoprechtheid (in de rechtspraak). Van de beelden in Afb. 152 moet nog nader het 

volgende worden opgemerkt. Alleen het rechtsche beeld is een eigenlijke adju horb, het 

linksche is er de „tabalina” van, welk woord mij nader werd verklaard met: dbna n'ija, zijne 

echtgenoote, wat een eigenaardig licht werpt op den gedachtengang voor de verhouding tus- 

schen deze twee mannelijke beelden. (Op gelijke wijze wordt de vrouw van LÖWALANI [Inada 

SiLEWE) in de Zuid diens tabalina genoemd). 

Die verhouding werd nog positiever uitgedrukt door de toevoeging: „elunö dodo n'ija”, 

zijn hart was van den rechten weg afgeweken (N. elungö). Het kleine beeldje met twee hoof¬ 

den in het midden waarop een (derde) eenkoppig mannelijk beeld zich verheft, werd de 

tadrösa genoemd, dus zooveel als: degeen, waarop het een en ander neerkomt als de hamer 

op een aambeeld'). De penis van een der beide exemplaren die ik zag te Lahusa (Z.) was 

krom gebogen. 

Men plaatst deze beelden niet steeds op dezelfde plek, zoodat men ze nu eens in het 

midden van het vertrek vindt, dan weer tegen den linker- of den rechterwand (de krokodil- 

vorm steekt naar buiten de woning). 

§ 1322. De verklaring en dus het doel er mede te bereiken geeft IvRAMER op te zijn, 

om te dienen bij ongerechtigheid in de rechtspraak (1ba huhnwb sabila), wanneer iemand van 

beide partijen geschenken heeft aangenomen, vanwaar dan ziekte het gevolg is, en hiermede 

heeft hij dan speciale gevallen op het oog. SUNDERMANN 1 2) breidt dit uit tot het geval, dat 

men weet zich aan eene fout bij de rechtspraak te hebben schuldig gemaakt en de gevolgen 

daarvan vreest. Volgens Mod. 3) beschermt het moordenaars, ontvangt het offers van een 

vader, die een van zijne tweelingen heeft gedood. Mijne aanteekeningen vermelden uit La¬ 

husa (Z.), dat zij dienen tot afwending van de gevolgen van hord (b.v. bij zwangerschap, 

bij ziekte, ingeval die het gevolg is van een misdrijf, en in dit geval werkte hij dus als de 

beleid sagkómd). Maar elders was het ook tegen slecht recht, onrecht dus (huhnwb sbfögho), 

bij dsab (cf. N. sab, inanab hord, Verbrechen begehen) dus misdaad, en dsibb (cf. Z. inanibb, ein 

Fest veranstalten), wat wei in zich zal sluiten het halen van koppen. Dit sluit weer aan bij 

de mededeeling van de Masió, dat het beeld samenhangt met de feest-adu (adsju gbwasa), 

en zijne werking werd verklaard als ncfuru, dus een soort beschermer die het kwade buiten 

hield. De verst strekkende verklaring was die van Hilinawalö (Madsinö), waarbij het ge- 
» 

1) Vgl. SUNDERMANN, blz. So sub adu bawaulu. 

2) Blz. 79—80. 

3) Blz. 555 en 638. 

76 



602 ETHNOGRAPHIE. XIV. GODSDIENST. 

noemd wordt de f'ófö, dus hetgeen aansluit aan, van de /asara '). Éérst werd die lasara 

gemaakt, dan de adju horö. Bij de inwijding van een huis. werd een groot feest gegeven, 

waarbij een adju gbwasa te pas kwam, en nu was die adju horö de vtabalina” daarvan. De 

gedachtengang moet deze zijn: ten einde zulk een groot huis te kunnen bouwen, is het wel 

„noodzakelijk’' geweest niet steeds de gerechtigheid hoog te houden; ook was er een kop 

voor gehaald, en om dat alles nu weer te neutraliseeren, was dit beeld noodig. Zulk een 

groote bouw sleepte moord en strijd in zijn gevolg (fabunu, fasuwö) en ook de vloek, die 

naar aanleiding van dat alles kon zijn uitgesproken werd onwerkzaam gemaakt. De naam in 

M a d s i n ö is dan ook volledig: Ba-waulu-horö. 

Resumeerende kunnen wij dus dit beeld noemen als bestemd om het kwaad aftewen- 

den, dat kan voortvloeien uit verkeerde handelingen of verrichtingen van hoofden speciaal, 

in bijzondere gevallen ook van onderdanen. 

§ 1323. Gaan wij nog na hoe dit doel te bereiken is. KRAMER noemt een offer, be¬ 

staande uit een groot en een klein varken, benevens kippen. Waar hij ziekte als gevolg van 

zulk misdrijf behandelt, vermeldt hij, hoe het kleine varken bij het hoofd van den zieke ge¬ 

houden wordt, „opdat de ziekte op dat varken overga”. Wij komen daardoor plotseling voor 

eene geheel andere voorstelling te staan dan ons tot nu toe bekend werd. Naar ik vermoed, 

hebben wij te doen met eene opvatting, dat die ziekte het gevolg is van de aanwezigheid 

van een boozen geest, die aldus wordt overgebracht op het varken. Te La hu sa (Z.) werd 

aan de adu horö eens in de drie jaar spijs (<?), aan het andere beeld in de twee jaar, terwijl 

bij misdrijven, die dienden te worden goed gemaakt, een algemeen offer van een ono bawi, 

een jong varken, werd gegeven. 

§ 1324. Vatten wij alle andere adu horö samen, dan staan de volgende gegevens ter 

beschikking. RN. spreekt van zulk een beeld, bestaande uit een stuk klapperstam van een 

voet hoog, waarop een gezicht is gesneden, welke adju vóór het huis, onder aan de trap 

wordt geplaatst. Deze diende tegen vervloekingen, door vijanden uitgesproken. K.RUYT 1 2) kent 

de adu horö in de ösali, „waar hij de voornaamste plaats inneemt”; hij noemt hem een krijgs¬ 

god, volgens sommigen zou hij waarschuwen voor naderend gevaar of naderende ziekte. Mij 

dunkt, die waarschuwing zal wel van binnen komen, als de Niasser zelf weet, dat hij kwaad 

gedaan heeft. Dat krijgsgod kan alleen slaan op bescherming, verleend nadat men in den 

krijg heeft gedood of ander kwaad bedreven. De plaats in de ösali zou hem in verbinding 

brengen met de voorouders — maar hoe? Feitelijk weten wij van den geest, die erbij be¬ 

trokken is, ondanks alle mededeelingen niets af. Zouden het mogelijkerwijze de voorouders 

zelven zijn, ik vind het eenigszins dubieus.3). Bij de Masiö werd een adsju horö gemaakt 

van tah'anu (boomvaren) en was hij de san'qi harefa ba hili, degeen die de harefa 4) van de 

bergen haalde. 

Adu famöghü. 

§ 1325. Van dit alleen uit het noorden genoemde beeld weet ik niet onder welke groep 

1) § 33S. 
2) Animisme, blz. 416. 

3) \ oor dergelijke beelden zie afb. 210; Keur blz. 12, fig. 11 (mij echter door Niassers genoemd: siraha sebuwd). 

4) § 468. 

1 
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het moet worden ondergebracht. Het is typisch genoeg om het niet geheel voorbij te gaan, 

aangezien het ons met enkele merkwaardige opvattingen in kennis brengt. Men kent er ver¬ 

schillende vormen van, die onderscheiden worden als: 

a. -niha, voor het geval eene vrouw bevalt van een tweeling; als een kind geboren 

wordt met de beenen vooruit; als de zwangerschap niet door kenteekenen is aangekondigd, 

maar alleen blijkt door den omvang van het lichaam. Men noemt dit: ld btaraö. 

b. -m'bawi, indien de varkens spoediger groot worden dan gewoonlijk; als zij slechts 

één jong werpen; als een varken zijn jongen opeet. 

c. -waghè, indien de padi in de bergplaats, ondanks het gebruik ervan, toe- in stede 

van afneemt. 

d. -geheha, indien men aan hoest lijdt. 

mamöghd, van f'óghd, wil zeggen: ziek maken. 

DIER-ADU’S '). 

§ 1326. Dat dieren voor verschillende doeleinden worden afgebeeld, zagen wij bij de 

lasara en de bsa^bsa, bij de wapens, de doodkisten etc. Hier zullen wij ons alleen bezig 

houden met die reproducties, welke op zich zelf staande dieren weergeven, waarvan wij de 

volgende vermelden: 

a. krokodil. In aansluiting aan de pas behandelde adu hord is deze van het noorden 

te melden, een ineengedrongen model, waarvan de kop vooral duidelijk is gevormd. Het dier 

steekt dikwijs een stuk naar buiten de woning. Terwijl dus in het algemeen naar § 1320 vlg. 

kan worden verwezen, worde in het bijzonder de aandacht gevestigd op § 1322 en het daar 

gelegd verband met de lasara, die wij als krokodil-representant hebben leeren kennen. Dan 

zij tevens verwezen naar de siraha n'omo en opgemerkt, dat onder de Bataks „die Eidechse 

BORASPATI heilig ist, wie das Krokodil der dayakschen Erdgottheit” 1 2 3). 

b. de haan, in dit geval genoemd laHja. Deze in de Zuid in de woning voorkomende 

voorstelling houdt verband met de 2) beschreven sarabia, waarvan hij de f 'ófd is, dan wel de 

tabalina. Hij wordt aangebracht door die hoofden of vrouwen van hoofden, die goud smeedden 

van honderd batu of meer, en die (al springen wij in den gedachtengang dan ineens over naar 

het noorden) door dat zich als hoofd onderscheiden iets gelijksoortigs deden als Balugn Luwö- 

MewÖNA, die ging zitten als een haan op de spits van een lans4) en daardoor het recht 

verkreeg op de heerschappij in T è t è - H o 1 i-anasa : 

Möj nianugë huid manu, Hij ging zitten (op de lansspits) gelijk een kip, 

Manugê huid silatab. „ „ „ „ „ „als een haan. 

De bedoeling met dien haan, zeide men in de Zuid, was om de lagliómi van het goud 

van ander gebied tot zich te vereenigen. Afb. 147 stelt de la'ija voor, die zich bevinden in 

de woning van wijlen SaöNIGEHO te Bawömataluwö. Ook werd het mij genoemd als een 

symbool van het „ma awali” zijn, dat ook werd genoemd „inanumanu". 

1) Vgl. ook § 1296. 

2) Schidt, Gnmdlinien, § 171. Zie nog Fjscher, blz. 87—88, boaja horö. 

3) § 1307- 
4) Lagemann, Ileldensang, blz. 3S4. 
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Voor noordelijker gebied stellen wij hier naast de laeluwb, die met nibmanuinanu werd 

omschreven, waaruit blijkt dat hetzelfde begrip eraan ten grondslag ligt '). Volgens LM. 1 2 3) 

dient hij om regen bij het feest te voorkomen en tevens, dat men er eene vechtpartij bij krijgt''1). 

In het Moro^ö-dal zag ik onder het overhangende dak, voor de woning van een niet 

lang overleden hoofd, een van rood doek gemaakten haan, zonder dat het mij gelukte omtrent 

het gebruik iets te weten te komen. In andere landstreken hing men daar roode vlagjes 

(■wandt'iwandri) uit. In de Zuid vertelde men dat een dergelijke haan met vlagjes bij de 

graven werden aangebracht. De la^ija verklaarde men als de be^elb van de bsa%bsa (dit is dus 

de zuidelijke, in gebruik bij den dood van een hoofd). 

De haan staat ook duidelijk in verband met het goud, de goudziel en dus met de zon 4), 

en dan mogen wij op de algemeenheid van deze voorstelling wijzen. Zoo zegt ShakeSPEARE, 

HAMLET5 6 7 8): van dezen „herald of the dawn”: 

„The cock, that is the trumpet of the morn, 

Does with his lofty and shrill-sounding throat 

Awake the god of day; and, at his warning, 

Whether in sea or fire, in earth or air, 

The extravagant and erring spirit flies 

To his confine”. 

Duidelijker nog is de overgang tot en dus in verband met de zon uit Encycl. for 

Religion and Ethics °): „from the cock’s connection with the dawn was derived his association 

with the sun, a concept found at a very early period in India — a cock was sacrified to 

the sun, the fire, the moon on its 15 day (Anumati)”, waarvoor zie § 1113 sub 7; op. cit. blz. 

697: „In Germanic mythology the golden-combed cock awakes the heroes in As gard”. In 

de Bugineesche landen noemt men den haan patampa-badjaë, roeper van den morgenstond. 

c. de neushoornvogel. Waar wij zien, dat in dit dier overleden hoofden hun intrek 

nemen ‘), behoeft de aanwezigheid onder de Niassche adu niet te verwonderen. Bij de coni- 

binatie-figuren troffen wij dien vorm voortdurend aan s). 

d. dier-tfc/ft’s van anderen aard vermeldt Kl. DE Z\v. 9), waarnaar verwezen zij, zoomede 

naar § 696. 

OFFERS. 

§ 1327 l0). Wanneer wij de wijze van aanbieding in het oog nemen, dan kunnen wij 

daarbij de volgende groepen onderscheiden: 

1) Cf. Intern. Archiv, Bd. XVIII, 1906, PI. VII, sub S en 10. 

2) Blz. 221. 

3) Zie ter zake nog LM. blz. 74, noot 2 en blz. 77 noot 4, en Fischer, Intern. Archiv, Bd. XVIII, 1906, 

blz. 88—89. 

4) § 1133 sub 7, § 1260. 

5) I, I, 150—155- 
6) Deel III, blz. 676. 

7) § 1254- 

8) Zie nog Sundermann, blz. 33, 81 en 80. 

9) I, blz. 116. 

10) Cf. Globus. 1891, blz. 372; Kruyt, blz. 294; WlLKEN, IV, blz. 159 vlg. 
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a. Varkens en kippen. Hierbij worden vóór het slachten enkele haren of veeren aange¬ 

boden aan wie der godheden de aangelegenheid betreft. Ue haren worden vervat in een lang¬ 

werpig vierkant stukje klapperblad, waarin zij gevouwen worden. In het landschap Tamió 

woonde ik het bij, dat eerst aan weerszijden van de voorouderbeelden zulk een bundeltje ge¬ 

stoken werd in een pluim van die klapperbladeren, terwijl vervolgens een der deelhebbers aan 

het feest onder het opsommen van allen, die bij de plechtigheid waren betrokken, zich voor 

die beelden' plaatste en de beteekenis van het feest aangaf. Dit deed hij, een dergelijk bun¬ 

deltje in de hand houdende, dat aan het einde van zijne opdracht ergens ter zijde in de 

bladeren werd gestoken. Met kippen zou dat op gelijke wijze gaan, maar ik heb ook wel 

gezien dat die veeren eenvoudig zonder in een pakje te zijn gebonden, waren geappliceerd 

in een der versche klapperbladeren, die beneden de voorouderbeelden zich bevonden. Na het 

slachten der dieren worden bepaalde onderdeden alsnog aangeboden, waaraan wel rijst wordt 

toegevoegd. Dat het aldus aangeboden vleesch in materie den deelnemers aan de plechtigheid 

ten goede komt, hebben wij gezien '). 

b. Eieren. Deze worden stuk geslagen, zoodat de stof heen loopt over het voorwerp 

dat het geldt, en verder gebruik door menschen is uitgesloten. 

c. Rijst, palmwijn, water, rijstaren worden in natura aangeboden, de eerste meen ik 

echter ook gekookt. Alleen deze komt in aanmerking om door de deelnemers te worden 

genoten. 

d. Menschen. Hierbij kan het offer bestaan in een gesnelden kop die wordt aangeboden, 

volgens enkelen bij bepaalde aangelegenheden twee keer (eens dadelijk na het snellen, dan 

nog bij de eigenlijke later te volvoeren plechtigheid) en dan dus zoowel met vleesch en bloed 

als enkel schedel; volgens anderen slechts één keer, nadat alle vleesch verdwenen is. Het 

verwijt van KRUYT1 2), dat de berichten van RN. ter zake verward zijn: „Niet de hoofden 

van geslachte slaven worden begraven en later weder opgegraven”, is dus niet verdiend, waar 

ook volgens de mij ten dienste staande gegevens zulks wel degelijk kan plaats vinden in het 

eerste door mij gemelde geval 3). Zoo zou b.v. het vlablöbigö", het aankloppen tegen de dood¬ 

kist, volgens de meest gebruikelijke voorstelling, met den beenigen schedel geschieden. Die 

koppen worden later op verschillende plaatsen aangetroffen, maar als regel hebben zij geen 

onderkaak meer. Men deelde mij eenvoudig mede, dat die „verloren ging” — wel vreemd. 

Te meer moge hierop de aandacht gevestigd blijven, waar wij van Ceram in de Encyclo- 

paedie van Ned. In dié lezen onder „koppensnellen”: „de sneller behoudt echter het onder- 

kaaksbeen, dat hij op geheimzinnige wijze verbergt en alleen bij plechtige gelegenheid aan 

den nitu vertoont”. Cf. § 410 onder jachtgebruiken : „In het noorden komt... de onderkaak 

aan dengeen, die den eersten stoot heeft toegebracht”. Feitelijk omvat dit punt tweeërlei: 

1. Het offeren van een levenden slaaf of mensch, waaraan voorafgaat het afsnijden van 

eenig haar4), en dat zich wederom in tweeën laat verdeden; het eene geval, waarin die 

mensch werkelijk gedood wordt; het andere, waarin eene schijnonthoofding plaats heeft, of 

wel een oor als offer gegeven wordt. De naam van zoo’n persoon is binu, welk woord van 

1) Cf. RN. blz. 37. 

2) Animisme, blz. 294. 

3) Zie nog Wilken, III, blz. 96—97. 

4) Wilken, III, blz. 90 vlg., 481. 
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bii, haar zou kunnen zijn afgeleid als passivum, ware het niet, dat daarnaast de uitspraak 

bènu staat, die dit onzeker maakt. 

2. Het aanbieden van een reeds gesnelden kop. 

e. Pisangstam. Meermalen noemden wij dit reeds '); het aanbieden bestaat in het toe¬ 

werpen van een stuk van den stam. 

f. Voor nader onderzoek blijve het voorbehouden uittemaken, of en dan welke adu 

hiertoe behooren -). 

§ 1328. Gaan wij na, aan wie die verschillende offers gebracht worden, dan valt te 

vermelden van de: 

a. Varkens, dat deze bestemd zijn als 

vervangofifers: 

voor de góden van boven- of onderwereld, Löwalani (Z.) of LATURA (CN.); 

voor de booze geesten, maar dit laatste is geenszins algemeen. Ook vernam ik dat in dit 

geval varkens alleen bestemd waren voor de hoogste góden 1 2 3). Men noemt een vervangofifer: lali. 

onthaaloffer: 

voor de schimmen van overledenen. Dat hier niet van eene vervanging sprake is, kan blijken 
r 1 

uit wat onder ziekte daarover werd vermeld. 

geschenkofter: 

eveneens voor de schimmen der overledenen, b.v. bij het doodenfeest. 

b. Kippen. Er zijn landstreken waar zij bij lichte ziekten, door de voorouders veroor¬ 

zaakt, dezen worden aangeboden. Ook zijn'zij wel bestemd voor de boomgeesten, die door 

de adu worden vertegenwoordigd, bedoeld in § 1228. 

c. Eieren, worden den voorouders aangeboden en ook op adu geappliceerd. Het verdient 

nader onderzoek of met zulk een offer van een „adulb manu' niet evenzeer als in Celebes4 5 6), 

bedoeld is dat die geesten zich verbeelden, dat zij (voor Nias:) een varken krijgen9). 

d. Rijst, palmwijn, water, rijstaren. Deze dienen of als „portie” aan de „gasten” ge¬ 

geven, dan wel (de aren) als symbool van den oogst. 

e. Pisangstam. Gelijk bekend strekt die eenvoudig ter vervanging of ter bevrediging, 

in het laatste geval om te voorkomen dat iemands lumblumb medegenomen zou worden. 

§ 1329. Een bijzondere formaliteit is verbonden aan het offeren van een varken voor 

de kwade geesten, indien dat een krankzinnige betreft0). Dit uit noordelijker streken bekend 

gebruik berust daarin, dat men de pooten van het dier samenbindt, daar een stok doorheen 

steekt en vervolgens het dier een tijd lang heen en weer slingert, waarop het geslacht wordt' 

DURDIK 7) kent dit voor „deliriën der koortslijders”. 

De kostbaarste offers worden gebracht bij het doodenfeest, het zich verheffen tot hoofd 

eventueel het daarmede verbonden snellen van koppen en het goudsmeden, zoomede bij het 

offer aan Lature op het dak gebracht 8). 

1) § 12S4. 
2) § 1316. 

3) Cf. Schmidt, Grundlinien, § 90. 

4) § 33- 

5) Cf. § 551. 

6) Chatelin, blz. 33. 

7) Blz. 253. 

8) Zie nog RN. blz. 116; Kkuvt, Animisme, blz. 49S vlg.; SUNDERMANN, blz. 86. 
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Over het brengen van offers op gezette tijden is mij weinig bekend geworden, welhaast 

alleen die aan de boomgeesten in § 401 en die ter gelegenheid van den oogst kunnen wor¬ 

den genoemd. 

§ 1330. Over het bestrijken met bloed van een offerdier kan ik geene behoorlijke ge¬ 

gevens produceeren. Dat er beeldjes mede bestreken worden staat vast. KrüYT ') legt dit uit 

als toevoeging van onpersoonlijke zielestof. Waar wij op Ni as van dien aard enkel de nbsö, 

den adem, leerden kennen, heeft dit daar althans geen zin. Het wil mij voorkomen dat be¬ 

doeld is een overbrengen van de beginselen van de lumölumö, wat te meer zou spreken als 

het juist is, dat die bestrijking plaats heeft met het bloed van het nog niet geslachte dier 1 2). 

§ 1331. Een enkel woord dient nog te worden gezegd naar aanleiding van het snellen. 

Dat er een aantal gevallen zijn, waarin men niet eens van offer kan spreken, komt mij waar¬ 

schijnlijk voor. Zoo bij den bouw van eene woning of kampong, van een balé of bsali, waarin 

men zich een beschermgeest verschaft. Bij eeden moet gedacht worden aan de sympathische 

werking, de eedsaflegger wenscht zich een gelijk lot toe als den gedoode. In geval van bloed¬ 

wraak betreft het dikwijls, dat — vooropgesteld dat men voor eenig doel een kop noodig 

heeft — men dien gaat halen, waar de rekening nog niet is vereffend. Cf. Ilias, XVIII, 334 vlg.: 

„Wijd ik Uw doodfeest niet, aleer ik hier U de wapens 

Breng en het hoofd van den man, Uw vermetelen moorder, van Hektor, 

Hier, bij Uw mutsaard zal ik van Troja’s edele zonen 

Twaalf er den hals afsnijden, in toorn ontbrand om Uw doodslag”. 

Bij plechtigheden van belangrijken aard, door een ere geleid, klopt deze met een mes 

(balatu, Z.) tegen den kop, en de feestgever wordt daar sterk (arb) door, maar zijn leven 

wordt er niet door verlengd. Daarbij heet het: 

Bój anhghbwa dana, Moge de hand niet vermoeien, 

B'ój bo^a^ö dana turuiva, Moge de hand, de vingers niet ontbinden, 

Ma isana delqu galawe, Reeds is geappliceerd een kop eener vrouw, 

Ma isana delqu matuwa. Reeds de kop van een man. 

Wij vinden hier in afwijking van het in deze streken gebruikelijke böli: bój. 

§ 1332. Dat het zaak zal zijn bij het koppensnellen niet te generaliseeren, kan ook 

blijken uit de volgende opmerkingen. In Nova Guinea3) lezen wij: „the opinion is generally 

held that death is always caused by the evil desire of other persons and by no means of an 

athmospherical poison ... as the Papua does not believe in a natural death”. De schuldige 

aan dien dood wordt dan ook opgespoord, en verder, na vermelding van het uitdrogingsproces 

en het verzamelen van het lijkvocht, wordt beschreven hoe dit dan den bezoekers wordt 

voorgezet: „if these begin to vomit in consequence, their guilt is considered proved and tliey 

are put to death”. In het licht hiervan kan het snellen plaatselijk als een soort ordaal hebben 

bestaan, om den aan den dood schuldige uittevinden. Wat zich daaraan dan verder vast¬ 

knoopt kan secundaire ontwikkeling zijn. Voor Nias leze men nog SciIRElBER 4): „Zum 

Leichenfeste sind Köpfe erforderlich. Die Meinung ist dabei, dass durch abgeschnittene Köpfe 

1) Animisme, blz. 23. 

2) Cf. Leviticus, 17, 11: „want de ziel van het vleesch is in het bloed”. 

3) III, blz. 270. 

4) Blz. 49-50. 
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der noch bestellende Zusammenhang des Verstorbenen mit seinem früherem Besitzthume ge¬ 

lost werden miisse”. In de Zuid, te H i 1 i s i m a è t a n ö bevestigde men dit, zonder dat waren 

,bföghö si bfuri', waren zij die achter bleven, kwaad er aan toe. Dan blijft toch de vraag: 

waarom snijdt men niet wat anders af, en welke oplossing ik meen dat daarvan gegeven 

moet worden, is den lezer bekend. 

PRIESTERS. 

§ 1333. Voor wat wij priester noemen bestaan de volgende woorden: 

1. g-ere, het meest gebruikelijke woord. Cf. Maf. konoor. 

2. C. bbrö n'adju, Z. sanura niha en bdrÖ n'adju. Alleen het middelste woord verdient 

nog bespreking, maar dan moeten wij er Haast plaatsen: 

3. sinura m'besb, dat wij vinden bij SüNDERMANN'): 

Lakqbni geve lewelewe, Man rief Leivelewe-Priester, 

Lakqbni zimira m'besb. Man rief vom Bes o besessene. 

Dit sinura is een passivum van sura, voorkomende in N. manura m'bojböj, den Schweiss 

heraustreiben. Gelijken zin moet hebben: isitra dodo n'ija beghu, een booze geest drijft zijn 

hart (sc. lumblumö, waarvan het hart wel als zetel wordt beschouwd) uit zijn lichaam: macht 

ihn verrückt; evenzoo: isura ija adu, der Götze macht ihn krank, want dat bestaat ook in 

het doen verlaten van het lichaam door de lumolumö. Cf. F i. sereka, to untie, to unloose. 

Moest sanura van dezen stam zijn, dan zou het woord moeten beteekenen: degeen, 

die uitdrijft, hetgeen in verband met menschen {niha) gebracht, mij onverklaarbaar voorkomt. 

Nu lezen wij echter, dat door die priesters een beeld in den afgrond wordt geworpen als 

losgeld voor de zielen der menschen1 2), en dan vgl. F i. ai sere, the price of liberty; Niasch 

sanii, lösen, loskaufen. De naam zou dan kunnen beteekenen: zij, die loskoopen. 

4. leivelewe, juist genoemd, moge worden vergeleken met F i. leva, syn. van yali absent, 

lost, gone away, not present, wat zou kunnen slaan op het verlaten van het lichaam door 

den geest van den priester, waarvan wij in het tegenwoordige Ni as geen voorbeeld kennen, 

maar dat elders eene zeer gebruikelijke methode is, tevens de parallel met: sinura m'besb, 

degeen, die is uitgedreven door een besb, waarschijnlijk juister bésb, volkomen zou toelichten. 

Die besb neemt dan de plaats in van den geest van den priester, hij is „bezeten” door den 

besb. Cf. IvRUYT 3): „Door den invloed van het Mohammedanisme... is het opstijgen van de 

zielestof des priesters vervangen door het nederdalen van eenen geest in den priester (shama- 

nisme)”, welke conclusie -ik niet kan deelen; ik meen veeleer dat van oudsher de zoekende 

mensch die verschillende methoden naast elkander heeft gekend, en dat naar plaatselijke op¬ 

vattingen het eene of het andere slechts meer op den voorgrond is gekomen 4). Of sibaso mag 

1) Bijdr. Kon. Inst, 1892, blz. 39S. 

2) § 1296. 

3) Blz. 107. 

4) Volgens eene verklaring is Ihveliwe: „een” mökom'ókd. 
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worden vertaald met: het woord, acht ik dubieus, het moet eene volksetymologische verkla¬ 

ring zijn. Cf. Bug. bissu; F i. bete, a priest'). 

Van die verschillende andere priesters kennen wij niets dan den naam, zoodat wij ons 

bepalen tot den g-ere. 

§ 1334. Men heeft ere s voor verschillende omstandigheden; wij zullen het woord in zijn 

vollen omvang beschouwen en vermelden dan: 

1. ere wanuno, N., ere hbhb, Z., die zich bezighoudt met het voordragen van manomanÖ 

(zoo ongeveer: sprookjes, kantjil-verhalen e. d.), nga'ötq (N. stamboomen) hbho (zangen van 

verschillenden aard). 

2. ere huhuwb, in noordelijke streken bij het huwelijk optredend, bij de verstrekking 

van sirih en tabak. 

3. ere sarne adu, N., ere be^elb, Z., werkzaam bij het gebruik dier beelden. 

4. ere waghê, die bij den rijstbouw optreedt, onder anderen den geest daarvan opriep 

(iföjfbj). 

5. ere ba bwabulu, welke laatste in de Zuid alleen bekend is en tot den hoofdenstand 

moet behooren. 

Met uitzondering van deze laatste klasse, kan van de priesters niet gezegd worden, 

dat zij aan stand zijn gebonden. Erfopvolging heeft ook niet plaats dan bij: 

6. de bórö n'adu, over wie niets meer behoeft te worden opgemerkt. 

7. een priester die zegeningen uitspreekt, zullen wij dadelijk leeren kennen, uit het 

noorden, ook tot den stand der hoofden behoorende, van wien ik niet durf zeggen, of hij met 

2 moet worden gelijk gesteld. 

§ 1335. Mannen zoowel als vrouwen kunnen priester zijn. In de Zuid nemen de pries¬ 

teressen eene belangrijke plaats in. In het noorden werd de eerste persoon van dien aard 

gezegd eene vrouw (SlNÖj) geweest te zijn 1 2). 

De inkomsten der priesters bestaan in geschenken, bij offers uit een deel der geofferde 

substantie. Priesterloon is: N. tondra gere, Z. lawb gere. In noordelijke streken heeft elke 

kampong van eenige beteekenis zijn eigen priester, bij kleinere nederzettingen moet men de 

hulp van elders inroepen. In een aantal gevallen werken eenige priesters of priesteressen 

samen3). In de Zuid heeft men voor elk onderwerp van belang zijn eigen priester, zooals 

ere dsame be'elö bawi, zorgende voor de varkens; ere dsamödsji fbdrahi, voor het slaan op de 

priestertrom; ere faohèsa ba lawalawa, voor het terughalen van de lumbluniö, maar dat heeft 

alleen bij hoofden plaats, en men haalt die van LÖWALANI; mogelijk hebben dus enkel hoofden 

het voorrecht op diens tafel te mogen prijken. In het noorden kent men zoo nog die voor 

het halen van de viókbniókb, voor het samenbrengen der schimmen der overledenen met hun 

adu. Wij zullen nog slechts enkele dier voornaamste soorten van priester nader bespreken. 

§ 1336. Voor een priester die zegening bewerkt, zoon van een hoofd, teekende ik uit 

het noorden het volgende aan. Wie daartoe wil bekwaamd worden wordt als kind van p. m. 

zes jaar door zijn vader voorbereid, maar deze zelf treedt niet op; een priester maakt 15 

soorten adu (fatbnu m'beruwa), een voorlooper van die voor priester, die een jaar later, ten 

1) WlLKEN, III, blz. 341 vlg. en zie bij hem blz. 348, noot 69 ter vergelijking met bidu. 

2) Chatelin, blz. 26. 

3) Afb. 235. 

77 
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getale van 50 paren worden vervaardigd (adu biliard), dus samen honderd. Het kind wordt 

acht dagen lang onderricht, onder het slaan op de fondrahi. Is het voldoende op de hoogte, 

dan roept men de kamponghoofden samen en heeft het lafahbzvuhowido plaats. Een golu 

wordt gemaakt, een lans met haar (burusd) genomen en daarin gestoken, vastgehouden door 

hoofden en priesters en den betrokkene. Daardoor wordt het kind onder de priesters opge¬ 

nomen en hem de kampong aangewezen, waar hij bij ieder oogstfeest zegen mag bewerken 

(fahowuhowtdb), waarvoor hij van ieder betrokken persoon een maat padi krijgt. 

§ 1337. Voor priesters in geval van ziekten geldt dat, wie in die richting roeping 

gevoelt, zich in den regel al lang van te voren bezig houdt met memenoni d. i. zich af¬ 

geven met toovermiddelen en omgang met priesters. Bij den eigen vader houdt zoo iemand, 

indien die vader ook reeds priester is, zich niet op, dat is alaglia, hij zou geen succes (/ö 

ewawb) hebben indien hij bij zijn vader iets leerde ’). Uitvoerige gegevens vindt men ter zake 

bij Kramer 1 2); Lett 3); Chatelin 4); Sundermann 5 6). Wij zullen enkele der voornaamste 

punten releveeren, onder verdere verwijzing naar die bronnen. 

Wie — na dat memenoni van zoo even — priester bestemd is te worden, verdwijnt op 

zekeren dag plotseling. De terugkeer wordt op verschillende wijzen voorgesteld; zoo kan het 

gebeuren dat men den betrokkene (die met de priesters 'natuurlijk ter zake in connectie heeft 

gestaan) overal gaat zoeken waar geboomte is, want het vermoeden is daar, dat de bosch- 

geesten hem hebben medegevoerd. Men trommelt en slaat met gongs onder de boomen, 

klopt daar tegen aan, offert een kip, laat er eventueel een loopen als losprijs voor den be¬ 

trokkene. Dan gebeurt het dat de verdwenene op een boomtop wordt ontdekt, waarheen hij 

door de boomgeesten heet te zijn medegevoerd. 

Zie Burne0): „Among the Yakuts the guardian spirit of a dead shaman ancestor 

endeavours to enter the youth, who raves, falls unconcious, retires to the wood, and the like, 

till his family, recognising the symptoms, call in an old shaman to instruct and consecrate 

him for his office”. Op. cit. 7); „a third (birch) . . . the new shaman must climb”. 

Bij zijne terugkomst is hij als krankzinnig; hij is overdekt met (alleen voor de priesters 

zichtbare) slangen. Maar ook gebeurt het dat een zoo verdwenen persoon inderdaad met 

dieren versierd verschijnt, zooals Lett 8) vermeldt, die iemand (op grond van Niassche mede- 

deelingen) beschrijft, die eene slang in de hand hield, een kantjil bij wijze van betelzakje 

onder de arm had en een reuzenslang als hoofddoek droeg. De eerste stak zij (het was eene 

vrouw) als een wandelstok in den grond en de reuzenslang legde zij op het dak als een 

hoofddoek te drogen; beide dieren verdwenen uit zich zelve, maar de kantjil... at men op. 

Terwijl een aantal van zulke personen een paar dagen wegblijven, zijn er ook, bij wie dat 

langer het geval is, en dit strekt ten bewijze, dat zij naar het gebied van de kwade geesten 

te Tojolawa (de voorstellingen zijn alle aan het noorden ontleend, waar men dat land kent) 

1) Vgl. Kl. de Zw., I, blz. 37. 
2) Blz. 475 vlg. 
3) III, blz. 37 vlg. 
4) Blz. 25 vlg. 
5) Blz. 83; Bijdr. Kon. Inst., 1892, blz. 398—399. 
6) Blz. 135. 
7) Blz. 137. 
8) III, blz. 39. 
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zijn weggevoerd, waar de „overste” der geesten hen onderricht. Dit neemt niet weg, dat zij 

bij hun terugkomst door de priesters worden opgeleid voor hun ambt, waarbij het er om 

gaat, kennis te maken met die góden en geesten of schimmen, die er hun werk van maken 

de lumolutnö der menschen medetevoeren. Vooreerst betreft dat dan Lature, dien zij van 

aangezicht tot aangezicht leeren zien, door onder het slaan op de priestertrom, door hun 

onderwijzer, naar de zon te zien. Het behoeft niet te verwonderen dat zij na eenigen tijd 

inderdaad op de voortdurende vraag van den priester: „zie je hem niet”, bevestigend ant¬ 

woorden. De verdere ervaringen in dat opzicht te maken zijn interessant, omdat zij overeen¬ 

komen met de uitspraak in het Centrum omtrent de drie plaaten, waar behu moesten 

worden opgericht, en wel: 

1. Worden zij des avonds bij de graven met de schimmen der overledenen vertrouwd 

gemaakt, die men wel in witte gedaante wil gezien hebben. 

2. Den volgenden dag geldt het Tüha Sangaröfa, den watergod. 

3. Daags daarna heeft de kennismaking met de berggeesten plaats, die hier als dier- 

schimmen worden opgevat dan wel als menschen met lange haren op het lichaam. 

Na afloop hiervan keert men niet naar het eigen huis terug, maar gaat elders over¬ 

nachten, uit vrees dat de kwade geesten naar de eigen woning zouden volgen. Gaat men 

den volgenden dag naar huis, dan splijt men een boompje, kruipt daardoor èn dan zijn die 

kwade geesten in het boompje achtergebleven. Eene eenigszins afwijkende voorstelling geeft LETT. 

§1338. Terwijl in het overige Ni as eene bepaalde priesterkleeding niet bekend is, 

vinden wij dat wel het geval bij de priesteressen in de Zuid. In Afb. 235 zien wij een 

zevental van haar, uit de kampong Bawömataluwö, wier dracht van eene vrij moderne 

opvatting getuigt. De zich meest rechts bevindende oude persoon onder haar, wier bovenlijf 

ontbloot is, moet als de meer oorspronkelijke in kleedij worden opgevat. Bij zes van haar 

zien wij over den linker schouder een doekje liggen, dat bij hare werkzaamheden behoort 

(labe ba bivtfere), en waarvan de afmetingen bij een door mij nader beschouwd exemplaar 

bedroegen 13 bij 90 cM. Als onderlaag voor de gele, paarse en groene opzetsels diende 

een rood veld. De opzetsels waren grootendeels driehoekige figuren, daarbij kwam er een in 

kruis(ster)vorm, terwijl aan den beneden- en den bovenkant een figuur was aangebracht, waar 

op een aan de zijden rond gewerkt gebogen grondvlak zich twee paren spitsen bevonden 

(niölqè manu) en waarvoor overigens worde verwezen naar § 227. Eene afbeelding van zulk 

een doekje vindt men in LM., Plaat II, sub 2. Deze priesteressen gaan in danshouding pasje 

voor pasje door de kampong, onder geleide van iemand die voor hen een zonnescherm 

draagt. Een ieder is verplicht voor haar op zijde te gaan. In de kleeding neemt geel de 

voornaamste plaats in. Op het hoofd hebben zij de rai, zooals alleen «'«/^-vrouwen, nadat zij 

ma dwali zijn geworden, zich die mogen laten vervaardigen. 
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INLEIDING. 

§ 1339. Het eiland Ni as komt al tamelijk vroeg in de geographische beschrijvingen 

voor, zonder dat veel meer voor ons onderwerp uit die bronnen te putten is dan de naam, 

die bovendien dikwijls door foutieve schrijfwijze aanleiding tot twijfel zou kunnen geven, of 

wel inderdaad dit eiland bedoeld is. Ten einde herhalingen te voorkomen, zullen wij die oude 

bronnen in hoofdzaak voorbijgaan; bij de behandeling der geschiedenis daarentegen kan een 

overzicht worden gegeven van wat op dit gebied bekend is. Voor onze beschrijving moge 

hier slechts worden gereleveerd: 

Edrïsï (1154), waar deze, sprekende over H.JGJI alias vermeldt1): „Non loin de 

la et a deux journées de distance est 1’ile de Balüs” waardoor de ligging van dat Al Banan 

of Al Binaman in grove trekken wordt bepaald. Hij spreekt ook van: „une grande ville”, 

die zich daar bevond. 

Ibn al-Wardï (vers 1340) vermeldt omtrent dat: „On y trouve également des 

eaux courantes, des fleuves (dont 1'eau) est agréable au goüt et des fruits variés”. Mogen wij 

een besluit trekken uit de tegenwoordige toestanden, dan zou dit alleen op de Zuid kunnen 

slaan, die wij hebben leeren kennen als het gebied, waar men langs de wegen vruchtboomen 

aanplant, en waar men dan ook vruchten in rijker overvloed aantreft dan elders2). 

Kitab cAdjaib al-Hind (Livre des Merveilles de 1’Inde) is nauwkeuriger in de opgave 

omtrent de ligging van het daar ^LiSI genoemde eiland: „.. . 1’ile de Niyan, qui est une ile 

de la mer Extérieure, a cent parasanges de Fangür”, in welken laatsten naam wij Baros her¬ 

kennen. Verder vermeldt deze bron3): „Au dela de 1’ile de Niyan, on trouve trois iles 

nommées Barawa” 4). 

§ 1340. Bij MODIGLIANI 5) vinden wij de afbeelding en de beschrijving van eene kaart 

van 1561, waarvan de verklaring begint met de woorden: „Taprobanam insulam hodie 

vocant Su mat ram”. Benoordoosten ervan ligt een „Indiae pars”, dat dus niets anders dan 

Malakka zou kunnen zijn; er omheen ziet men een reeks van eilanden, waarvan er twee 

benoorden den evenaar geheeten zijn Am mine, door Modigliani vergeleken met Al-neian, 

en vlak bewesten daarvan Monache, dat ik eenmaal in verband meende te mogen brengen 

1) Blz. 182 van de „Relations de vogages” van Gabriel Ferrand. 

2) Op. cit. blz. 414. 

3) Eveneens op. cit. blz. 583. 

4) Cf. Mod. blz. 3—12. 

5) Blz. 15—19. 
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met vulgair Nako, t. r. Hinako. En die beide laatste namen konden dan worden vervolgd 

tot PTOLEMAEUS '). 

Toen ik kennis maakte met de uitgave van den Indischen Zeespiegel Mohit van 

Bittner-Tomaschek 1 2), waarop de Heer G. P. Rouffaer mijne aandacht vestigde3), trof mij 

de overeenkomst van het kaartje links boven Tafel XVIII met zooeven genoemde reproductie 

bij MODIGLIANI, weergevende het eiland Ceylon naar de gegevens van PTOLEMAEUS, eene 

overeenkomst, die door nader onderzoek ten volle is bevestigd. Blijkbaar zijn hier enkele 

gegevens omtrent de algemeene ligging van Sumatra op Ceylon toegepast, waarvan men 

het beeld overigens behield. 

Het grootst blijkt wel daarbij het aanpassingsvermogen van den auteur dan te zijn 

geweest ten aanzien van de eilanden, die toch immers ook bij Sumatra behoorden te liggen: 

zij stellen niets anders voor dan de Lakkadiven en de Malediven, zooals behalve uit 

eene vergelijking van juist genoemde eilanden Am mine en Monache, ook uit andere 

namen blijkt 4). 

De kennismaking met de Weensche editie van den Mohit heeft echter ook tot betere 

appreciatie van die bron geleid, die geenszins onverschillig is gebleken te zijn voor Ni as, 

en die een verrassend licht werpt op de eilanden ter westkust van Sumatra (de „Wester- 

e i 1 a n d e n”). 

Tot goed verstand moet echter voorafgaan, dat de Mohit gecompileerd is „aus arabisch 

geschriebenen Pilotenbüchern und astronomischen Segelanweisungen, welche grössentheils aus 

vorportugiesischer Zeit stammen und die gesammten durch Tradition vererbten Erfahrungen 

der arabischen, persischen und indischen Seeleute in übersichtlicher... Fassung wiedergeben” 5 6). 

Verder zijn de in de Weensche editie bijgevoegde kaarten ontleend aan Portugeesche 

gegevens °), welke methode van werken — waar immers die lieden hun kennis en kaarten stellig 

voor een deel aan hun voorgangers danken — beneden zal blijken bijzonder gelukkig te zijn 

geweest voor het thans besproken veld. 

Bekijken wij met deze kennis van feiten Tafel XXV van den Mohit, dan valt ons op: 

1. dat de guzr Banyaq (B an j ak-archipel) onder de Westereilanden genoemd 

staat, maar niet geteekend is; en dat onder den wal van Sumatra diezelfde eilanden wel 

zijn geteekend, maar niet genoemd; 

2. dat in werkelijkheid benoorden diezelfde eilandengroep één groot eiland ligt en be¬ 

zuiden ervan een lange reeks, terwijl onze kaart precies het tegenovergestelde aangeeft, 

1) Textes d'auteurs Grecs et Latins relatifs a 1’extrême Oriënt par George Coedès, blz 64, waar wij vinden: 

Monakhê en Amminê, genoemd onder de eilanden „en avant de Taprobane”. 

2) Die Topographischen Capitel des Indischen Seespiegels Mohit, übersetzt von Dr. Maximiuan Bittner und 

Dr. Wilhelm Tomaschek; Festschrift zur Erinnerung an die Eröffhung des Seeweges nach Os tin dien durch Vasco 

da Gama (1497). K. K. Geogr. Geogr. Gesellschaft in Wien. 1897. Verlag der K. K. Geogr. Ges. 

3) Ik had deze bron van 1554 reeds in G. Ferrand, deel II, blz. 509—510 leeren kennen, maar onder den 

naam van den Turkschen auteur Sïnl 'AlI Celebï, en had haar als nutteloos voor mijn doel op zijde gelegd; de blz. 

533—534 waren mij nog ontgaan. 

4) Men vergelijke Mohit, Tafel XV en XVI; George Coedes, blz. 64; Ferrand, blz. 527 sub Amlnl. 

5) Mohit, blz. 6. 

6) Vorwort, blz. VI: „Das vom Zeichner der Karten eingeschlagene Verfahren, den aus M. reconstruirten Karten- 

bildern solche beizugeben, welche das topographische Wissen der Portugiesen zur Anschauung bringen”. 
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dan meen ik daaruit de volgende conclusies te mogen maken: 

1. de opgave der eilanden is aan eene andere bron ontleend dan die van den vasten 

wal van Sumatra. 

2. de opvolging der eilanden is, uitgaande van de Banjak-eilanden, volkomen in strijd 

met de feiten, zoodat wij, om eene zuivere voorstelling te krijgen, de geheele groep der 

Westereilanden om genoemden archipel als as moeten laten draaien: het resultaat waarvan 

bijgevoegd kaartje II weergeeft. 

De doodeenvoudige reden moet zijn dat degenen, die van Indië naar Java voeren, 

al naar den moesson, hun koers namen onder de eilanden dan wel onder Sumatra, en 

hunne teekeningen maakten, in het eene geval met het zuiden, in het andere met het noorden 

vóór zich. Op beide routes moest men de Banjak-ei landen passeeren of praaien, zooals 

de eenvoudige beschouwing der kaart reeds kan leeren. 

Het is bovendien duidelijk, dat in de eene kaart meergenoemde eilanden dan 

moesten worden aangegeven met letters, die „op den kop" stonden, vergeleken bij wat de 

andere kaart te zien gaf. Een compilator, die zonder meer zulke kaarten voor zich kreeg en 

op beide de Banjak-eilanden vermeld vond, moest dan wel vervallen tot de fout, die wij 

hier op het spoor zijn gekomen. 

Tot zoover dus enkel eene beschouwing, gegrond op de feitelijke geographische ge¬ 

gevens, vergeleken met die op onze kaart: thans worde ook nagegaan, in hoe verre de namen 

deze vermoedens wettigen. 

Als uitgangspunt diene eene opgave van wat de bronnen vermelden, waarbij in een 

statistisch overzicht beiderlei gegevens worden samengebracht. 

Mohit, blz. 71. FERRAND, blz. 509. 

De getallen geven aan de hoogte van den 

Kleinen Beer. 

7*/2. Mïqamarós. ((j^boliL^). 

„ . . . a 1’ouest du cóté extérieur de 1’ile 

de èumutra se trouvent une quantité 

d’iles appelées Mikamarüs; elles sont 

habituées par des anthropophages”. 

pm. 73/8. Andar-Sabór. (^jL- yXil). 

„Viennent ensuite deux iles qui sont d’im- 

portantes montagnes, appelées Andar- 

Sabür, qui sont a 8 zam de distance du 

cóté extérieur de èumutra”. 

71/4. Mentawi. 

„Vient ensuite, au sud, une ile appelée 

Mantaw I”. 

7. Miqamarós. 

„II y a encore plus loin dans le sud, 

beaucoup d’iles appelées Mikamarüs”. 

Mohit, blz. 87. Ferrand, blz. 533. 

Miqamarós. 

„les iles de M. a 1’ouest de Sumutra”. 

78 
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6'/v Fuló Baniq (Talagih). (oéóljyk). 

„La .. . se trouvent encore deux iles, mon- 

tagnes importantes, au nord desquelles 

sont de petites ïles; a 1’est, la mer est 

peu profonde et il y a des bancs (de 

■rochers) qui émergent de Peau; on ap- 

pelle (ces deux des) Fulo Banïk. Les 

Indiens les appellent Talagih. 

6. 

_»li) .(«j^Jj) 

Fuló-Lombó; Fuló Ló; Talagih. 

„les lies Fülo Lunbü, Fülo Lu et Ta¬ 

lagïh” 

Marüs (Fuló Babik/Baniq/). 

„1’ile de Marüs appelée aussi Fülo Babik”. 

Als noot voegt hij toe: „Banïk, d’après 

Tomaschek”. 

Beiderlei tekst is slechts de nadere bevestiging ervan, dat hier verschillende gegevens 

zijn gecompileerd, die elk eene route beschreven, samenkomende op 7 vingers hoogte van 

den Kleinen Beer. 

Verder wijst de opgave links, op ó'/2 vinger hoogte, van: Fuló Baniq of Talagih, 

(terwijl rechts op gelijke hoogte vermeld wordt enkel Talagih, daarentegen op 6 vingers 

Fuló Babik: dat dus een ander eiland moet zijn dan Baniq), er op dat ten onrechte door 

TOMASCHEK tot die laatste schrijfwijze is geconcludeerd; wij hebben een ander eiland voor 

ons, dat hoogst waarschijnlijk ook wel anders is genoemd, en wij zullen deze hypothese door 

de feiten zien bevestigd. 

Uit de voorafgaande gegevens mag thans op den voorgrond worden gebracht, hoe (of¬ 

schoon met nadere omschrijving van 7'/2 vingerhoogte) vermeld wordt, dat op de westkust 

van Sumatra zich eene menigte eilanden bevinden, Miqamarós genoemd, bewoond door 

menscheneters. Den aandachtigen lezer zal daarbij al dadelijk zijn te binnen geschoten, hoe 

in den Compagniestijd melding wordt gemaakt van de „Marossers” '), de bewoners van het 

zgn. eiland Maros. 

Van hen zullen wij zien, hoe uit de mededeeling hunner hoofden is gebleken, dat 

speciaal die tak zich eerst heeft gevestigd, na verdrijving uit zijn land, op de Batu-eilanden; 

dat hij van daar ging naar Simöló of Hulö Bawi, in welke namen wij dadelijk Simeuloe 

of P. Babi herkennen, om ten slotte naar Ni as overtesteken. 

Deze gegevens1 2) vermelden echter slechts het lot van één trek dier lieden: het ligt 

voor de hand, om aantenemen, dat hun zwerven zich ook naar elders heeft uitgestrekt. 

Hoe het zij, het staat vast, dat op een aantal der Westereilanden „Marossers” zijn 

gevestigd geweest, en het laat geen twijfel, of het woord Maros in deze teksten heeft op hen 

betrekking. 

1) § 844. 

2) § 1366. 



Kaart I. Westkust van Sumatra volgens Tafel XXV van den Mohit. 

-b -/p 

Kaart II. Poging tot redres door aaneengesloten omlegging der eilanden. 
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Na deze voorafgaande opmerkingen zijn wij instaat thans de hypothese voor het re- 

dresseeren van de zeekaart te beoordeelen, zie kaartje II. 

1. Geheel in het noorden treffen wij aan fuló Babik, dus volkomen in overeenstem¬ 

ming met den tegenwoordigen naam voor Simeuloe, waaromtrent de toevoeging „gezira 

Marüs”, eiland der Marossers, of eiland Maros, niet meer behoeft te verwonderen: die lieden 

zijn inderdaad op dat eiland gevestigd geweest. 

2. Nu volgt de guzr Banyaq, geheel ten rechte gecorrigeerd naar de zeer aanneme¬ 

lijke lezing van de schrijfwijze in het Arabisch. Indien de lezing Baniq dient te worden 

gehandhaafd, dan opper ik de onderstelling dat deze eene verbastering is van het Niassche 

baniö, klapper, dat dus de eilanden zelve eenmaal genoemd werden: „klappereilanden, huid 

banib”, en dat Maleiers van dat onbegrepene hebben gemaakt: pulau banjak. 

3. Weer zuidelijker volgen thans twee groote eilanden, aan de zijde geflankeerd door 

een vijf- a zestal kleinere. Die eilanden toonen groote gelijkenis met elkander, ook hunne 

trawanten liggen volkomen in gelijke positie ten opzichte van het grootere van elk der beide 

groepen. Waar wij na de sub 2 besproken groep moeten stuiten op Ni as, is het geenszins 

uitgesloten, dat hier tweemaal hetzelfde land is gereproduceerd, maar ook bestaat de moge¬ 

lijkheid, dat een dier groepen (al blijkt dat geenszins uit de kaart!) de Banjak-eilanden 

moet voorstellen, waarvan wij immers in het begin van deze paragraaf opmerkten, dat de 

naam wel voorkwam, maar de eilanden zelve achterwege waren gebleven. Hierover echter later. 

Bij die dubbele groep vinden wij de namen fuló Lombo en fuló-ló. Voor het eerste 

denke men aan het eilandje Huló Limbu (t. r. Ono-Limbu), dat wij op de oostkust van 

Ni as aantreffen, terwijl het tweede blijkbaar de verbastering is van het woord Fulölö, door 

met het Niasch onbekenden bij voorkeur uitgesproken als Fulolo, waarin de Arabische vreem¬ 

deling blijkbaar een Fulo-lo, een „eiland” Lo heeft meenen te mogen verstaan. Ook thans 

is dat woord een uiterst gewone plaatsnaam op het eiland. 

4. Onze kaart vertoont thans vijf eilanden in een kring gelegen, maar geeft geen naam; 

daarentegen geeft ons staatje als noodzakelijke opvolgster de groep der Miqamaros, waar¬ 

van de talrijkheid wordt op den voorgrond gebracht (vingerhoogte 7). Het klopt wederom 

volkomen met het ons bekende, dat de Batu-eilanden, die wij naar volgorde voor ons 

moeten hebben, door Marossers bewoond zijn geweest ‘). 

5. Zuidelijker liggen nu de fuló Mantawi, zooals de auteurs lezen met verbetering 

van den tekst (Ferrand, blz. 509, noot 7: „Le texte a la legon fautive Mataharï pour 

Is die verbetering niet èrg vrij ? 

6. Nog zuidelijker vinden wij Andar-Sabür, waar het eiland Sipura tegenover 

„Andra”für gelegen is. In dit laatste woord is de I van Indrapura door de Arabieren 

als A weergegeven, wat het verschil tusschen Sipura en Sabur zoo veel te geringer maakt. 

In hoeverre And ar met Indrapura te maken heeft, valt moeilijk te beslissen, men zie 

beneden. 

7. Wanneer wij links in het staatje op 7‘/2 vingerhoogte als uitgangspunt genoemd 

zien van de geheele groep der Westereilanden: Mïqamarós, waarvan wèl het tweede 

1) En nog zijn; zie Zeemansgids, deel I, derde druk, 1912, blz. 185: „gedeeltelijk zijn de bewoners ook van... 

Roegineesche afkomst (ongeveer 1500 zielen)”; van de Marossers toch is wel beweerd, dat zij van Maros op Celebes 

zouden komen. 
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lid als Maros werd herkend, maar het eerste lid nog in duister gehuld bleef, dan is het op¬ 

merkelijk, hoe het nu naar het zuiden volgende eiland tegenwoordig P. Mega heet, dat op¬ 

vallend overeenkomt met Miqa. De vraag rijst, of wij in dit eiland niet het zuidelijkste voor 

ons hebben van de bij P. Babi eindigende groep der door Marossers bewoonde eilanden, 

welk laatste speciaal „het” eiland der Marossers genoemd werd: gezira Marus, terwijl die 

gezamenlijke W es t er e i 1 a n d e n dan naar die beide uiterste punten zouden zijn genoemd: 

Miqa-Marüs, wij zouden zeggen: Mega-Maros, sedert ook abusievelijk op de Batu- 

eilanden toegepast. 

Uitgaande van de juistheid van bovenstaande combinaties, zouden wij er dus toe 

mogen besluiten, dat in ons staatje links de gegevens zijn vervat van het journaal van reizen 

via de Banj ak-eilanden, de B at u-eilan d e n, de Mentawei-eilanden (ook Sipura), 

en van daar met oversteek naar Indrapura (hetgeen dan toelicht de vermelding bij Andar- 

Sabür van: „qui sont a 8 zam de distance du cóté extérieur de Sumutra”), dan wel eerst 

door naar P. Mega, wat zeker een betere weg voor hen was die naar Java stevenden. Dat 

zou wel eene route kunnen zijn geweest, om in den westmoesson, wanneer men, onder den wal 

van Sumatra varende, elk oogenblik op de kust kon worden geworpen, veilig te Indrapura 

a. a. aantekomen. 

Rechts daarentegen zien wij koers gezet van de Batu-eilanden (te voren wordt 

immers geen enkel eiland genoemd: men heeft dus onder den wal van Sumatra gevaren) 

via Nias en de Banj ak-eilanden naar Pulau Babi of Simeuloe, en het kan duidelijk 

zijn, hoe deze gegevens op de thuisreis konden worden verzameld, waarbij men beschutting 

zocht tegen den soms krachtig doorstaanden oostelijken wind, maar evengoed kon dat het 

geval zijn in den westmoeson. 

Ook ten dezen opzichte vinden wij volkomen bevrediging in de gegeven explicatie. 

Wij hebben tot nu toe de geheele groep der eilanden omgekeerd, maar het vordert 

nader onderzoek of dat gemotiveerd is. Gaan wij dus eerst na, of er bezwaren hiertegen in- 

tebrengen zijn, en of die worden opgeheven door aantenemen dat de eilanden wel in ver¬ 

keerde volgorde, maar overigens goed geteekend zijn, gelijk dat is weergegeven in kaartje n°. IV. 

Voor zoover de eilanden voor deze bespreking in aanmerking komen, nummeren wij ze 

als bij het voorgaande overzicht het geval is geweest. 

1. Simeuloe vertoont een hoek naar het zuidwesten, die overeenkomt met de feitelijk 

bestaande noordwestkaap, al zijn de verhoudingen iets te sterk. Kaartje II staat dus in juist¬ 

heid achter bij IV. 

2. Wij onderstelden zooeven, dat Nias dubbel was geteekend en dat de Banj ak- 

eilanden daarentegen waren vergeten. Nu vergelijke men echter in kaartje I de rechtsche 

van die zoogenaamd dubbele groep met de Banj ak-eilanden van kaartje III, en dan ligt 

de conclusie voor de hand: die rechtsche groep stelt eenvoudig de Banj ak-eilanden 

voor, maar het hoofdeiland is te groot geteekend. De conclusie zou dan tevens zijn, dat meer¬ 

genoemde groep op kaartje I tweemaal voorkomt, ééns ontleend aan de zeevaarders langs den 

Sumatra-wal, en dan beneden Singkel geteekend, ééns ter plaatse juist aangegeven. 
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3. Fuló Lombo, vergeleken met Huló (Ono-) Limbu ligt aan de oostkust en niet 

zooals kaartje II aangeeft. Men zocht bescherming, hetzij tegen den West-moesson, dien men 

benutte om den archipel te bereiken, onder den Ni as-wal door langs de Oostkust van het 

eiland te varen en vermeed de ruwe westkust of wel, indien het oostmoeson was, voer men 

onder het westen van het eiland langs. Bekendheid met de H i n ak o-eilanden kan dus worden 

ondersteld, maar meer voor de hand ligt het, dat men wist waar genoemd On o Limbu 

gelegen was, dat zulk een goed punt voor den kapitein was, om daarvandaan zijn verderen 

koers te zetten. Tot zelfs het getal der eilanden (men neme vijf of zes) klopt in dit geval, 

al naar men mede rekent het zoo veel noordelijker gelegen Siriwau, dan wel alleen telt: 

1. Onolimbu; 2. Musi; 3. Groot-, en 4. Klein-Söma; 5. Sömabawa. Alles wijst dus 

op de juistheid van kaartje IV. 

4. De Batu-eilanden liggen niet westwaarts als op kaartje II is voorgesteld, maar 

meer oostwaarts. 

Ofschoon het gelukt is dit gedeelte oude geographie geheel naar wensch in overeen¬ 

stemming te brengen met de feiten (geographische ligging, namen, bewoners), blijft één be¬ 

langrijk punt nog onzeker: hoe kwam men dan aan die zoo geheel foutieve vingerhoogten 

voor de verschillende eilanden. 

Mijns inziens zijn die vingerhoogten de conclusie van den ontwerper der kaart, nadat 

deze „in overeenstemming” was gebracht met de gegevens van den Sumatra-wal, volkomen 

op gelijke wijze als wij óók in schetskaarten lengte en breedte beoordeelen naar enkele vaste 

punten. De beschrijving moet ook zijn opgemaakt uit de kaarten, voor wat betreft de opvol¬ 

ging der eilanden. 

§ 1340 a. De eerste vermelding van Ni as vinden wij in een reisverhaal van Generaal 

Beaulieu, die in 1619 deze streken bezocht1) en die, van een ankerplaats bij de Batu- 

ei land en sprekende, zegt: „Après se trouve Pulo Nyas Isle longue de quinze a seize 

lieues: elle est par les deux degrex Nord de la ligne, et est beaucoup peuplée, et de per- 

sonnes qui ne font mal, si on ne leur en fait: ils traffiquent avec les ^strangers, et vendent 

leurs enfans et esclaves a qui les veut acheter: ils traffiquent avec ceux de Barros”. 

Hoe beknopt ook, wij leeren het land dus bij zijne eerste vermelding kennen als dicht¬ 

bevolkt (wat organisatie doet vermoeden), in connectie met de oude kamferstad Baros, en 

handeldrijvende in menschen. 

§ 1340 b. Geographisch treedt het eiland eerst in de wereld op door het zoo uiterst 

interessante kaartje, onder n°. 369 opgenomen in de „Inventaris der Verzameling kaarten be¬ 

rustende in het Rijksarchief”2), en daar beschreven als: „Kaart van de Westkust van 

Sumatra van Boehajam tot Ayer Adi, Poeloe Nias en verdere Eilandjes onder de 

kust”. Zooals MODIGLIANI aantoont is er reden, om dit kaartje te beschouwen als „una 

copia di quella che accompagnava la descrizione” 3), en wel van zekeren David DavidSEN 

(niet Davidson, zooals hij schrijft), betreffende eene reis, gemaakt om het eiland Nias in 

1) Relationde divers voyages curieux. Sec. partie, blz. 98. Paris, Sebastian Mabreckamoisy, Imprimeur du Roy. 1666. 

2) iAte gedeelte, Den Haag, Martinus Nijhoff, A°. 1867. 

3) Mod. blz. 95. 
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het jaar 1669 (dus hetzelfde als waarin de in § 844 genoemde contracten werden gesloten), 

naar ik vermoed met het jacht Lantsmeer. Evenwel, bezwaren tegen die opvatting bestaan 

er óók, waarvoor zie § 1376, en veiliger zal het zijn verband te onderstellen met de gegevens 

van Davidsen, zonder verder te gaan. Deze gegevens komen mij van genoegzame beteekenis 

voor, om ook door eene photographische reproductie aan de vergetelheid te worden ont¬ 

trokken '). Het moet bewondering wekken, hoe het mogelijk is geweest met de eenvoudige 

middelen van dien tijd zulke juiste kartographische gegevens te vervaardigen, te meer bescha¬ 

mend, wanneer wij daarnaast leggen die, welke tot voor korte jaren in dat opzicht en met 

zoo veel beter instrumenten bewerkt, als bronnen voor het eiland moesten gelden. Wij zullen 

gelegenheid hebben een dankbaar gebruik van deze stukken te maken, die licht werpen op 

punten van nog ander dan ondergeschikt belang. Van genoemde kaart stelt Afb. 262 enkel 

het noordwestelijk gedeelte voor. 

Het eiland wordt overigens genoemd op diverse oude kaarten uit het Rijks Archief1 2). 

Voor ons doel is eene behandeling van die vele onjuiste schetsen, die van het eiland werden 

vervaardigd, niet noodzakelijk, te minder, daar in eene eventueele behoefte daaraan Modi- 

GLIANI is te gemoet gekomen 3). Evenmin heeft het zin, de bronnen van vroeger tijd door¬ 

gaand te bespreken, waarvan de vermelding in hoofdzaak reeds plaats had 4), toen moest 

worden nagegaan, hoe de ontwikkeling der kennis van de politieke verhoudingen geweest is. 

Door het hier vermelde hebben wij enkele der voornaamste punten, die historisch van belang 

zijn, gereleveerd, en kunnen wij overgaan tot het oogenblik, waarop het eiland werd opge¬ 

nomen onder de gebieden, waaromtrent eene meer nauwkeurige beschrijving werd gegeven. 

§ 1341. Het eerste werk van dien aard was dat van J. T. NieüWENHUISEN en H. C. B. 

VON ROSENBERG5 6), hetgeen in het jaar 1863 in de Verhandelingen van het Bataviaasch 

Genootschap °) verscheen. Hoe onvolledig ook, blijft deze bron van belang, omdat wij er de 

toestanden, zooals die sedert bekend zijn geworden, hier en daar aan kunnen toetsen, het¬ 

geen geologisch niet zonder beteekenis is geweest7). De uitspraak in dit werk vervat8): „De 

namen der hoeken zijn meest alle Maleisch en dus door vreemdelingen daaraan gegeven, welke 

namen bij de inboorlingen, volgens hunne uitspraak gewijzigd, mede in gebruik zijn; een 

bewijs dat zij, althans in de laatste eeuwen, zich van zeevaart hebben onthouden”, onlogisch 

in haar opzet, is bovendien over de geheele kust van het eiland als onjuist vastgesteld, waar 

niet alleen de kapen, maar ook de meeste, zoo niet alle stranden bepaalde benamingen hebben. 

De dorre opsomming van namen eenerzijds en de groote onvolledigheid anderzijds, maken het 

geographische gedeelte van dat werk 9) niet bepaald boeiend. 

1) Zie afb. 263 t. m. 267. 

2) En wel onder N°. 311 (Joannes van Keulen, Amsterdam, P. Najaz); 312 (P. Nias, 17de eeuw); 

313 (Isaak de Graaf, Amsterdam, 1728: P. Nayas); 314 (jaar 1743, als voren); 315 (jaar 1739, als voren); 

360 (Kaart van het Eil. Sumatra. Wm. Marsden. 1822. Poel o Nias en P. Nako), welke laatste in vorm al even 

onjuist is als die, voorkomende op kaart 156, blad 4. 

3) Zie bij hem in het algemeen blz. 93—101. 

4) In § 848 vlg. 

5) Verslag omtrent het eiland Nias en deszelfs bewoners. 

6) Deel XXX. 

7) Zie § 1346 vlg. 

8) Blz. 4. 

9) Blz. I—15 en 128—153. 
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Sedert verschenen tal van kleinere publicaties van zendelingen, waarin men verspreid 

het een en ander aantreft. 

Van beteekenis is het werk, dat door Elio MoDIGLIANI in 1890 onder den titel van: 

„Un Viaggio a Nfas” werd uitgegeven1). In hoofdzaak bevat dit gegevens aan publicaties 

van zendelingen ontleend, aangevuld door archief- en museum-studiën, die zeer verdienstelijk 

moeten genoemd worden, terwijl het reisverhaal 2) een ook thans nog boeiend overzicht geeft 

van de ervaringen van den schrijver zelven. 

De laatste beschrijving, die afzonderlijke vermelding verdient, was die van den toen- 

maligen Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur Til. C. RappaRD 3), waarin wij een resumé 

vinden van wat tot dien tijd omtrent het eiland op schrift was gesteld, terwijl enkele aan¬ 

vullingen konden gegeven worden, ook verband houdende met de ontsluiting van het eiland 

sedert mijn optreden aldaar 4). 

Ten einde aan de onzekerheid op geographisch gebied eenigszins een einde te maken, 

heb ik tijdens mijn verblijf op het eiland (van 22 Juni 1904 tot 17.Januari 1909) gegevens 

voor eene kaart verzameld, die tijdens mijn verlof in Nederland werd uitgewerkt, en die 

met eenige aanvullingen door het Topographisch Bureau te Batavia in 1910 werd uitgegeven. 

In 1909 was de Marine begonnen met hydrographische opnamen, waarvan de resultaten zijn 

neergelegd in door het betrokken Departement uitgegeven zeekaarten, waarvan men eene 

opgave kan vinden onder de geraadpleegde werken. Hiermede ging samen de beschrijving van 

de nautische gegevens van Nias, opgenomen in den Zeemansgids voor den Oost-Indischen 

Archipel, deel I, 1912. Door deze gegevens is het mogelijk een aantal juistere mededeelingen 

te doen dan tot nu toe werden gepubliceerd, al is volledigheid daarbij nog geenszins te bereiken. 

§ 1342. In de volgende bladzijden vindt men eene beknopte beschrijving van het eiland, 

waarin echter de verschillende onderdeden niet eene aan elkander geëvenredigde behandeling 

konden verkrijgen. De oorzaak hiervan is, dat bij de groote ingewikkeldheid van b.v. het 

bergstelsel, het zonder topografische opname een onbegonnen werk is, zich aan meer dan eene 

in het algemeen gestelde beschrijving te wagen; van de juiste richting van een aantal rivieren 

zijn wij bij gebrek aan op zulke wijze verkregen gegevens, nog niet voldoende op de hoogte; 

en aan den anderen kant was het mij mogelijk omtrent een aantal gedeelten van de kust, die 

ik in haar geheel met tranche montagne heb opgenomen en wel voornamelijk die, welke 

stellig in geen tientallen van jaren, zoo al ooit meer door een Europeaan zullen worden be¬ 

treden, enkele opmerkingen te maken, die meer als détail-beschouwingen moeten gelden, en 

die het mij niettemin voorkwam wenschelijk te zijn niet aan de vergetelheid prijs te geven. 

De geographische verdeeling der stammen, een onderwerp waarvoor ik gedurende vier jaren 

gegevens verzamelde, moest eenigszins uitvoerig worden behandeld, daar alleen daardoor het 

mogelijk was voor goed alle misvattingen ten aanzien daarvan weg te werken. Binnen niet 

zoo lang zal het bovendien niet meer mogelijk zijn zulke gegevens te verzamelen. Zoo werd 

1) Milano, Fratelli Treves. 

2) Blz. 146—456. 

3) Bijdr. Kon. Inst. 7e Volgr. Dl. 8 (1900), 477. 

4) Hierop zal wel slaan, wat wij bij hem lezen, blz. 47: „Tijdens mijn verblijf op het eiland gedurende vijftien 

maanden — October 1904—Januari 1906 — werden verschillende reizen ondernomen door Centraal-Nias, dat in alle 

hoofdrichtingen doorkruisd werd”, welke laatste opmerking niet juist is. 
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ik dus eenerzijds tot beknoptheid, anderzijds tot uitvoerigheid genoopt, die bij eene volledige 

behandeling van het onderwerp moesten zijn uitgesloten geweest. 

§ 1343. Bij de verdeeling van de stof maak ik eerst enkele opmerkingen over de ligging 

van het eiland in het algemeen ten aanzien van andere eilanden, en met beschouwing van de 

omringende zee, waarop enkele geologische gegevens volgen. Vervolgens geef ik een overzicht 

van de kleinere omringende eilandjes, om daarna het eiland zelf in behandeling te nemen. 

In het geologische deel wordt eerst onder de „bergen” en daarna onder de „rivieren” op de 

plaatselijke toestanden ter zake teruggekomen. 

Na de bespreking van deze geographische data volgen eenige planten- en dieren- 

geographische opmerkingen, waarna wij overgaan tot de bevolking, die vooral in verband met 

de verspreiding van de stammen wordt beschouwd. Aan het slot komen aanteekeningen over 

klimaat en moesson, waarbij ook op de geographische verschillen kon worden gewezen. Gaan 

wij thans over tot de behandeling der onderdeden. 

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. 

§ 1344. Het eiland Ni as is gelegen aan de westzijde van het onderzeesche plateau 

waarop Sumatra, Java en Borneo gelegen zijn. Het antwoord op de vraag of het moet 

worden beschouwd als daartoe te behooren of niet, hangt af van de grenzen in zeediepte, die 

men aanneemt voor dat plateau. Dit betreft niet alleen Ni as, maar de geheele reeks van 

eilanden, die zich bewesten Sumatra evenwijdig aan de as daarvan bevinden, en die wij 

Simeulu, Tapah, Nias, Siberut, Sipura, Pagi- of Nassau-eilanden, Mega en 

Enggano noemen. Nemen wij voor die grens de zeediepte van 200 M. aan, dan worden de 

Ba n j ak-ei 1 a n d e n met de Ba t u-ei 1 a n d e n, beide als behoorende tot meergemeld plateau, 

onderscheiden van die overige eilanden, die alle van den wal van Sumatra zijn gescheiden 

door zeediepten van 200 tot 1000 M., terwijl tusschen de groep der Mentawei-eilanden 

en tusschen Enggano en dat hoofdeiland de diepte zelfs de 1000 M. overschrijdt. 

Bewesten Nias ligt de uitlooper van een trog, waarvan de diepte de 5000 M. over¬ 

schrijdt, en die in gelijke richting verloopend als de as van Sumatra, zich op een punt 

bewesten Java en bezuiden Enggano gelegen, vereenigt met het diepe bekken van den 

Indischen Oceaan. Deze is het, die het eiland aan alle zijden omspoelt. 

De hier geschetste resultaten ten aanzien van Nias, zijn verkregen door de opname 

van Hr. Ms. Opnemingsvaartuig „Van Gogh”, waardoor de zeekaart, gevoegd bij de afdeeling 

„Hydrographic Results” van de publicatie omtrent de Siboga-expeditie werd gecorrigeerd: 

want volgens deze zou Nias met de omringende eilanden gelegen zijn op het — laat ik het 

met een kort woord noemen — tweehonderdmeter-plateau. Voor wat het eiland zelf betreft, 

het ligt met alle nader te beschrijven kleinere accessoria op een plateau, waarbij de tusschen 

het hoofdeiland en die kleinere eilandjes gelegen zee op de zeekaart nergens grootere diepte 

aangeeft dan 42 vadem of rond 75 M. (maximum diepte tusschen Sarangbaung der zee¬ 

kaart en Tandjong La^aja). 

79 
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§ 1345. Als slotbeschouwing van zijne bijdrage tot de geologie van Nias merkt A. L. 

W. E. van der Veen ') op: 

Nias bestaat uit een stollingskern 1 2) (in hoofdzaak parallel aan Sumatra gericht) met 

daarop rustende metamorphe en onveranderde sedimenten. 

In eocenen tijd heerschte over dit eiland een landperiode met vrij weelderige vegetatie, 

die den bruinkool leverde. 

Daarna begon het land te dalen, wat in oligocenen tot miocenen tijd gepaard ging 

met erupties (noot: ik vond vele idiomorph begrensde plagioklaaskristallen en kleine rapilli 

in kalksteen van dien ouderdom). Het materiaal is van andesietisch tot basaltisch karakter en 

treedt op als ganginpersingen, lava’s en tuffen. Een ondiepe zee breidde zich over het grootste 

gedeelte van Nias uit. Bepaalde centra bleven nog eenigen tijd rapilli en tuffen uitslingeren, 

doch dit kwam weldra tot rust (noot: de jongmiocene kalksteenen zijn vrij van rapilli). 

Omstreeks quartairen tijd herrees Nias boven den waterspiegel en zetten zich in de 

drooggelegde rifholen van den Lölöwönu3) quartaire vormingen af. 

§ 1346. Wanneer wij deze opheffing van het eiland hier zien vastgesteld, dan rijst de 

vraag, welke aanwijzingen wij omtrent dat onderwerp uit historischen tijd mogelijk bezitten. 

Van eene hoofdzakelijk negatieve strandverschuiving nu stelde ik de volgende punten vast: 

A. Noordkust. 

1. Het tegenwoordig geheel begroeide eiland Gósö Uma was, volgens mededeeling 

van hoofden van Lafau, vóór de aardbeving van 16 Februari 1861 een rif, gelijk de naam 4) 

trouwens ook aanwijst, die rif beteekent, zooals het woord b.v. nog in gebruik is in: Gósó 

Tana n’asi (zeekaart: G. Tan ah Nasi). 

2. Ofschoon ik daaromtrent geene inlichtingen inwon, wijst het woord gósö in de 

eilandennamen: G. Baohi, G. Lahewa, G. Ené, op hetzelfde. 

3. De oude zeekaart kent bezuidoosten het eiland Lafau, onder den naam F. Bas o 

twee eilandjes, waartusschen een steen. Tegenwoordig ligt daar maar één eiland, Hulö Gitö 

(waarin gitö beteekent: hars, gorïi, zoodat de nieuwe naam wijst op het „aaneenkleven” der 

beide oude eilandjes). 

4. RN.5 6) kent de eilandjes Maö, Kaö en Ganeu niet, en evenmin vinden wij die op 

juist genoemde oude zeekaart. 

B. Westkust. 

5. RN.0) meldt, dat de baai van Afulu (bij hem Telok Kapoeloe) aan de voorzijde 

door eene bank van de zee is afgesloten, waarin eene smalle geul alleen kleine vaartuigjes 

1) Sammlungen des Geologischen Reichs-Museums in Leiden, I, Band IX, Heft 3, blz. 241 en 242. 

2) Metalen werden nergens door mij aangetroffen, uitgezonderd uiterst fijne goudpartikeltjes in het gesteente op 

eene enkele plaats van het Lahömi-dal. S. 

3) Ten onrechte L oio won o; de plaats komt voor bij Haver Droeze, en op de topographische kaart van 

1910 als: Lëlëwunoe en als Lelewönoe. 

4) Gosó, volgens Sundermann: Brandung auf einem Riff, c'f. Mal. gossong, zandbank, zandplaat. 

5) Blz. 7—8 en 133—134. 

6) Blz. 7 en 138. 
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binnenlaat ’). Tegenwoordig ligt voor de baai het eilandje Uma. De baai is voor stoomschepen 

toegankelijk, zoodat er nog andere wijzigingen van den bodem moeten hebben plaats gevon¬ 

den, indien die opgave destijds juist was. 

6. Oude hoofden van Bawa (Hinako-eilanden) verhaalden mij, dat een vijftigtal 

jaren geleden (dus omstreeks 1860; mijne aanteekeningen waren uit 1908), de zee ongeveer 

honderd meter verder landwaarts inliep, tot waar nog duidelijk eene oude strandlijn te zien 

was, die aanleiding was tot het inwinnen dezer gegevens. 

7. In „Twee togten” (1850) wordt weliswaar1 2) gesproken van poelo Serombo, maar 

hieruit mag men niet besluiten, dat het tegenwoordige Sirombu bedoeld is. Inderdaad was 

ook dit eenmaal een zelfstandig eiland, dat ook onder andere invloeden 3) aan den vasten 

wal van Ni as werd verbonden, maar die bron heeft het oog op het eilandje (Huló) Sffitö. 

Maar toch vinden wij hier een belangrijk gegeven, waar gesproken wordt van: „het... hevig 

brandende L a b a n d a-r i f” 4), dat niets anders is dan het tegenwoordige eilandje Lawandra. 

Uit de reisbeschrijving van 1669 blijkt, dat in grove trekken de toestand dezelfde was als in 

1850, want daar leest men: „een mijl beoosten Sirombo... leyt weer een vlak eylantje 

(het juist genoemde SDitö) seer bereeft beoosten aan de hoek”. De kaart, welke wij als bij 

die beschrijving behoorende vermeldden, geeft eenzelfde beeld. 

C. Zuidkust. 

8. RN.5 6) geeft wel aan, dat bij Hulö Nudsja de westelijke ingang tot de baai 

van Föhili breeder is dan de oostelijke, maar het eiland ligt toch nog geheel vrij, zooals 

ook in zijn kaart te zien is; geheel in overeenstemming ook met de gegevens in de kaart 

van 1669 (de beschrijving ervan bevat niets ter zake, wat een nog sterker bewijs is, dat het 

eiland van uit zee gezien geheel vrij moet hebben gelegen, anders toch zou die ligging alleen 

uit eene opname kunnen zijn gebleken, die echter blijkbaar niet heeft plaats gehad). Nu is 

mij gebleken, dat tegenwoordig dit eilandje door een misschien niet meer dan tien meter 

breeden ingang aan de oostzijde van den wal is gescheiden, zoodat men het van uit zee niet 

meer als zoodanig kan herkennen. Het blijft hier echter de vraag, of hier behalve opheffing 

van den bodem ook niet aanslibbing kan hebben plaats gehad. 

§ 1347. Wijzen dus al die gegevens op eene stijging van den bodem, het groote aantal 

doode boomen aan kaap Lambaru, reeds in Twee togten0) (jaar 1850) vermeld, en die ik 

ook tegenwoordig nog heb aangetroffen, behoeft omgekeerd nog niet noodzakelijk op daling 

te wijzen, aangezien wij weten dat de vloedgolf van 5—6 Januari 1843 juist aan deze oost¬ 

kust zulke groote verwoestingen heeft aangericht. (RN.7) zegt: „De hoek van Lembaroe 

bezweek gedeeltelijk in de golven, en van hetgeen overbleef, werd alle vegetatie vernield; 

enkele hier en daar nog overeind staande doode boomen doen het droevig tafereel der ver¬ 

woesting nog meer uitkomen”. Ik heb deze kaap leeren kennen als een vlak stuk land). Men 

1) Blz. 138: eene geul van maar weinig vadem breedte. 

2) Op blz. 18. 

3) § 1354- 
4) Blz. 18. 

5) Blz. 6, 7, 8, 133 en 137. 

6) Blz. 11. 

7) Blz. 12. 
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wachte er zich voor uit het voorkomen van acht eilandjes op deze westkust in het kaartje 

van den Controleur Rappard, waar er niet meer dan vijf zijn of juister zes, wanneer men de 

onbegroeide zandplaat mederekent, die beoosten Söma-sebuwa gelegen is, andere conclusies 

te trekken dan dat hier eene vergissing is begaan. 

§ 1348. Van meerdere beteekenis is echter hetgeen wij omtrent het eiland Bunga uit 

oude bronnen kunnen putten. Hierbij kunnen wij drie perioden onderscheiden: 

I. Bunga een geheel. 

Het kaartje van 1669 geeft een volkomen zuiver beeld van een aan de oostzijde open 

atol, en dat hier van geene dwalingen sprake kan zijn, blijkt uit de overeenkomst met den voor 

het tegenwoordige vastgestelden vorm. De beschrijving der kaart levert geene verdere gegevens. 

II. Bunga bestaande uit afzonderlijke stukken. 

Uit het jaar 1850 halen wij aan uit „Twee togten”: „Boenga... bestaat uit twee 

eilanden door een rif verbonden”1). In gelijken geest spreekt RN.2): „Het is door eene 

tamelijk breede geul in tweeën gescheiden, met hout van middelmatige hoogte begroeid”, terwijl 

blz. 135 nog positiever zegt: „Boenga... bestaat uit twee driehoekvormige koraaleilanden”. 

III. Bunga wederom een geheel. 

Hierbij put ik uit mijne eigen waarnemingen, gedaan tijdens de opneming met tranche 

montagne van dit eiland op 30 en 31 Januari 1907, dus na de aardbeving van den 4den Van 

die maand, die zooveel verwoesting aanrichtte. Dat echter die opheffing in geenerlei verband 

daarmede mag worden gebracht, staat vast, aangezien ik reeds te voren voor het opnemen 

van perceelen, die in erfpacht waren aangevraagd, er een bezoek had gebracht, en toen reeds 

den samenhang had geconstateerd, die destijds alleen niet zoo goed was te overzien, omdat 

het geboomte het uitzicht bemoeilijkte, terwijl de zeebeving, die een vloedgolf over het eiland 

deed gaan, dit geheel had weggevaagd, en dus de opneming uiterst gemakkelijk kon plaats 

vinden. De nieuwe zeekaart bevestigt den door mij gevonden vorm ten volle. 

§ 1349. Het komt mij voor, dat deze gegevens ons het recht geven aan te nemen dat 

afwisselende, mogelijk zelfs plaatselijk verschillende opheffingen en dalingen van den bodem, 

hebben plaats gehad en dat niet tot eene onafgebroken stijging kan worden besloten. Vraagt 

men naar getallen, die toch van geen gering belang zijn omtrent de bedragen dier opheffing, 

dan valt met zekerheid niets vasttestellen. Toch komt het mij voor, wanneer wij de gevonden 

gegevens toetsen aan hetgeen wij konden waarnemen aan het breken van de golven op reven 

(men denke aan: het hevig brandende Labanda-rif van § 1346 sub 7), dat wij met eenige 

zekerheid sedert het jaar 1850 voor althans het gemelde gedeelte, tot eene opheffing van 

x tot 2 M. mogen besluiten, als grenzen, waarbinnen zij heeft plaats gehad. 

De oorzaken kunnen tweeërlei zijn, factoren, die mogelijk samenwerken: 

i°. Geleidelijke bewegingen, ten gevolge van plooiingen. 

2°. Sprongsgewijze veranderingen, waarvoor zie § 1360 en de daar vermelde verschijnselen. 

Men ziet, dat hier wel interessante resultaten zouden zijn te verkrijgen, wanneer op 

verschillende punten in rustige bochten zelfregistreerende pijlschalen werden gesteld. 

1) Men late zich door den volgenden onduidelijken tekst: „Tusschen deze beide eilandjes vond men een koraalrif, 

waarop... staat van 7 tot 25 vademen” niet van de wijs brengen: dit slaat op Bunga en het benoordwesten ervan 

gelegen Ma-usö, niet op die twee onderdeden van Bunga. 

2) Blz. 9. 
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§ 1350. Wanneer wij de gegevens van § 1344 als uitgangspunt nemen, en het daar be¬ 

doeld algemeene relief van tegenwoordig ook voor het tertiair mogen aanvaarden, dan kunnen 

wij ons Ni as voorstellen als in het eocenen of vóór-eocenen tijdvak door een smalle zee van 

den destijds zich zooveel westelijker boven zee zich verheffenden wal van het tweehonderd- 

meter-plateau gescheiden, terwijl noordwaarts zich een landtong uitstrekte in de richting van 

de Banjak-eilanden. Voor het overzwemmen van deze engte door tijgers of andere dieren 

kan, wanneer wij mededeelingen van elders in het oog vatten, geen bezwaar hebben bestaan. 

Wij moeten dit punt releveeren met het oog op de raadselachtige rol, door dit dier in de 

Zuid gespeeld, en die immers kan wijzen op het eenmaal voorgekomen zijn van dat dier op 

Ni as1), en ditzelfde geldt van den beer, indien de aanwezigheid ervan in vroeger tijd moet 

worden aangenomen 2). Hoe dit zij, het is tot nu toe niet gelukt eenig restant van beide 

dieren op het eiland vasttestellen. 

§ 1351. Wij zagen 3) hoe na het eoceen eene daling van den bodem begon, en dat ten 

slotte eene „ondiepe” zee zich over het eiland uitbreidde. Nu is het de vraag: op welke 

hoogte boven het tegenwoordige oppervlak der zee is die ondiepte geconstateerd. De ge¬ 

steenten, die ik uit het eiland samenbracht en die grootendeels hebben geleid tot de conclusies 

van den Heer Van DER VEEN, stammen voor een deel van tamelijk verheven punten, en 

voor zoover verzameld in lager gelegen rivierdalen, is de oorspronkelijke ligging toch veel 

hooger geweest. Dat dit punt geenszins van ondergeschikt belang is, kan blijken uit de aan¬ 

wezigheid aan de oostkust van een kalkgebergte, dat ongeveer van benoorden de rivier 

Medsjaja kan worden vervolgd in verschillende aan elkander parallel verloopende ketens, 

tot bezuiden de baai van Fofola. Herhaaldelijk was ik in verschillende deelen van dit ge¬ 

bergte in staat den eigenaardigen bouw ervan waartenemen en in het gesteente onderzoek te 

doen naar fossielen. Bij den sterk verweerden toestand van het gesteente, gelukte het mij niet 

anders dan aanwijzingen van koraal te vinden, te zeer gehavend om voor opzending in aan¬ 

merking te komen 4). Herhaaldelijk ben ik getroffen geweest door de frappante overeenkomst 

van plekken uit dit gebergte, met de koraalvormingen zooals ik die op dit eiland en elders 

ruimschoots gelegenheid had tijdens mijn verblijf in de tropen waartenemen, en deze feiten 

rechtvaardigen dan ook de uitspraak, dat bedoelde bergreeksen voor een aanzienlijk deel althans 

als rifgebergten moeten worden beschouwd. Wanneer men deze keten van uit het oosten 

nadert, dan zijn er plekken waar het gebergte welhaast loodrecht tot honderd en meer meter 

zich verheft, terwijl de bergwanden geheel uit kalksteen bestaan. Heeft men het overschreden, 

dan treft men in de zuidelijke landstreken daarachter aan vlakten, die belangrijk lager zijn 

dan de kam van de ketens, en die de middenloopen vormen van de verschillende er door 

stroomende rivieren. Eenig inzicht in deze terreinen geeft afb. 255, waar men rechts het Rif¬ 

gebergte op den achtergrond ziet. Ook aan deze westelijke zijde van het kalkgebergte zijn 

punten, die dergelijke loodrechte kalkmuren vertoonen. Eerst ver naar het westen vindt 

men dan de centrale gebergten, die met deze rifketen in verbinding staan waar de water¬ 

scheidingen gelegen zijn van de elkander van zuid naar noord opvolgende rivieren. Nu is 

1) § 1296. 

2) § 1242. 

3) In § 1345- 
4) Blijkbaar geldt de opmerking van Dr. W. Jack van andere gedeelten dan de door mij bezochte (zie § 1382). 
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tweeërlei opvatting mogelijk: vooreerst, dat het rifgebergte een kustrif vormde, en anderzijds, 

dat het een barrièrerif geweest is, bewesten waarvan zich dus eens eene lagune heeft uitge¬ 

strekt tusschen het rif en het westelijke gebergte in. Indien het eerste het geval was ge¬ 

weest, dan zou de afzetting van de rifkalken alleen aan de oostzijde van de oude kust, dat 

tegenwoordige kalkgebergte, kunnen hebben plaats gehad, die uit den aard der zaak eene 

helling naar het oosten vertoonde, en aan de westkust daarentegen zou geen naar het westen 

afhellende koraalbank gevonden worden. Dit nu is in strijd met de op verschillende plaatsen 

in het zuiden waargenomen feiten, en hiermede zijn ook niet in overeenstemming te brengen 

de loodrechte wanden, die men hier en daar in het westen van de ketens aantreft, en voor 

de ontwikkeling waarvan vereischt wordt, dat de oude reven zich vrij in zee hebben bevonden. 

Ook de breede dalen tusschen rifgebergte en centrale ketens in, pleiten voor de opvatting 

daarvan als oude lagune. Resumeerende komt het mij voor, dat het zuidelijk gedeelte van het 

Rifgebergte moet worden opgevat als een oud barrière-rif. Ten aanzien van het noorde¬ 

lijke gedeelte durf ik geene gevolgtrekkingen te maken, aangezien de verhoudingen daar mij 

niet voldoende bekend zijn. Het is mij wel voorgekomen, dat dat noordelijke stuk van Ni as, 

zoo omstreeks benoorden de lijn mond-Ojo tot mond-Miga, een zoowel in het westen als in 

het oosten en gedeeltelijk ook in het noorden, afgesloten bekken heeft gevormd, mogelijk in 

aansluiting aan' de juist genoemde lagune, beoosten de centrale kern. Voor wat betreft de ver¬ 

bindende ruggen, tusschen die kern en het oude barrière-rif, stel ik mij voor, dat bij de 

daling van den bodem de lagune meer en meer werd opgevuld met de erosieproducten van 

het centrum, waaronder zich vulkanische uitwerpselen moeten hebben gevoegd, aangezien uit 

§ 1345 blijkt, dat de daling in oligocenen tot miocenen tijd, gepaard ging met erupties. Zoodra 

echter de rijzing van den bodem omstreeks quartairen tijd begon, vormde het langzaam op¬ 

stijgende oude rif een beletsel tegen regelmatige afspoeling dier sedimenten, aangezien alleen 

daar, waar het hardere kalkgesteente de voor reven zoo typische openingen vertoonde, het 

water en dus de erosieproducten zich konden ontlasten, die zich in de zee beoosten het rif 

afzetten. Hiervan was het gevolg, dat met verloop van tijd zich die rugvormige verbindingen 

vertoonden, ter plaatse waar tusschen twee van dergelijke poorten in, de denudatie het lang¬ 

zaamst voortgang maakte. Op het oogenblik bevinden zich in dat rif verschillende kloven, 

waarvan die van de Susuwa de geweldigste is '). Bij de verklaring van den achterlijken toe¬ 

stand van het centrale Ni as1 2) hadden wij reeds gelegenheid op deze verhoudingen te wijzen. 

§ 1352. Terwijl dus, analoog aan wat wij ter zake op Sumatra zien, de plooiende 

krachten in hoofdzaak ketens hebben gevormd, die in de richting verloopen van de lengte¬ 

as van het eiland, zijn onder den invloed van andere factoren, juist genoemd, er ketens 

ontstaan, die meer of minder loodrecht daarop verloopen, wanneer wij de hoofdrichting in 

aanmerking nemen, maar die feitelijk een sterk gekronkeld verloop hebben, onder den grilligen 

invloed der denudeerende rivieren. In deze gecompliceerde verhoudingen is de verklaring te 

zoeken, dat het tot nu toe niet gelukt is een dragelijk beeld van het Niassche gebergte te 

ontwerpen. 

§ 1353- Ofschoon de eilanden Bun ga en de Hinako-groep met het Merapi-rif op 

1) Afb. 247. 

2) § 298. 
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één lijn liggen, die nagenoeg evenwijdig verloopt met de as van het eiland, geven de zee¬ 

diepten geene aanwijzing omtrent eene plooiing in deze richting. Ditzelfde geldt van Sarang- 

baung (Niasch: Siriwau), de eilanden van Onolimbu, de Söma-eilanden en Sömabawa. 

Het spreekt, dat hiermede de afwezigheid van zulk een plooi nog geenszins is bewezen, daar 

opvulling met erosieproducten aanleiding kan zijn, dat het oorspronkelijke relief niet meer is 

te herkennen. 

Waar de uitloopers der plooiingen (ketens) in zuid en noord onder de zee wegduiken, 

vindt men de bochten en baaien, die aan deze gedeelten een zoo geheel ander voorkomen 

geven dan aan de vrijwel havenlooze oost- en westkust. 

§ 1354. In de toch tamelijk ondiep te noemen zee beoosten Ni as bestond zoo veel 

meer gelegenheid tot landvorming dan in die van het westen, waar eene sterke daling naar 

den vollen Oceaan plaats heeft. De groote vlakten hebben zich dan ook gevormd aan die 

oostkust, speciaal van de Fana tot Ture Wödö. In dit gedeelte werden de sedimenten 

neergezet, die door de kloven van Sjuani, Idanö Mola, Idanö Gawó, de beide Gidö- 

rivieren en de Idanöj aan de meer centrale landstreken werden onttrokken. Bij het noor¬ 

delijker gedeelte der kust ontbrak zulk een achterland, en hier is het de Muzoj, die, nu 

echter in noordelijke richting, den detritus wegvoert, waaruit de noordelijke vlakten voor een 

aanzienlijk deel zijn gevormd. In het westen konden zich alleen smalle vlakten ontwikkelen, 

waar eenig steunpunt (zooals het vroegere eiland Sirombu) bescherming bood tegen den 

oceaan. Hier dan ook hoopten zich de verweringsproducten op, door Lahömi en Moro^ö 

naar zee gevoerd, en die onder de wisselende werking van moesson en getijden, ter plaatse 

eene deltavormige ontwikkeling erlangden, niet dus aan den mond van één rivier, maar tus- 

schen twee stroomen in. 
\ 

§ 1355. Alle eilanden, met uitzondering van Huló Asu, Heruwanga en die in het 

noorden van het eiland heb ik bezocht, en overal heb ik koraalgesteente aangetrofifen, met 

uitzondering van : 

1. Faroa en RLi met den rots Mölaj, die waarschijnlijk vulkanisch gesteente bevatten. 

2. Een heuveltje, bestaande uit sterk verweerd leemachtig gesteente, op het eiland 

H i n a k o. 

3. Loodrecht omgekantelde sedimenten aan de noordzijde van Siriwau (Sarangbaung 

der zeekaart), waarvan de richting was die van de ter plaatse zichtbare eilanden van de 

Batu-groep. In het midden van dat eiland is nog een heuveltje, waarvan het gesteente niet 

door mij werd nagegaan. 

De eilanden Bun ga en Bawa zijn atollen, waarvan de lagune bij Bunga naar het 

noordoosten geheel open is. Op Bawa bestaat ook eene verbinding in die richting, maar 

hier is reeds nagenoeg eene afsluiting verkregen. 

§ 1356. In het algemeen gesproken, kan men den bodem niet rijk aan fossielen noemen. 

Daarop zijn uitzonderingen: gedeelten van het Rifgebergte, waar men plaatselijk de voor¬ 

werpen bij duizenden kan vinden (zoo b.v. aan de Idanö Mo la, bij de vroegere kam¬ 

pong Ono Dohalawa; bij Awa^aj, aan de Söwu; op enkele punten van den weg door 

Noord -Nias bij Idanö Dima; aan den bovenloop van de Alasa), alle van betrekkelijk 

jongen datum. In de leigesteenten herinner ik niet iets van dien aard te hebben gevonden; 

zandsteenen gaven soms karige sporen van plantaardige origine. Overweldigend is de rijkdom 
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aan foraminiferen van de dalen van het oostelijk centrum, waaronder de Idanö Mola en 

de Gömö, zijtak van de Susuwa weer uitmunten. Interessante fossielen, die echter op 

raadselachtige wijze zijn verloren gegaan, verzamelde ik ook uit enkele holen langs het strand 

tusschen den ouden weg van Simanari naar het wester strand en Tojolawa1); daaronder 

waren: Dolium sp. en een exemplaar van Xenophora sp. Bij aandachtige beschouwing van 

de steenen, die in de zuidelijke kampongs zijn gebruikt, ziet men ook herhaaldelijk foramini- 

feren-houdend materiaal 2). 

§ 1357. Nagenoeg de geheele tegenwoordige kust van Ni as wordt gevormd door jong 

kustrif, afgewisseld door zandstrand, terwijl slechts op zeer enkele plaatsen ander gesteente 

aan den dag komt. Als zoodanig zijn te noemen: 

Kara Saitö3). Deze kaap, beperkt in omvang, doch eene imponeerende massieve 

massa vormende, bestaat uit sterk ontlede gabbro. 

T a r ó * ö - d s j is ö 4). Deze kaap bestaat uit basaltlava. 

De hooge kapen van den mond van de Eho tot dien van de Sjiwalawa bestaan 

waarschijnlijk grootendeels uit vulkanisch gesteente, terwijl hier zich een zeer merkwaardig 

verschijnsel voordoet, n.1. dat gecementeerd in het voor de kust liggend koraalrif blokken 

vulkanisch gesteente zich bevinden; ook meer naar het noorden, tot Lahusa is dit hier en 

daar waartenemen. 

§ 1358. Ofschoon nergens een vulkaan-restant onder de bergen werd aangetroffen, staat 

het vast, dat o. a. in de nabijheid van den Hili Maziaja zich een vulkanisch centrum moet 

hebben bevonden5 6 7). Werd daar rapillituf gevonden, in de Doa vindt men andesietrapilli. 

Een zwavelwaterstofbron vindt men bij Kali m bu ngö G) en bij Olora aan de noord¬ 

westkust. In de nabijheid van den ouden weg over Tarahösö van Lölöwua naar Sifa'o- 

ro-asi (Maó) is een bron, waarin regelmatig gasbellen te voorschijn komen, die een brand¬ 

baar gas bevatten. De modderwellen, zooals men die vindt om den benedenloop van de Ojo, 

en van een waarvan Van der Veen ‘) meldt, hoe de samenstelling van een slijkmonster is, 

hebben waarschijnlijk geen verband met vulkanische verschijnselen, maar zijn aanduidingen 

van petroleumvindplaatsen, aangezien met dat slijk bitumineuse bestanddeelen te voorschijn 

komen, zooals ik persoonlijk heb kunnen constateeren. 

Aardbevingen. 

§ 1359. Ni as is een klassiek land voor aardbevingen, die er na langere of kortere peri¬ 

oden geweldig huishouden. Regelmatig worden die zware aardbevingen gevolgd door vloed¬ 

golven. Bij dit punt, dat ook practisch van zulk groot belang is, komt het mij voor nood¬ 

zakelijk te zijn, dat ik langer stil sta, aangezien de onbekendheid met de vreeselijke gevolgen 

anders wel de bestuursambtenaren eens tot maatregelen zou kunnen doen besluiten, die te 

1) Peiling op Ma-*usö: 156° en I74°45', op een kenbaren boom op Tojolawa: Ó7°3o'. 

2) Vgl. § 263. 

3) Van der Veen, blz. 237. 

4) Op. cit. blz. 241. 

5) Van der Veen, blz. 238. 

6) Zie: Verbeek in Jaarboek van het Mijnwezen in Ned. O. I., 1876, I, blz. 163, Ajer Boesoek, een 

zwavelbron, riekt zwak naar zwavelwaterstof. 

7) Blz. 241. 
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eeniger tijd aan velen noodeloos het leven zouden kosten, en die tot verwoesting van met 

moeite tot stand gebracht werk aanleiding zouden kunnen geven. Men onderscheidt dan de 

volgende drie groote aardbevingen, waaromtrent wij de voornaamste punten zullen releveeren: 

A. van 5 op 6 Januari 1843. 

B. van 16 Februari 1861. 

C. van 4 Januari 1907. 

Aangezien het op de feiten aankomt, laat ik al hetgeen niet daartoe behoort, hoe 

boeiend overigens ook, als overtollig achterwege. 

A. 

Als bron dienen Dr. F. JUNGHUHN ') en RN.1 2). De schokken werden te Gunung 

Sitoli omstreeks middernacht bespeurd. De richting ervan was van het zuidwesten naar het 

noordoosten. Deze liet zich slechts bespeuren bij de eerste schokken, later, toen zij in hevig¬ 

heid toenamen, begon het gansche eiland, even als een schommel, ginds en derwaarts be¬ 

wogen te worden, terwijl alle voorwerpen ten gevolge der hevige schuddingen, onregelmatig 

waggelden. Niemand was in staat zich op de been te houden of te blijven zitten; de meeste 

huizen stortten in; de borstwering van de benteng (het fort) viel naar beneden; kokos-palmen 

en ander, nog sterker geboomte werden, met wortel en al, uit den grond gesleurd; een ge¬ 

deelte van den berg Harefa, in de nabijheid van Gunung Sitoli gelegen, stortte neder 

in den afgrond; en uit de spleten, die zich allerwege in de aardkorst vertoonden, welde een 

zwartachtig, schuimend water op. Met gelijke hevigheid duurden deze verschijnselen 9 minuten 

lang. Het angstgeschrei der ongelukkige bewoners, die onder de puinhoopen hunner woningen 

werden bedolven, verloor zich in het gedruisch dat deze aardschokken deden ontstaan, ja, 

misschien verloor zich daarin ook een onderaardsch gedreun, waarvan niemand iets had ver¬ 

nomen (dit is niet erg duidelijk, S.). 

Hierop volgde eene vrije tusschenpoos, terwijl de schoone nacht door den schitterenden 

sterrenhemel werd verlicht; — weldra echter deden zich nieuwe schokken gevoelen; in eene 

zuidoostelijke richting naderde uit zee eene vreeselijke baar, die met een donderend gedruisch 

de vlakke zuidoostkust (oostkust) van het eiland overstroomde en alles, wat zij in haren weg 

ontmoette, menschen, dieren, huizen, ja, gansche dorpen voor zich uitspoelde en, te rekenen 

van het groote dorp Mego (Oedjoeng Lembaroe), hetwelk volkomen vernield werd, een 

uur ver landwaarts tot aan Gunung Sitoli voorwaarts drong (deze plaats is erg onduidelijk, 

aangezien Mego, t. r. Miga, wel omstreeks een uur bezuiden de hoofdplaats ligt, maar kaap 

Lambaru bevindt zich p. m. 26 KM. hemelsbreed van die plaats; ook is „een uur ver land¬ 

waarts” eenvoudig onbestaanbaar, aangezien Gunung Sitoli aan de kust ligt); kleine 

schepen, welke aldaar in de rivier voor anker lagen, werden 100, ja 160 schreden ver op het 

land gezet; de nieuwe pasar, uit houten woningen bestaande, werd vernield en honderden 

van menschen, die door de nederstorterrde huizen nog niet waren gedood, vonden nu hun 

graf in de wateren der zee. 

Met tusschenpoozen van 2 minuten hielden de schokken aan tot 4'/a ure des morgens, 

1) Java, blz. 1381—1383. 

2) Blz. 152 en 153. 

80 
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op welk tijdstip zich eene sterkere aardschudding deed gevoelen, die 6 minuten duurde. Nog 

gedurende verscheidene dagen werden aardbevingen waargenomen, die echter veel lichter 

waren dan de voorgaande. De „geheele” hoek Lembaroe (t. r. Lambaru) werd toen ge¬ 

deeltelijk in den schoot der zee begraven, gedeeltelijk in verdronken land veranderd. Nog 

heden (1855) heeft de geheele streek een woest en akelig voorkomen en kan men duidelijk 

de sporen der vernieling nagaan. Van het bosch, dat haar vóór de katastrophe met een 

donkergroen kleed overdekte, bleven alleen de zwaarste boomen overeind, die zich als spook¬ 

gedaanten ginds en daar met afgeknotte kruin verhieven uit een donkerkleurig, drabbig water 

waarvan de oppervlakte met wanordelijk door en boven elkander liggende boomtakken was 

overdekt. 

Tot zoo ver beide bronnen. Het komt mij voor dat wij uit deze gegevens ertoe mogen 

besluiten, dat vóór dit rampjaar zich bij Ture Lambaru een hooge kaap bevonden heeft, 

die destijds in zee is verdwenen. Wanneer die instorting een onderdeel was van dergelijke 
* 

verschijnselen in de zee in de nabijheid, dan laat de vloedgolf zich in onmiddellijk verband 

daarmede brengen. De aandacht zij er op gevestigd dat, volgens (niet door mij gecontroleerde) 

mededeelingen, dwars door het eiland, door het Lahömi-dal en verder omstreeks noord¬ 

oost- tot oostwaarts eene breuklijn door het eiland moet loopen. Die zou dus omstreeks de 

hoogte van kaap Lambaru de zee kunnen bereiken. Ook de richting van het begin althans 

van de aardbeving wijst erop, dat zij van tektonischen aard kan zijn geweest, het gevolg van 

eene verplaatsing langs die veronderstelde breuklijn. Dat de kennis van deze feiten nog van 

ander belang is, blijkt uit § 870. 

B. 

§ 1360. Over de aardbeving van 16 Februari 1861 vermeld ik het volgende1): 

Lagundi. Het Gouvernements-etablissement werd geheel vernield. De bezetting 

verloor wel niet hare wapenen, maar kon er geen gebruik van maken (waar tegen ?) daar 

al het kruit bedorven was. Hierom en door gebrek aan levensmiddelen, huisvesting en klee- 

ding, was zij genoodzaakt haren post te verlaten en naar Gunung Sitoli te vertrekken; 

16 personen van de bezetting en 32 van de nabijgelegen kampong waren omgekomen. 

Reeds voor den ióden waren lichte schokken gevoeld. In den avond van den i6den omstreeks 

61/, uur werd de eerste hevige schok waargenomen. Deze duurde drie minuten en was zoo 

hevig, dat sommige militairen van de bezetting voorover op den grond vielen. Kort daarop 

volgden nog drie minder hevige schuddingen; de richting dezer bewegingen was van noord¬ 

west naar zuidoost. Ten 63/4 uur (dus + een kwartier later) kwam het water van het zuid¬ 

oosten opzetten en om 7’/2 waren de meeste gebouwen reeds weggespoeld. Het water moet 

zeer hoog op het land „gestaan” hebben: de berichten spreken van eene hoogte van 7 ellen. 

Het water liep weder af, doch om terug te komen en keerde eerst daarna binnen zijne 

grenzen terug. 

Gunung Sitoli. De beweging begon om 63/4 uur (blijkbaar een verschil der klokken); 

de richting was zuidoost—noordwest. De zee week 32 ellen terug en keerde daarna met 

groote vaart weerom, waarbij vele strandkampongs vernield werden. Ter hoofdplaats bleef 

1) Zie Javasche Courant van 9 Maart, 6 en 10 April 1861; Mod. blz. 60 vlg. en 112, 113. 
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alleen de woning van den gezaghebber onbeschadigd. De beroering was zoo hevig, dat alle 

personen ter aarde werden geworpen. De grond was overal gebarsten. 

Dumula. Een schoener werd op het strand geworpen. 

Lafau. Het eiland van dezen naam was na de aardbeving bijna geheel met Nias 

vereenigd. 

Westkust. Verscheidene klippen waren te voorschijn gekomen. In het algemeen had 

deze zijde van Nias zeer veel van de aard- en zeebeving te lijden gehad. 

C. 

§ 1361. Persoonlijk maakte ik de aardbeving van 4 Januari 1907 mede, en aangezien de 

verslagen daaromtrent van mij zijn, de verwoeste streken door mij werden bezocht en ik van 

enkele punten die het meest werden geteisterd, foto’s maakte, kan hier een aan de eene zijde 

aangevuld, aan de andere beknopt gemaakt overzicht volgen, dat al het wetenswaardige omvat. 

Omstreeks 12 uur in den middag had eene langdurige, op 1 '/2 minuut geschatte, zachtgolvende 

beweging van de aardschors plaats. Volgens mededeeling van wijlen den heer A. Von Arx, 

die zich te Tojolawa bevond, kwam omstreeks kwart over twaalf uur een vloedgolf uit het 

westen of noordwesten opzetten. Deze, op het eiland Bunga en de noordwestkust van Nias 

stuitende, heeft daar de ontzettende verwoestingen aangericht, waarvan ik dadelijk zal spreken. 

De hevige aardbeving van dien datum had plaats om 12.50 en werd op omstreeks een 

minuut geschat. Hierbij deed zich een merkwaardig verschijnsel voor. Onmiddellijk toch na 

de aardbeving liep het zeewater eerst een stuk terug, om daarna donkerbruin gekleurd tot 

omstreeks 7 dM. hoog boven het peil van juist te voren weder tegen het strand opteloopen, 

welk verschijnsel zich in mindere mate herhaalde. Het heeft mij willen voorkomen, dat dit 

de reactie was van de aardschokken, en in geenerlei verband met de zeebeving kan worden 

gebracht, waarvan ik niets heb bemerkt. Sedert die tweede aardbeving hebben langen 

tijd lichte en zwaardere aardbevingen elkaar opgevolgd, soms met enkele dagen tusschen- 

ruimte, maar ook wel een twintigtal op één dag. Scheuren, die in cementen vloeren waren 

ontstaan, hadden eene gemiddelde richting van 332°30/. De stooten zouden dus uit de richting 

Ó2°30/ West kunnen zijn gekomen. De vloedgolf schuurde slechts langs den westkant van het 

eiland Ma^usö, en de raaklijn langs dit eiland en Tojolawa getrokken, wijst aan 40°, 

waaruit het centrnm van de zeebeving mogelijk in grove trekken kan worden opgemaakt. 

De niet-verwoesting van geheel Ma^usö kan n.1. alleen verklaard worden uit de bescher¬ 

mende ligging van het schiereiland Tojolawa. Volgens mededeeling van ooggetuigen zijn 

er drie golven geweest, die op het eiland Bunga uit westelijke richting kwamen. Terwijl op 

de noordkust van Nias en ook bezuiden Sir'ombu de uitwerking van de vloedgolven gering 

moet genoemd worden (alleen bij Lafau liep het water een honderdtal meter landinwaarts), 

was de verwoesting op Hulo Wunga en het noordelijke deel van de westkust belangrijk. 

Het eiland werd, met uitzondering van het oostelijke hooger gelegen gedeelte, bezuiden den 

toegang tot de lagune, vrijwel geheel van plantenkleed beroofd. In Afb. 241 ziet men eene 

opname uit het noorden van het eiland. Deze en Afb. 242 laten zien, hoe merkwaardig hier 

en daar een boom gespaard is gebleven, zonder dat het mogelijk is, daarvoor een op de 

plaatselijke omstandigheden gegrond motief te noemen, een verschijnsel, dat zich bij vloed¬ 

golven meer voordoet. De koraalbodem was hier en daar als gepolitoerd, de verblindend witte 
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onderlagen waren door het wegvoeren van al wat er op lag bloot gekomen. Klapperboomen 

werden op enkele punten gezien, wier stam volkomen vlak was afgebroken. Het materiaal, 

dat door de golf werd meegevoerd, bleef voor een goed deel in de lagune achter, en daar¬ 

onder lagen omstreeks honderd dooden bekneld. 

Geweldig ook was de werking van de golf op genoemde noordwest-kust, waar verschil¬ 

lende kapen van hun geboomte werden beroofd, dat als halmen werd meegevoerd naar den 

heuvelvoet, waar het bleef liggen, ongeveer een paal landinwaarts. Terwijl de meeste dooden 

aan deze kust reeds bij mijn komst waren begraven (totaal omstreeks 40), werden door mij 

nog een veertiental lijken gevonden, bekneld tusschen de boomstammen, met verpletterden 

schedel, gebroken of afgerukte ledematen, alle in verregaanden staat van ontbinding verkeerende. 

Het plaatsje Afulu had veel geleden, het er voor liggende eiland Uma was van alle 

leven beroofd; ook Dumula was niet gespaard, al had de noordelijke er voor gelegen kaap 

de golven blijkbaar gebroken. Een jachtgezelschap, dat zich toevallig aan de kust bezuiden 

de Ojo had bevonden, was geheel verdwenen. Op de H i n a k o-eilanden, waarvan het be¬ 

woonde deel gelegen is aan de andere zijde dan die waarvandaan de golf kwam opzetten, 

was nagenoeg geene schade aangericht. Aan de Lagundi-baai was slechts eene lichte aard¬ 

beving gevoeld en had men eene zwakke vloedgolf waargenomen. In centrum en noorden 

werd de aardbeving overal sterk gevoeld, tal van huizen stortten in. Vermelding verdient de 

opvulling van een deel van de baai van Afulu met zand en ander materiaal ‘). 

GEOGRAPHISCHE GEGEVENS. 

§ 1362. Ni as is, ruw genomen, gelegen van o°3o' tot i°3o'N.B. (juister is de opgave 

voor de noordelijkste en zuidelijkste punt, respectievelijk de kapen Si-Ginigini en Hêlè, 

van: i°32'25" en o°32'3o"). De meest westelijke en meest oostelijke kaap, dat is Tojalawa 

en Ture Sjuani, liggen op 97°3'5" en 97°56'3o" O. L. van Greenwich. Het verschil in tijd 

van de hoofdplaats Gunung Sitoli met Batavia bedraagt ongeveer 36 minuten. 

Het oppervlak, berekend naar de opname van de „Van Gogh”, bedraagt omstreeks 

65,5 □ Geogr. Mijl, terwijl de eilanden ongeveer 0,5 □ Geogr. Mijl uitmaken 1 2). 

Het bevolkingscijfer werd in 1914 op omstreeks 135.000 geschat, berustende op regis¬ 

tratie der bevolking. Op deze cijfers moeten wij nader terugkomen 3). 

§ 1363. Bij de behandeling van de stof zullen wij ons enkel door practische overwe¬ 

gingen, niet zoo zeer door algemeene inzichten laten leiden. De onvolledigheid van de voor¬ 

handen gegevens is daar deels oorzaak van, deels het feit dat in het ethnographische deel 

de kust, die nagenoeg geheel onder vreemden invloed staat, vrijwel buiten behandeling bleef, 

zoodat het te verdedigen is, hier er eenige meerdere plaats aan interuimen. Beide factoren 

1) Over beelden, gemaakt naar aanleiding van deze vloedgolf aan het strand van Helera, zie § 1201. 

2) Respectievelijk 3.980 en 30 □ KM., afgerond tot tientallen. 

3) § 14>5- 
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gaan in dezelfde richting: uitvoeriger behandeling van kust en eilanden, beknopter gegevens 

omtrent het binnenland. Eerst dan, wanneer eene topographische opname plaats heeft, nadat 

een einde zal zijn gekomen aan het verplaatsen van kampongs, kan men definitieve gege¬ 

vens verwachten. Het hopelooze nu zulk eene beschouwing te geven, kan wel daaruit blijken, 

dat bij mijn bezoek in 1914 de nederzettingen reeds bij honderden waren verplaatst. Het is 

te hopen dat de Regeering ten minste voor de Zuid, met zijne merkwaardige kampong- 

inrichting, maar ook voor menige plek elders, een einde aan de mogelijkheid van zulke ver¬ 

anderingen zal maken, voor zoover die het gevolg zijn van de wisselende persoonlijke inzichten 

van ambtenaren, die wel eens de Indische wereld als een soort kazerne schijnen te beschouwen. 

Het is moeilijk uittemaken, hoeveel kwaad reeds hier en elders in deze richting gedaan is; 

stellig is het voor patrouilles gemakkelijker kampongs te inspecteeren, die aan de wegen zijn 

gelegen, maar men denke zich eens, welken indruk het zou maken en welke gevolgen het 

zou hebben indien in ons land eèns iemand op het denkeeld kwam, allen Nederlanders te 

gelasten een weg om de Zuiderzee te maken en, na hunne huizen te hebben afgebroken, 

daaraan te gaan wonen, omdat dan de politie op hen zoo veel beter toezicht zou kunnen 

uitoefenen. Van de verlegging der kampongs op Ni as ben ik persoonlijk de eerste ontwerper, 

maar de wijze, waarop aan die denkeelden gevolg is gegeven, kan ik niet overal goedkeuren. 

Tevens zij gewaarschuwd tegen mogelijk misbruik dat er gemaakt zou kunnen worden om, 

nadat de bevolking aan den weg was vereenigd, dan met zooveel te meer gemak de niet 

meer geoccupeerde gronden in erfpacht te kunnen uitgeven. Wanneer ik van misbruik spreek, 

heb ik niet eens het oog op opzet, maar op wat uit onbekendheid met vroegere toestanden 

voortvloeit. Te meer is dat vereenigen aan den weg gevaarlijk, waar de definitieve tracé’s 

der karrewegen voor een groot deel nog niet eens vaststaan. 

Wij zullen achtereenvolgens behandelen: 1. de eilanden; 2. de kust; 3. het eiland als 

geheel opgevat. 

De eilanden. 

§ 1364. Aangezien het bij het raadplegen van oude bronnen gewenscht is, met zeker¬ 

heid te kunnen vaststellen, wat juist bedoeld is, maar ook uit een geographisch-historisch 

oogpunt, laat ik hier een vergelijkend overzicht volgen van de namen der eilanden, zooals die 

in de oude bronnen voorkomen. 

Niasch. Kaart 1669. RN. Haver-Droeze. Oude Zeekaart '). 

Nudsj a. — ^ — N 0 e d j a. 

M 01 a j. — — — — 

Faroa. P i r 0 y. Foroa. Faroa. Foroa. 

RHi. B i r ou. — Batoe Soembang. B. Soembang. 

Lawandra. — — — — 

T V A wee Togten”, blz. 18: Labanda-rif; ontbreekt bij RN., komt het eerst op 

de kaart van Haver-Droeze voor. Vgl. § 1346 sub 7. . 

S H i tö. — Seromboe. — — 

1) Westkust Sumatra, 1. van Singkel tot Ilir, kaart 28, laatste uitgave April 1900; 2. van Ilir tot Ajer 

Hangis, kaart 29, jaar 1878, uitgave 1900. 
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Kaart 1669. RN. Haver-Droeze. Oude Zeekaart. 

— Bindala. Hoetala(Bindala). — 

Mangit. M b o g i (M a n g i t). — 

Sendrongan. Ziloronga (Sendrangan). — 

Simanang. Iriana (Simanang). — 

Nakko. Hinako (Nako). — 

Men herinnert zich dat wij dezen naam, waarnaar de geheele groep heet, vermoeden 

in het „Monache” of „Monacha” van het jaar 1561 (§ 1340). 

Niasch. 

Hamutala. 

B ö g i. 

Bawa '). 

I m a n a. 

Hinako. 

Baugi. 

Sidrosgas. 

Simanung. 

I n n a k o. 

Langu. 

Heruwanga. 

As u. 

Uma. 

Bunga. 

L a n g o. 

Karwunna. 

Massou. 

Bongo. 

Lang o. 

Boeangan. 

Asso e. 

Hoeroeanga (Boeangan). 

Asoe. 

Boenga. Boenga. B o e n g a. 

Ma'iisö. Mosschieten Eyl. Moessei. Haoese (Moesi). Moesi. 

De naam uit 1669 is eenvoudig een naar het Hollandsch gemetamorphoseerde uit¬ 

spraak van Ma-'usö; Davidsen schrijft echter: Plo Mosseij; de H van Haoese moet 

een schrijffout zijn. 

GösöBaohi. — — — — 

GösóLahewa. — — — — 

Ganeu. — — — — 

Lafau. 

Gi tö. 

T a 1 i w a' a. 

(L am p a u w). La po uw. 

B a s s o n g. 

Teli wa-a. 

Lafau (Lapau). 

T ë 1 i w a /a. D a 1 i w a 'a. 

Lapau. 

B a s o. 

T eli waa. 

Men ziet hier vier verschillende methoden toegepast, om aantegeven, dat wij met 

twee afzonderlijk uitgesproken a’s te doen hebben (waartusschen eene letter is weggevallen). 

Makora. 

M a ó. 

Kaó. 

G-Alifa. 

Huló Senau. 
A 

Gösö Uma. 

Unggé. 

Bankora. Mankora (Bangkora). 

Lipan. Galifa (Lipan). 

P. Pandjang. Sanaoe (Pandjang). 

Bangkora. 

Lipan. 

Pandjang. 

Gosong Ombang. 

S ir i wau. 

O n o 1 i m b u. 

M usi. 

Sarangbau. 

G. Lemboe. 

G. Lemboe. 

— Oen gei. Oenge. 

Poulo Baby. — P. Babi. 

L a a y. G. Lemboe. H. N o n o Limboe. 

DuyfenEyl. G. Lemboe. H. Nono Limboe. 

De Maleische onderscheiding in groot en klein (ketjil en gadang) is weggelaten. 

Söma Sebuwa. Samo. Samasama. Zomazoma (Samasama). Samasama 

Söma Si'idè'idê. Samo Ketyil. Samasama. Zomazoma (Samasama). Samasama, 

Ook hier is de Maleische onderscheiding in groot en klein niet aangegeven. 

Sömabawa. Massoun. Sumbawa. Simbambawa (Soembawa). Soembawa 

1) Bij Vai.ENTIJN, Oud- en Nieuw Oost-Indië, vinden wij op de kaart (in deel V, 1, tegenover boek 7, 

S uma tra) onder de „Ba njac-eil.” gerangschikt: Niako-Eyl., Eyl. Maros en P. Bavio: mogelijk Bawa? 
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Wij zullen deze eilanden groepsgewijs aan eene korte bespreking onderwerpen, waarbij 

de hoofdpunten worden gereleveerd. 

Zuidkust. 

§ 1365. Hufö Nudsja is het eenige hier gelegen eiland. Het is niet bewoond en is 

voor een groot gedeelte met rhizophoren bedekt (tbngb, N., tbnb, Z., cf. F i. dongo, the man¬ 

grove, rhizophora; Goront. tangala) '). 

Westkust. 

§ 1366. Hier kunnen wij onderscheiden: A. de eilanden onder de kust gelegen; B. de 

Hinako-groep; C. het eiland Bunga met MaHisö. In deze volgorde zullen wij dan ook 

de behandeling doen plaats hebben. 

A. Eilanden onder de kust. 

Molaj, is eigenlijk niet meer dan een rots, van vermoedelijk eruptief gesteente. 

Faroa, volgens de zeekaart 76 M. hoog, is een meer of minder driehoekige berg» 

vrijwel ongenaakbaar in zee gelegen. 

RiH, hoog 63 M., bestond voor de zeebeving van 1904 uit een rotspartij en een 

zandig strand, dat ik na dien daar niet meer aantrof. 

Uma, bevatte vóór de genoemde zeebeving enkele woningen; is sedert van planten¬ 

groei en bevolking beroofd. In tegenstelling met de voorgaande drie eilandjes, die waar¬ 

schijnlijk uit vulkanisch gesteente bestaan, is dit laatste geheel koraalrots. 

B. H i n a k o-eilanden * 2). 

De oudste gegevens zijn die van David Davidsen in zijne beschrijving van 1669, 

waarin wij lezen: „Van de hoek Sirombo ’t seewaert omtrent 2 mylen leggen de eylanden 

Maros gen(aamd) en syn vlacke laage eylanden daar veel clappus boomen opstaan, en syn 

meer bewoont, generen haar met clappus noten, daar sy olye van maken, dog in geen groote 

quantiteit, alwaer goede ancker gront binnen en landwaarts van de eylantjes is te becomen, 

als op 20. 25. en 30 vadem Siteekgront als uw het kaartje aanwyst”. Alle eilanden werden in 

dat kaartje opgenomen, maar Hamutala draagt er geen naam. 

Het contract van 26 April 1693 geeft nadere gegevens, waarvan wij vooreerst de 

namen der eilanden vermelden als: Maros, Inako, Sinanang, Bongkie, Teil o, Sino- 

roeang, Amthalanglang, Hoeroeang-Ang en Nassoe. Verder blijkt ook hieruit, 

dat klapperolie het hoofdproduct van deze eilanden was. 

In „Twee Togten” (1850) lezen wij omtrent deze groep: „De Niassche bevolking... 

is arm, ellendig, buitengewoon morsig, en naar ligchaam en geest diep te beklagen. En toch 

is het land rijk in kokospalmen, bespoeld door eene vischrijke zee”. In den tijd van RN. 3) 

waren alleen Hinako, Imana en Bawa bewoond. Voor bewoners noemen zij Niassers en 

Maleiers. De eilanden waren met vrij hoog hout begroeid, overigens met klappers en sago 4). 

Deze bron geeft overigens eenige mededeelingen omtrent de bewoners der eilanden, wien zij 

0 Vgl. § 1345 sub C. 

2) Vgl. § 1340. 

3) Blz. 9, 135. 

4) Cycas circinalis Roxb., d. i. Cycas Rumphii Miq., fam. Cycadaceae; is, waar blz. 9 hieromtrent vermeld wordt 

dat deze dient tot bereiding van voedsel, soms Metroxylon Rumphii Mart. bedoeld? 
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(gedeeltelijk) Boegineesche origine toeschfijft '). Van de nieuwere schrijvers vinden wij omtrent 

hen mededeelingen bij Lett * 1 2). Die schrijver spreekt van een kleinen steenen afgod, in het 

bosch zich bevindende, waaraan van tijd tot tijd offers werden gebracht. Op grond daarvan 

alleen te besluiten tot (nadere) verwantschap met de bewoners van Zuid-Mentawei, is wel 

wat zwak. Chatelin 3) bespreekt evenzeer hunne origine, maar het ontbreekt nog geheel aan 

degelijk onderzoek o. a. omtrent wat er aan afwijkingen in taal onder hen bewaard is gebleven. 

Ook op ander gebied zou met vrucht zijn te verzamelen; zoo bereikte mij de mededeeling, 

dat deze, door de Niassers Maru genoemde lieden, ander hout voor hunne adu gebruikten, 

en b.v. böw n'asi (Hibiscus Tiliaceus, fam. Malvaceae) in stede van mh'uso (Manglietia sumatrana 

Miq. fam. Magnoliaceae ?) of blalu (Rhodomyrtus tomentosa Wight, fam. Myrtaceae) gebruikten, 

al kan hiervan de eenvoudige oplossing zijn: het ontbreken dier houtsoorten op de Hinako- 

eilanden. 

Mijne aanteekeningen bevatten als hoofdzaken het volgende. De bewoners der eilanden 

zijn gedeeltelijk van Niassche, deels van overwalsche origine. Onder die laatste groep moeten 

de Maru gerekend worden, die in verschillende stammen zijn te onderscheiden. Zoo vermelden 

wij de: 

Stamnaam: 

Maru n' D r u r i, 

Maru Habaja, 

Maru Hawa, 

Maru A o, 

Lahu Sirombu, 

gevestigd te: 

Hinako, 

Hinako en Bawa, 

Hanöfa, 

H a 1 a m o n a, 

Kafökafö, 

Niasch aequivalent 

Ono Zalughu. 

Waruwu. 

S e b u w a. 

Ira Ono Lasè. 

Ira Ono Lasè. 

Bij het Niassche aequivalent zullen wij waarschijnlijk aan de stammoeder moeten denken, 

met wie dan de mannelijke overwallers zich zouden hebben vermengd, ofschoon de zaak toch 

erg onduidelijk is. 

Volgens mij gedane mededeeling zou de verhuizing der Maru het gevolg zijn geweest 

van oorlog van Djohor op Malakka dus, waarna men zich ^stigde te Pi ni op de Batu- 

eilanden. Van die Bugineesche stamvaderen noemde men er vier, die met uitzondering mo¬ 

gelijk van den tweeden, Maruwa, zuiver Niassche namen droegen. Op Pini bleef men met 

inbegrip van den stamvader van de verhuizing, 13 geslachten, en het veertiende ging naar 

Lahusa en Hinako. Ook hier was men 13 geslachten tot het tegenwoordige. Familietwisten 

(een kenmerk al evenzeer van de tegenwoordige lieden) in dat veertiende geslacht, deden 

besluiten tot verhuizing eerst naar Simalur (Simölö, ook Hulö Bawi genoemd), waar 

men zich niet tegenover de Atjehers kon handhaven. Van daar ging men nu in twee trekken 

naar Hinako, waarvan de eene dat deed via Siriwau, Ture Wödó, Ture Zówu, 

Afulu, Ture Namöhèsa; de ander naar Lahusa en dan rechtstreeks naar Hinako, 

waar de laatsten heen gingen, omdat daar geene wilde zwijnen waren. Beoorloging door de 

Atjehers was oorzaak, dat zij zich op den vasten wal van Ni as, in de naar hen genoemde 

kampong Maru, op de kaarten Maros genoemd, nederzetten. Het is waarschijnlijk dat de 

\ 
1) Blz. ixo—112. 

2) Blz. 78 vlg. 

3) Blz. 10 vlg. 
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feitelijke 11 aam van deze kampong is geweest: Baöla. Men is daar één geslacht gebleven 

en toen naar de eilanden teruggekeerd. 

Dat wij op het kaartje van 1669 de rivier Aloro'ö zien aangegeven als Marou, dat 

welhaast zeker als Maru dient te worden uitgesproken, kan op het bij geographische namen 

zoo gebruikelijke misverstaan en combineeren met wat men meent te weten, berusten. Ove¬ 

rigens blijkt uit den naam Maros, dat in dat jaar deze lieden zich hier al bevonden. 

Het eenige kamponghoofd, dat in 1893 (PALMER VAN DEN BROEK) niet van Maru-stam 

was, bevond zich te Lawasi, en was afkomstig van Mazingö (Lahömi). Hij had zich 

met toestemming van de JAzrw-hoofden hier gevestigd. Volgens mijne aanteekeningen is 

Lawasi met Kafókafó van den stam Baèwa. 

De Hin ako-eilanden, die met Sirombu één landschap vormen, zijn thans een van 

de meest bloeiende gedeelten van Nias. Sedert de Paketvaart-Mij. in Juli 1907 ') de eilanden 

aandeed, is de vooruitgang in welvaart der bevolking belangrijk geweest. De bewoners zijn 

in kampongs vereenigd, wat vooral noodzakelijk was met het oog op de veelvuldige klapper- 

diefstallen. Als nederzetting voor vreemdelingen is Sinènè-ètó van belang. Er bevinden 

zich daar een aantal Chineezen. Op Hinako bevindt zich een zendingsstation, op een klein 

heuveltje gebouwd, evenals de kerk, terwijl daar ook een vuurtoren plaats heeft gevonden. 

Van uit het zendingsstation, waar de zendeling W. HOFFMANN sedert 1898 zijn werk uit¬ 

oefent, geniet men een verrukkelijk uitzicht op den vasten wal van Nias en het centrale 

gebergte ervan. Op dezen zendeling werd enkele jaren geleden een moordaanslag gepleegd 

die gelukkig afliep, maar die aantoont hoe zelfs op zulke schijnbaar rustige eilandjes als 

deze, zich nog wel gevaren kunnen voordoen waarop men allerminst zou rekenen. De 

partijstrijd onder de families die het bestuur voeren, is aanleiding tot veel onrecht. De ver¬ 

banning van den meest beruchten dier personen, zekeren MARAALI, heeft tijdelijk de belang¬ 

rijkste aanleiding weggenomen. 

Bawa verdient vermelding als atol, met opening naar het oosten. De lagune is aan 

de kanten rondom begroeid, deels met bosch, deels met een fijn plantaardig gewas van geel¬ 

groene kleur, dat den bodem ervan geheel bedekt. Het onbegroeide gedeelte der lagune be¬ 

staat uit twee onderling door een smal kanaal verbonden stukken, die ongeveer als afgeronde 

vierkanten er uitzien, met grootste assen van 1.200 bij 600 Al. en van 300 bij 200 M. De 

beste weg om naar de grootste ervan te gaan, Bafva genoemd, als het eiland, leidt van 

Kafókafó door de aanplantingen heen. De grootste diepte bedraagt ongeveer twee vadem. 

In de lagune liggen nog kleine eilandjes. 

Van alle eilanden geldt, dat de naar den Oceaan gekeerde zijde bestaat uit ruwe koraal- 

massa’s, vrijwel onbegaanbaar, telkens afgebroken door diepe gleuven. Ba wa maakt hierop eene 

uitzondering, aangezien de westkust ervan vlak geschuurd is, zoodat daar alléén die eindeloos 

elkander opvolgende gleuven een beletsel vormen. Daarentegen bevindt zich aan de rustige zijde 

der zee hier en daar een zandstrand, en hier is het, dat de nederzettingen zijn gemaakt. 

Ham ut al a was nog voor een goed deel bosch, dat ook op het zuiden van Bawa en op 

Sakusaku nog voorkwam. De bodem dier eilandjes, speciaal van het laatstgenoemde is dik¬ 

wijls onbegaanbaar, bestaande uit scherpe koraalpunten van het kort geleden eerst opgeheven rif. 

O § 577- 

Si 
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C. Bunga en Ma ' us ö 1). 

Zooals de H i n a k o-eilanden samenhangen met Sirombu, is dat met het eiland 

Bunga (Hulö Wunga) gesteld ten aanzien van Afulu, waarvan de bevolking afkomstig 

was. Men wist mij te vertellen van eene verhuizing, drie jaar na de zware aardbeving van 

1861 naar het eiland, ten gevolge van de onveiligheid door koppensnellers, en daarna van een 

terugkeer naar den vasten wal, waarheen men sedert 1901 op verzoek van het landschaps- 

hoofd te Lauru, was verhuisd; toen ik voor het eerst deze streken bezocht (September 1905) 

was men bezig het oerbosch in het zuidoostelijk deel der baai in klappertuinen te veranderen. 
J 

Het hoofd van Afulu was het destijds ook van Bunga. Na de vloedgolf van 1907 is daar nog 

alleen een kleine kampong. Wij zagen reeds dat het eiland Bunga een atol is, waarvan de 

lagune naar het oosten open is, toegankelijk voor kleine prauwtjes. Een aantal koraalbanken 

ervoor, maken den toegang vrij bezwaarlijk 2 3). Oppervlak p. m. 6 □ KM. 

MaHisö is in erfpacht afgestaan voor het beplanten met klappers; te voren was het 

met tamelijk zwaar bosch bedekt en onbewoond. 

Noordkust. 

S 1367. Het grootste der hier gelegen eilanden is het zgn. lange eiland (Huló Senau), 

aan de zuidzijde waarvan zich enkele nederzettingen bevinden; ook aan den kant van Huid 

Lafau is een kampong. De overige eilanden echter zijn geheel, of nagenoeg geheel, onbewoond. 

•Vele ervan zijn meer of minder met klappers beplant. 

Over Gösó Uma handelt § 1346 sub 1, die ook sub 2, 3 en 4 op dit kustgedeeltc 

betrekking heeft. 

Oostkust. 

§ 1368. Alleen de eilandjes van On olim bu hebben, en dan nog niet doorgaand, eenige 

bewoning. Zij zijn met klappers beplant. Vroeger werd er nog wel eens gesneld door van 

Gunung Sitoli van den handel terugkeerende Zuid-Niassers, hetgeen vóór mijn komst 

geleid had tot een verbod om ter hoofdplaats te komen. Sedert werd de handel weer open¬ 

gesteld, hetgeen ook veel heeft bijgedragen tot heraanknooping van de betrekkingen met de Zuid. 

Op eenigen afstand van den wal ligt nog Siriwau, op de zeekaarten Sarangbaoeng. 

Dit tamelijk groote eiland heeft eenige huizen en eene bevolking, die deels van de hoofd¬ 

plaats afkomstig is. Het behoort echter onder het landschap Sawö van Noord-Nias2). 

Het eiland is bekend voor de groote soort klappers, die men er vindt, en waardoor het vóór 

enkele jaren eene bloeiende nederzetting was. Aan de zuidzijde is een zandstrand, waar 

het landen plaats heeft. Het is aan de noordzijde vooral omgeven door reven, die bij eb ge¬ 

deeltelijk een kom omsluiten, waarin dieper water staat. 

De kusten. 

§ 1369. Wij zullen ook hier een vergelijkend overzicht laten volgen van de voornaamste 

punten van de kust, maar ons daarbij bepalen tot die gegevens, welke in oude kaarten 

worden aangetroffen, aangezien het niet noodzakelijk voorkomt, op het niet voorkomen van 

een aantal gegevens te wijzen, zooals dat om goede redenen bij de eilanden wèl het geval was. 

1) Vgl. § 134S. 

2) Vgl. § 1361. 

3) Zie hiervoor § 1355 su^ 3* 

v 
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Niasch. Kaart 1669. RN. 

Zuidkust. 

Haver-Droeze. Oude Zeekaart '). 

T ödö(h)ighu. Oetj. Lort da. Ma dj i nga. M a z i n g ö. M a d j i n g a. 

T u r e H è 1 è. — T e 10 k d ala m. D a 10 e D a 1 a. — 

I g h u n 'è n è. — — Batoe Ga dj ah. — 

Lau j u. — Loeagoendie. Lagoendi. D e n 0 b 0. 

Sö-ahê-böhö. — Somasoma. Zömazöma. Somosomo. 

I ó-d a w a. — T. Niho? 0. Niho. Noho. 

Bö b ö-h aö. Bombahau. — — — 

T ö d ö j g h u. — 0. N 0 h-o ? 0. Noho? — 

N i t a w i s ê 1 è. — 0. F 0 r 0 a. F a r 0 a. Foroa. 

Höj. — 0. Batoe Soem’bang. id. — 

Lahusa. — L a 0 e s a. Lahoesa. L a 0 e s a. 

T. S e b u w a. Gonno Jarro? Demoela. Demoela. — 

La''ósila5ösi. Oetj. (ba?) Lajosa. Lausielausie. Lausilausi. — 

Namöhèsa. — Am es sa. Amesa. — 

G a m a u h ö. 
A 

— Kapoeloe. Kafoeloe. — 

D a w ö 1 ö. — T a b 01 a. T a b 01 a. T a b 01 a. 

T. m'Bana. — Banah. m 'B a n a. Bana. 

Tojolawa. Oetj. Lawo (Lamo ?). Lebang. Lawa (Lobang). Lebang. 

De beschrijving van Davidsen heeft La wang en Lau wang. 

Li nga. — Daha. D a k a. Daha. 

Idanö n'asi. — Tanah Nassie. Nidano Nasi 

(Tanah Nasi). 

Tanah Nasi. 

T. GcOö. , — T e 1 i g 0 h-o. Go'o (T e 1 eg0h). T e 1 i g 0 h 0. 

S ös u 1 i h ö. — 
(T el i wa-a 

(Betohto. Ba t ö t ö. 

— 

Helagh a. — Tandj. Manoek. N 0 e z a M a n 0 e. — 

L a 0 j a. — L 0 j a n g. L a 'o j a (L 0 j a n g). L 0 j a n g. 

Foutief is de plaatsing der namen 0. Sabo, Oetj. Bapalo en Oetj. La go in 

het kaartje van 1669, aangezien deze alle te veel naar het westen zijn geplaatst. Sabo 

is niet meer met zekerheid terugtevinden, want bedoeld kan zijn zoowel Siaba als Sawö, 

ofschoon het laatste waarschijnlijker is. 

Dowi. — Dobie. Dowi. Tobi. 

Finó. - — Telok Balei. TëlokBalai. 

Balè. — — Fino. 

Beide laatste namen zijn dus met elkaar verwisseld. 

(Föfola). Ba pal o. — Fofola. 

De beschrijving van DaviöSEN heeft Popola. 

La^aja. — Laja. La'aja. La ja. 

1) Westkust Sumatra. 1. van Singkel tot llir, kaart 28, laatste uitgave April 1900; 2. van Ilir tot 

Ajer Ban gis, kaart 29, jaar 1878, uitgave 1900. 
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Niasch. Kaart 1669. RN. Haver-Droeze. Oude Zeekaart. 

L a g h a. Lago. L a k k a. Lacha (Laka). L a k a. 

S ó w u. — S 0 h b 0 e. S 0 w 0 e. S 0 b 0 e. 

Tambalow. — Tembalouw. Dambalo'oe (Sambaloe ). Tem bal au. 

Balögara. —. Glo ra. G 010 r a. — 

Gamè. — Gomoh. Ga m 0. Gomo. 

Ture m'Ba'a. Laboean Angin. T. m'Ba'a. Lab. Angin. 

(Landröta). •—- Landatar. Landata. Landater. 

(Mi ga). — M ehgo. M ego. M ego. 

B a 1 ö-W ó d ó. B 0 d 0. B 0 h d 0. W 0 d 0. B 0 d 0. 

Ture n 'D r a. — Daha. n'Dra (Boa). D a h a. 

(Gi d ö). (G i e d 0). G i d 0. G i d Ö. G i d 0. 

Lambaru. (Lambar 0). Lembaroe. Lambaroe. Lembaroe. 

(S ö m a). Oetj. Sammo. — — — 

(Ba 1 a 1 é). — B 01 a 1 i e. Mbalale (Bolali). B 01 a 1 i e. 

S j u a n i. (Schawany ?). T j 0 e a n i. S 0 e a n i. Tjoeani. 

De volgende kapen, Fana, dan wel 

mogelijk te vergelijken. 

Lalau en Hoja, of Hoja alleen is het niet 

N a j a ö. — S e s 0 e a. H 0 j a. — 

(Sömabawa). (Simonbouwa). S u m b a w a. Simbambawa (Soembawa .). S 0 e m b a w a. 

Sóla waj ö. — M e h 1 a ? M e h 1 a ? Mehla? 

Mögaè. — M e s s i 0. Moazio (Mësio). M e s s i 0. 

Guwagha. — Ba 1 e i ka. B a 1 a e k e. B e 1 e i ka. 

Sa wal i. — — S ë w a 1 i. — 

H i 1 i alafia. — M 0 d j e i a. Mezaja (Modjeia). Mad j eia. 

? — Toeahambe. Toewa Ha mb e. Toeahambe. 

Deze lijst is eene doorloopende weerlegging van de uitspraak van RN. omtrent de 

afwezigheid van Niassche namen voor kapen etc. '), die zich zelve reeds daarom veroordeelt, 

omdat een volk niet zeevarend behoeft te zijn, om aan kapen een naam te geven. Omgekeerd 

hebben vreemdelingen de Niassche namen naar hunne talen en uitspraak gewijzigd, zooals b.v. 

duidelijk blijkt uit den herhaaldelijken overgang van de slot -a in -o, zooals wij dat bij de 

Menang Kabauers aantreffen. Niet alleen hebben alle kapen een naam, maar de stranden 

hoorde ik dikwijls noemen naar de er uitstroomende rivier, zooals b.v. 'ene (d. i. strand) Biïbö- 

talu, in noordwest-N ias, naar het zoo genoemde beekje. 

§ 1370. Over de geologische samenstelling van al die kapen vermeldde ik iets in § 1357. 

Wat betreft den vorm dier kapen, verreweg de meeste ervan zijn niets anders dan slechts 

weinig opgeheven kustkoraalmassa’s. Behalve de uitzonderingen daarop in juist aangehaalde 

paragraaf vermeld, moeten als hoogere verheffingen genoemd worden: Ture m'Bana, die 

uit tamelijk steile koraalkalken bestaat; de vroegere kaap, waaronder nu een weg is aangelegd, 

O § 1341- 
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Ture Wödó') en verder tal van punten van kaap Sömabawa tot Ture Hêlè, waar het 

gebergte soms steil in zee afbreekt. 

Tusschen die vaste punten in bevindt zich het Niassche zand- en rolsteenstrand waar¬ 

van het eerste ongeëvenredigd meer van beteekenis is; maar er zijn ook lange kuststrooken, 

waar koraalgesteente zich uitstrekt. Op de kaart werd aangegeven, hoe de overgang van land 

op zee naar die onderscheiding was, alleen werden de weinige rolsteenstranden (o. a. benoorden 

den mond van de O'o'u, bij dien van de Idanoj, bij de Susuwa en de Medsjaja) 

onder de zandstranden opgenomen. Dikwijls was de onderscheiding bezwaarlijk, wanneer 

koraalgesteente door een dunne zandlaag was overdekt. Onder die stranden zijn er, waar 

koraalzand een hoofdrol speelt; andere daarentegen, vooral bij de monden der grootere rivieren, 

zijn uit hoofdzakelijk kiezelachtig zand gevormd. Het spreekt van zelf dat de mogelijkheid om 

te landen, dikwijls door den aard van den overgang van land en zee wordt beheerscht. Op een 

koraalkust is het met eenigszins hooge zee alleen mogelijk aan wal te komen waar in het 

rif eene opening is, zooals b.v. afb. 243 die doet zien bij Hiliganöwö (Z.), tientallen van 

jaren de eenige plek, waarlangs connecties met de buitenwereld en met het Gouvernement 

werden onderhouden. Onder het koraalgesteente treft men ook veel gruis aan van schelp¬ 

dieren en van het koraalgesteente zelf. Waar rivieren van eenige beteekenis zijn, wordt het 

strand gedurende het geheele jaar onderbroken, maar is dat niet het geval, dan vormt zich 

daar in het droge jaargetijde, vooral indien de moesson op de kust staat, eene afsluiting, 

waarachter het weinige toestroomende water zich ophoopt, het achterland onder water hou¬ 

dende ; eerst bij het intreden der regens slaat die dam weer open. 

Eenig denkbeeld van die verschillende vormen der kust geven de afb. 243—246, 249. 

Duinvorming heeft, hoofdzakelijk zeker ook onder den invloed van de snel opgroeiende 

plantenwereld, niet plaats. Dat de wind hier niet krachtig genoeg zou waaien om duinvor¬ 

ming te kunnen tot stand brengen, is een sprookje. 

§ 1371. Het voorkomen van de kust verschilt aanmerkelijk, waar lange zandige stranden 

zich bevinden, zooals van La hu sa (W.) tot Dumula, van de Batötö tot niet ver van 

Sifahandró, van Ture Wödó tot omsireeks de Susuwa, en daar waar men eene voort¬ 

durende afwisseling heeft van zand en voornamelijk koraalgesteente. Van die lange stranden 

zijn de meeste bij eb en vloed begaanbaar, en zij vormden in het oosten, tot ik begon met 

den aanleg van wegen langs den bergvoet in het binnenland, de eenige begaanbare verbin¬ 

dingen in de kuststreken van noord naar zuid. Hier en daar echter reikte de boomgroei bij 

vloed tot in zee, zooals vooral het geval was bezuiden de Söwu, bij kaap Lambaru en bij 

kaap Sjuani. Bij de met koraal afgesloten gedeelten gaat de weg meer landinwaarts, wanneer 

die tenminste bestaat. Bij mijn eersten tocht om het noorden van Nias moest herhaaldelijk 

de weg gekapt worden; datzelfde was later het geval bij de reis langs de kust van Afulu 

uit noordwaarts. 

§ 1372. Gaan wij over tot de bespreking van havens en reeden, dan kan beknoptheid 

daarbij geen schade doen, aangezien uitvoerige gegevens zijn verzameld in den Zeemansgids 

voor den Oost-Indischen Archipel1 2). 

1) Afb. 119. 

2) Deel I, Den Haag, Mouton & C°. 1912. 
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Neemt men het oppervlak van het eiland in aanmerking, dan kan er niet over gebrek 

aan baaien worden geklaagd, alleen is de verdeeling niet gelijk. Dit is het gevolg van de ge¬ 

steldheid van het land, waardoor in het noorden en zuiden tusschen de uitloopers van de in 

de lengterichting van het eiland verloopende gebergten, of het daarop opgebouwde gesteente (ik 

denk vooral aan koraal), meerdere kans tot vorming van eene baai bestond dan aan de flanken 

van het eiland. Het ongunstigst is ten deze de westkust gelegen, want — heeft de oostzijde 

nog zekere beschutting tegen den oceaan — de westkust ligt geheel blootgesteld aan de 

lange maanden achter elkander daar donderend brekende deining. Terwijl wij dus in hoofd¬ 

zaak naar dien Zeemansgids verwijzen, maken wij hier enkele aanteekeningen, die men daar 

niet zal vinden, dan wel, die wij in ons verband niet kunnen missen. Wij zullen daarbij eerst 

een overzicht geven van de namen der havens en reeden op oude kaarten, vergeleken bij 

tegenwoordig. 

Niasch. 

Luwaha Wara. 

Walö (-gere). 

F o h i 1 i. 

Luwaha Gundri. 

Feitelijk 

schrijfwijze. 

Kaart 1669. 

Te 11 o Dalum. 

Goulou(?) Walo. 

Mallekere. 

Tellogondie. 

heeft de kaart van 

RN. Haver-Droeze. 

T. Dalam. T. Dalam. 

T. Walloe. Baloho. 

B o h i 1 i. W o h i 1 i. 

Loeagoendi. Lagoendi. 

Oude Zeekaart '). 

T. Dalam. 

P o h i 1 i. 

Loeagoendi. 

1669: Tellong, maar uit Davidsen blijkt de juiste 

-— Tellonipo. Niho? — — 

DAVIDSEN heeft Tello Nijpa, wat ons weer verder van de wijs brengt, indien 

mijn vermoeden juist is, dat nipö staat voor nihó, en dit niets anders is dan: n'Elio, dus 

de haven aan den mond van de Eho. Mij sprak men van Onaja, als van den mond der 

rivier. Voor grootere vaartuigen komt deze plek niet in aanmerking. 

Laliewa. — Leba. Leba. Leba. 

Baluku. Tello Bauloeko. B el o e koe. Baloekoe. Beloekoe. 

DAVIDSEN heeft Boloco, en hij vermeldt hiervan: „hetwelk een bequame en be¬ 

sloten bay is daar men voor alle winden can beschut leggen”. Tegenwoordig kunnen alleen 

prauwen binnenvaren naar het binnenlands gelegen meertje Si te fat ö, zoodat er sedert 

dien tijd geene onbelangrijke veranderingen hier hebben plaats gehad, hoofdzakelijk het 

gevolg van aanslibbing. 

Gaan wij thans ertoe over, de kusten en de havens en reeden, die daarvoor in aan¬ 

merking komen aan eene korte bespreking te onderwerpen. 

Zuidkust. 

§ 1373. Beschouwen wij eerst de kuststrook, die Töhènè-asi, dus: „door de zee om¬ 

sloten”, heet, en die zich omstreeks van de kampong Bawöganöwö uitstrekt tot de 

Teloq Dalam genoemde baai. Men vindt hier aaneengesloten koraalkust, alleen bij den 

Walö genoemden inham kort onderbroken door zandstrand. Die koraalmassa vormt op menig 

punt soms een paar honderd meter uit den wal aan de zeezijde een verhoogden rand, waar¬ 

binnen rustiger water zich bevindt. Maar meer algemeen is toch koraalzand of koraalgruis op 

1) Westkust Sumatra. 1. van Singkel tot 11 i r, kaart 28, laatste uitgave April 1900; 2. van Ilir tot 

Ajer Rang is, kaart 29, jaar 1878, uitgave 1900. 
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de onmiddellijk aan zee grenzende massa’s van die vorming. Omtrent deze kust meldt 

DaVIDSEN: „Van Songiloinda tot de suyder hoek van Tello Dallam strekt de wal 

Z: W. wel soo omtrent 2 mylen is mede bergagtig en onbewoont lant; aan de seekant, be¬ 

noorden Tello Dallam is een inbocht Walo genaamt daar mede goet vers water is te 

bekomen”. Die onbewoondheid, indien zij juist is en niet slechts geconcludeerd uit het niet 

waarnemen van nederzettingen, zou een opmerkelijk feit zijn. Tegenwoordig telt men er vijf 

tamelijk groote nederzettingen aan zee en een (Bawödobara) meer landinwaarts. Voor elk 

ervan bevond zich eene landingsplaats bij de zee, waar de prauwen lagen van deze bij wijze 

van uitzondering zeevarende Niassers. Zij handelden eenerzijds tot Gunung Sitoli, ander¬ 

zijds tot de Batu-eilanden toe. Verkoop van hunne klappers, vroeger ook van rijst, was 

het hoofddoel van hunne vaarten, waarvan zij met overwalsche producten terugkwamen. 

Tegenwoordig is de handel geconcentreerd op Tëloq Dalam, dat de Paketvaart geregeld 

aandoet. 

De verdere kust van de Zuid bevat vier inhammen, genoemd Tëloq Dalam, Gósi 

of Wal ó ge re, Fóhili en Luwaha Gu(n)dri. Alleen de eerste en de laatste komen voor 

de groote scheepvaart in aanmerking, maai'- de laatste ligt open voor de deining uit den 

oceaan en is dus veel minder geschikt dan Teloq Dalam. Hier bevindt zich de zetel van 

het bestuur en is eene militaire bezetting. Van een verlaten strand is dit oord in enkele jaren 

tot een der bloeiendste plaatsjes op het eiland vooruitgegaan. De kust was in deze streken 

op eenigszins rustige plekken nog geheel met strandvegetatie begroeid, waaronder de rhizo- 

phoren eene voorname plaats innamen. De nederzettingen waren op eenigszins hoog gelegen 

(en dus tegen vloedgolven beschutte) plekken gebouwd, wat men niet van de nieuwe vestiging 

te Tëloq Dalam kan zeggen. De kust is, met uitzondering van enkele dieper gelegen ge¬ 

deelten der baaien, geheel uit koraal opgebouwd, waarlangs het tamelijk goed mogelijk is 

zich te bewegen. 

Westkust. 

§ 1374. Wij verdeden deze kust in tweeën, waarvan de grens dan gelegen is bij S i- 

rombu1). Het strand van de Eho wordt gekenmerkt, doordat de rivier, die reeds in het 

noordelijke gedeelte ervan de kust bereikt, door een dam, opgeworpen door den oceaan, belet 

wordt met de zee zich te vereenigen vóór zij aan het iets beschutte zuidelijk deel van het 

strand gekomen is. De hooge kapen aan dit strand en het uitzicht op het achterliggend 

binnenland, maken dit terrein van tijd tot tijd aantrekkelijk van wege het natuurschoon. Kaap 

Taró^ódsj Hó kan men niet dan met levensgevaar aan de zeezijde passeeren, zooals voor 

mij noodig was bij de opneming der kust. Onder den Bawödesölö stelde ik de aanwezig¬ 

heid van conglomeraatblokken vast2). Bij kaap Böböhaö bevindt zich een imposant rots¬ 

complex, van het gebergte gescheiden door eene, ten minste in het natte jaargetijde, moe¬ 

rassige vlakte. Zulke drassige terreinen vindt men in het midden van dit gedeelte kust veel, 

waar aan den eenen kant de harde gesteenten het water tegenhouden, en aan den anderen 

kleine beekjes voor toevoer van water zorgen. Typisch is ook de dikke laag tamelijk kort, 

spichtig gras, dat breede strooken bedekt. Bij den mond der O'o'u vinden wij het ons reeds 

1) Over de kust in dit gedeelte, zie § 1357. 
2) Een breuklijn in het kustgesteente had als richting 147°!5'. 
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bekende rolsteenstrand, als het ware de voortzetting van het breede aan zulk gesteente ook 

zoo enorm rijke dal dier rivier. Benoorden kaap Saètsju is eene beschutte ankerplaats, waar 

wel prauwen van de H i n ak o-eilanden in vroeger tijd kwamen, om er handel te drijven. 

Vermoedelijk is deze kaap bedoeld en niet de tegenwoordige, die Bóböhaö heet, in de straks 

volgende beschrijving der kust van DavidsEN, wat te meer waarschijnlijk is, aangezien hij 

ter plaatse een klipachtig eilandje noemt, dat alleen Mölaj kan zijn en dit ligt onder kaap 

Saètsju. Het feit, dat de naam aan de zeevaarders bekend was, wijst op den ouderdom der 

juist genoemde handelsconnecties. De eilandjes Faroa en RHi boden den. zeevaarders be¬ 

schutting, het eerste, wanneer men te veel onder den wal was gekomen, tegen den oceaan, 

het laatste aan hen, die aan wal wenschten te komen tegen de branding op de kust. Hier 

vond men den toegang voor de slavenhalers, Atjehers, die zich te Lölöwa^u hadden ge¬ 

nesteld. Vóór den vloedgolf althans bevond zich een bank in zee tusschen Ri'i en den wal, 

waarlangs men met laag water het eilandje kon bereiken. Ture Höj is een hoog punt van 

de kust; verder noordwaarts kan men in den regel redelijk goed langs het strand gaan, althans 

bij eb. Met Lahusa, waar ook prauwen in de bocht benoorden de gelijknamige kaap 

konden schuilen, had handelsverkeer plaats. Het strand van de Lahömi is bij vloed soms 

niet te passeeren, terwijl ook de rivier een onaangenaam beletsel vormt, ten minste in den 

regentijd. Met uitzondering van de streek van Lahusa is niets zoo troosteloos als de ver¬ 

latenheid dezer stranden, eenmaal gevreesd van wege de koppensnellers, die zich hierlangs, 

uit zuidelijker streken komende, met groote snelheid konden verplaatsen. Deze geheele kust 

kunnen wij ook zuiver Niasch noemen, in tegenstelling met het nu noordelijk volgende ge¬ 

deelte, dat meer of minder onder den invloed van den overwal heeft gestaan. Die zelfde 

verlatenheid beschrijft ons DAVIDSEN, van wien ik het volgende aanhaal als voor onze kennis 

van voor 250 jaar van belang: „Van Tennadiö noortwaerts tot Bombohauwa: be¬ 

noorden desen hoek (d. i. den eerst genoemden, ongeveer Ió Dawa) leyt een inbocht ge- 

n(aamd) Tello Nypa daar weer vers water is is meer bergagtig lant, sonder voorlant met 

steyl opgaande gronden... Bombohauwa is een uytsteekenden berg beplant met clappus 

boomen, het welk meer bewoont is dog niet wel aan te comen, door dien de zee daar hol 

aan schiet, en heeft mede een hoog clipagtig Eylantje digt aan de wal gelegen '). Van Bom- 

bohawa tot den vlacken hoek Sirompo... is (de wal) bergagtig lant tot S i p o 1 a w a (d. i. 

de Sjiwalawa), daar weer 2 eylantjes leggen als u het caartje aanwyst (d. i. Faroa en 

RiH), hebt daar van daan leeg lant tot de hoek Sirompo, ’t welk meer bewoont is... 

omtrent een mijl beoosten Sirombo is weer vers water te becomen, leyt weer een vlak 

Eylantje seer bereeft beoosten aan de hoek”. Op die plek (ongeveer 2700 M. van Sirombu) 

mondt ook tegenwoordig nog een beekje (Bójla). 

§ 1375- Thans overgaande tot het tweede gedeelte van de westkust, laten wij aan het 

voorgaande aansluiten de beschrijving van DavidsEN, die vervolgt: „Van de hoek Sirombo 

tot de hoek Lauwang is leeg bewoont lant tot Gonnonajara (d. i. het tegenwoordige 

Ono Nazara), is voorts tot d’hoek Lauwang bergagtig en onbewoont lant... In het 

Noorden van Mosey (d. i. MaTusö) is een grote inbocht omtrent een myl besuyden de 

hoek Lawang daer goede ancker gront is... met slegt water, dog geen vers water te be- 

1) Zie boven. 
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komen. Op de hoek La wang is het seer stijl” („diep”). Langs deze kust heeft men een 

viertal punten, waar, de ongunstige toestand over het algemeen aan deze zijde voor de 

scheepvaart bestaande in aanmerking genomen, nog redelijk aan den wal kan worden ge¬ 

komen. Dat zijn: Sirombu, Dumula, Afulu en Labuwa Asè (d. i. Lab u wan Atjeh, 

ankerplaats voor de Atjehers). De tusschenliggende kust is vooreerst, van Sirombu tot 

Dumula, het enorm lange zandstrand, waarin Moro^ö en Ojo uitmonden; dan tusschen 

de laatstgenoemde plaats en Afulu eene afwisseling van korte stranden uit zand- of koraal- 

massa’s bestaande, waar de weg achterom gelegd is, verderop een dikwijls moeilijk begaan¬ 

baar koraalstrand, bij kaap Bana vroeger afgewisseld door een magnifiek oerbosch op de 

kaap staande, met enkele beter begaanbare zandgedeelten; meer noordelijk verliest de koraal 

hare ruwheid, zij is soms als het ware afgeschuurd, het zandstrand neemt de overhand, en 

benoorden kaap Sóröwi vindt men alleen zand tot het schiereiland Tojolawa toe. 

Sirpmbu heeft in het zuiden eene aan de noord- en oostzijde beschutte reede; bij 

deining uit het westen en zuiden is het hier alles behalve aangenaam liggen. Men heeft eene 

tweede landingsplaats benoorden het schiereiland, waarvan bij zuidoostelijke winden kan 

worden partij getrokken. Als eenige landingsplek aan de westkust, die eene verbinding heeft 

met het achterland (dalen van Moro^ö en Lahömi) van eenige beteekenis, is het plaatsje 

het belangrijkste op deze kust. 

Dumula is gelegen aan het onbeduidende baaitje, gevormd door twee in zee uitste¬ 

kende koraalkapen, waarvan de noordelijkste de grootste is. Alleen voor prauwvaart komt dit 

in aanmerking. 

Afulu is een voor stoomers toegankelijke haven. Reeds in Augustus 1905 had ik bij 

het inwinnen van gegevens vernomen, dat de invaart tamelijk breed moest zijn hetgeen niet 

klopte met RN.1): „aan de voorzijde door eene bank afgesloten, waarin eene smalle geul 

alleen kleine vaartuigjes binnenlaat, die daar dan een veilige ligplaats vinden”. Tevens had ik 

door peilingen op de omkrullende golven de breedte van den ingang bij benadering vastgesteld. 

Na een bezoek met onstuimig weder, waarbij het niet raadzaam werd geoordeeld, aangezien 

geen bepaalde noodzaak aanwezig was, om dien niet verkenden ingang binnentevaren, was de 

vloedgolf van Januari 1907 aanleiding tot het aandoen van de plaats; de werkelijke toestand 

werd vastgelegd in een kaartje, door de officieren van den stoomer vervaardigd. Ofschoon de 

beste ankerplaats op deze kust, komt zij niet voor den handel in aanmerking, aangezien 

achterland ontbreekt, dat voldoenden tritvoer waarborgt. 
\ 

Labuwa Asè, de schuilplaats voor de Atjehsche slavenprauwen uit vroeger tijd, 

toen de menschen nog „met lichaam en al” door de booze geesten werden weggevoerd — 

en wij zagen ook, dat de ergste dier geesten gezegd werden juist hier op Tojalawa ver¬ 

blijf te houden ! 2). 

Noordkust. 

§ 1376. DaviüSEN vertelt niet veel van deze kust: „Van den stylen hoek (met het oog 

op het steil afloopen van den zeebodem) La wang tot den hoek Po pol a... en maekt een 

grooten Inbocht daar veel gebroken onbewoont lant is, mede d’Eylantjes van Lapau daar 

1) Blz. 7 en 138. 

2) Vgl. § 912 en 1235. 
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in gelegen, daer mede clappus boomen op staan, voor desen bewoont, is mede vers putwater 

dog wat brakagtig”. Eene aanwijzing van overwegende beteekenis, dat het kaartje wel ver¬ 

band kan houden met de reis van DAVIDSEN, maar toch niet het origineel weergeeft, is het 

voorkomen in de baai van Lahewa van het getal 10 (vademen diepte), terwijl DAVIDSEN 

dit belangrijke punt totaal niet aanroert. Ook is de vorm van de baai zoo getrouw weerge¬ 

geven, dat eene opname ervan moet hebben plaats gehad. Het is m. i. ondenkbaar, dat hij 

zulk een veilige haven volkomen onvermeld zou hebben gelaten, indien hij haar had bezocht. 

Deze kust, die wij opvatten als te zijn gelegen tusschen Tojolawa en kaap Sigini- 

gini, en niet achten te eindigen bij kaap La^aja, omdat het eerste gedeelte ook historisch 

meer als eenheid kan gelden, heeft slechts één baai, die hoewel klein, de voortreffelijkste is 

van het eiland: die van Lahewa. Overigens treft men er enkele bochten en reeden aan, 

zooals die benoorden de kampong Faighunagó, bij Lafau, onder Sifahandró, die 

echter geschikter zijn voor prauwen. In het westen, tot Lafau, vindt men een moeilijk be¬ 

gaanbare koraalkust, waar enkele interessante koraalvormingen de aandacht trekken, tusschen 

Ture Galökö en Ture Tuhö, als het ware ronde kelken van enkele meters middellijn. Ook 

de levende koraal met de daar tusschen zwemmende visschen met schitterende kleurenpracht, 

maken in den rustigen tijd een bezoek aan deze streken zeer de moeite waard. Van Lafau oost¬ 

waarts tot Taliwa^a is de kust onbegaanbaar door de strand vegetatie en de moerassen. 

Verderop is eenig zandstrand, de dan volgende kaap ScHulihó is ook vrijwel niet te pas- 

seeren, waarna men bij de Batötö het strand van de Muzöj is genaderd. Dit is gekenmerkt 

(zooals dat vlak benoorden Sirombu en bij kaap Sjuani) door het optreden aan de oost¬ 

zijde der rivier van Casuarinen, die er eene zekere'bekoorlijkheid aan geven. De aanwezigheid 

van verwilderde karbouwen verplicht hier op zijne hoede te zijn. 

De toegang tot het binnenland is vrijwel overal afgesloten door breede moerassen, 

waardoor slechts een enkel pad hier en daar leidt. Vroeger liep langs dit strand de eenige 

verbinding tusschen de plaatsen in het noorden. Wanneer men Sifahandró nadert, neemt 

de bodem, die in cultuur is gebracht, den weg op, die door heele reeksen klapperaanplan- 

tingen loopt. Bij genoemd plaatsje begint weer eene aaneengesloten koraalkust, waarin slechts 

bij Turelaoja eene opening is, die geschikt is voor ligplaats van prauwen. 

Wij moeten nog een enkel woord vermelden omtrent de baai van Lahewa, op alle 

oude kaarten Leba genoemd. RN.1 2) vermeldt: „Telok Leba, moeijelijk binnen te komen 

en dan nog slechts voor kleine inlandsche vaartuigen, wegens de vele reven en klippen". 

Alleen deze plaats was mij langen tijd bekend, de geographische beschrijving in het Aan¬ 

hangsel -) luidt iets anders: „Telok Lebah... een rondom besloten zeer veilige haven, 

echter met eenigszins moeijelijken toegang wegens de menigvuldige koraalbanken, waarmede 

de zee ... als het ware is opgevuld, en die alleen aan schepen tot de grootte van pantjalans 

doortogt verkenen”. Mijne onderzoekingen leidden tot heel andere conclusies en vestigden de 

overtuiging dat deze baai stellig voor stoomschepen toegankelijk moest wezen. Het was dan 

ook weldra mogelijk, nadat te voren door een anderen stoomer op mijn verzoek de toegang 

reeds was verkend, dit vermoeden tot zekerheid te brengen: op 18 October 1908 werd de 

1) Blz. 7. 

2) Blz. 138. 
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„Java”’ door haren Commandant F. L. NlX veilig de haven binnengebracht. Toen eenmaal 

was vastgesteld, welk een voortreffelijk punt hiermede was verkregen, lag het voor de hand, 

dat bij de voorstellen tot vestiging van bestuur in het noorden, deze plaats voor den zetel 

van den ambtenaar werd aanbevolen, en sedert 1909 is hier dan ook een civiel gezaghebber 

gevestigd. 

De baai is grootendeels door rhizophoren omgeven en wordt door een landtong in 

tweeën verdeeld. De ambtenaar is gevestigd te Si manar i, waar een prachtige bron is, maar 

het is op grond van de historische ontwikkeling niet gewenscht van baai van Si manari te 

spreken, te minder, waar Lahewa de Niassche, Simanari de overwalsche nederzetting is, en 

het is geenszins eene onverschillige zaak, welke van die beide op den voorgrond wordt geplaatst: 

nomen est omen. Maleiers zouden, bij de onbekendheid die bij vele ambtenaren pleegt te 

bestaan omtrent de voorgeschiedenis hunner ressorten, weldra alleen daarin reeds gelegenheid 

vinden, het bestaan van oudere rechten te beweren. 

De reede van Lafau was vroeger het punt, dat de ambtenaren bij hunne jaarlijksche 

bezoeken aan de kust, aandeden, en het heeft niet aan pogingen ontbroken om die plaats 

als bestuurszetel ten koste van het daartoe door de natuur aangewezen Lahewa op den 

voorgrond te brengen. 

De Muzoj-mond is soms moeilijk binnen te varen, wanneer in den drogen tijd de 

rivier niet voldoende water afvoert om de monding open te houden. 

Oostkust. 

§ 1377. Verlaat men kaap Siginigini, dan stuit men na een stuk koraalkust op de 

onbegaanbare moerassen van Siaba, afgewisseld met stukken koraal en enkele plekjes zand. 

Na deze onherbergzame streek te hebben verlaten komt men over de Sawö op een zandig 

strand, dat weldra weer voor koraal moet wijken. Zoo gaat men om kaap Döwi, totdat het 

strand van Fófola en Ladara, een vriendelijk stuk natuur, die rotswildernis af breekt, die 

weldra weer begint en tot Lag ha doorgaat. Het nu volgende zandstrand is bij vloed vrijwel 

onbegaanbaar, de plantengroei strekt zich dan tot in zee uit. Binnenwaarts heeft men iets 

zuidelijker vele Casuarinen terwijl de bodem meermalen moerassen vormt. Bij Afia is het 

strand aan de zeezijde tamelijk steil afgebroken, een verschijnsel, dat ik bij de zandige kust 

mij alleen herinner hier en tusschen Tamió en Balaigha te hebben opgemerkt. De zee 

slaat geregeld meer en meer van dezen wal weg, zoodat het bewoonbare gedeelte langzaam 

terugwijkt. Verderop is eene voortdurende afwisseling tusschen moeilijk begaanbare koraal* 

kust en kleine stranden; hier vindt men Gunung Sitoli, de belangrijkste nederzetting 

van het eiland. 

Diezelfde afwisseling duurt voort tot kaap Wódó, eenmaal een muur in zee, thans 

door een weg omzoomd, van waar men een fraai uitzicht heeft vooral op de zuidelijke kust 

en het gebergte van het binnenland. Deze bestaat tot kaap Fana, over eene lengte van 

60 KM., geheel uit zand. Overigens ontbreekt het niet aan afwisseling — eerst heeft men het 

smalle, bij vloed vrijwel onbegaanbare strand, dat bij de Idanöj rolsteenbanken bevat, van 

Ture Wödö tot Foa, waar het eerst grooter breedte verkrijgt. Is men de dikwijls zeer 

lastig te passeeren G i d ö-mondingen voorbij (soms is het mogelijk zeewaarts houdende over 

de voorliggende banken te gaan), dan nadert men de kaap Lambaru, waar het bij vloed 

een verre van eenvoudige zaak is, zich door de doode en deels omgevallen boomen heen te 
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werken '). Totdat ik, na mijne plaatsing te Gunung Sitoli, begon met den aanleg van het 

tracé langs den bergvoet, die omstreeks twee uur gaans (hemelsbreed gemeten) binnenwaarts 

ligt, ging hier langs de eenige verbinding van het oostelijke centrale Nias en de hoofdplaats. 

Beter wordt al de kustgesteldheid bij de Idanö Gawó, wat tot iets voorbij de Idanö Mola 

zoo blijft. Het land echter bij kaap Sjuani is bij vloed vrijwel niet begaanbaar, en staat de 

wind op de kust, dan is elke doortocht uitgesloten. Zuidelijk, kaap Fana voorbij, mengt zich 

onder het zand hier en daar een rolsteenbank. Langs dit strand gaande had ik voor het 

eerst, bij mijne opmetingen in October 1905 van de kust tot de rivier Sjuani, uitzicht van 

den vasten wal uit op het toen nog in raadselen gehulde centrum en zuiden. De Susuwa- 

mond, gevaarlijk door het voorkomen van ongeveer een meter lange haaiachtige visschen, 

die bij eene boottocht op de rivier eens heftige aanvallen op de riemen deden, is bezwaarlijk 

doortetrekken, tenminste wanneer het water door de vele regens met kracht in zee wordt 

gedreven. Voor de kust van kaap Sjuani tot Sömabawa strekt zich een zandbank uit, 

de Modder bank genoemd, die jaren lang de gewone rustplaats was voor den nacht, wan¬ 

neer de stoomers in den namiddag te Gunung Sitoli aangekomen, de reis naar de Zuid 

met het oog op de onbekendheid van de zee, tegen het vallen van het duister moesten 

onderbreken. Bij Sömabawa breekt het gebergte steil in zee af, en dat is ook meer of 

minder het geval bij Sölawajö. Hierna volgt weer een stuk zandstrand, nog eenmaal onder¬ 

broken benoorden de Masiö door koraal, en bij Balaigha gevolgd door zand, maar verder 

zuidwaarts is het één steenmassa, in hoofdzaak koraal, maar ook wel vindt men er steil af¬ 

gebroken een rolsteenbank, die door de zee steeds meer wordt aangetast. Hoog gebergte 

nadert hier tot op korten afstand de kust, die bij Batu-atöla over eene lengte van enkele 

honderden meters tientallen meters hoog loodrecht in zee afbreekt. 

Bespreken wij nog in het kort de ankergelegenheden, dan moet eerst genoemd worden 

Siaba (Walö Sindörónga), eene kleine baai, waar kleine stoomschepen ligplaats vinden. 

De kampong Siaba, die in 1847 nog aan de noordzijde lag, vindt men nu in het zuiden 

der baai. De geheel open reede van Gunung Sitoli laat toe, dat stoomers tot dicht onder 

den wal naderen. De NoT, een kleine rivier, levert een veilige ligplaats voor prauwen. In 

het noorden der baai levert de zgn. Labuwan Angin eene veilige ligplaats tegen stormen 

uit noordwest of noorden, maar alleen voor kleine prauwtjes. Hier is tevens de plek, waar 

men met succes van de Paket-boot uit gelegenheid heeft smokkelwaren aan land te brengen. 

De open reede van Ono Limbu ligt tegen oostelijke en noordelijke winden onbeschut, en 

het is dan verre van aangenaam landen, zooals ik meerdere malen gelegenheid had optemerken. 

Van ouds was bekend als landingsplek L ara ga, maar dit is geheel door Gunung Sitoli 

verdrongen. Zoo is ook alleen historisch van beteekenis Sömabawa, waar de bekendste 

slavenmarkt was van het eiland. Voor kleinere prauwen zou het hier nog wel te doen zijn, maar 

stoomers moeten te ver uit den wal blijven. Ook Balaigha is niet bepaald gunstig gelegen, 

maar de bocht geeft toch nog eenige beschutting. Dit plaatsje beloofde iets voor de toekomst, 

met het oog op zijn achterland. Het is daarom zeer te bejammeren, dat een groot deel van 

de kust, waar de bevolking mijns inziens binnenkort behoefte zou hebben gekregen om aan¬ 

plantingen aanteleggen, in erfpacht is uitgegeven. Bij Hilialawa, 91 M. hoog gelegen, is 

1) Afb. 226. 
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de mond van de Medsaja voor prauwen toegankelijk, het is een fraai punt, waar de rivier 

tusschen hooge bergen door de zee ontmoet. 

Gaan wij de gegevens van Davidsen na, dan vinden wij het volgende: „Van den hoek 

Popola tot Tello Boloco is het bergagtig en mede onbewoont lant . . . Van Tello 

Boloco, het welk een bequame en besloten baai is daar men voor alle winden can beschut 

leggen, tot Bood o off Rarago hier voren gemelt is bergagtig en onbewoont lant... en 

geen anker gront tot in de bocht Gonositoli omtrent een myl benoorden Boodo, horende 

onder ’t gebiet van Rarago, daar mede vers water en allerhande verversing is te becomen”... 

en: „Beginnende van Rarago of d’negrye Rood o (blijkbaar foutief voor Boodo) gelegen 

op een bergjen aan d’zeecant tot de hoek Lambaro... daer het leeg voor lant begint, 

eyndigt bij Sim on Bauwo. Bij Boodo, ofte Rarago boven gen(oemt) is goet vers water, 

en verversing te becomen ook mede goet anckergront. . . tot de hoek Lambaro toe, ’t welk 

een inbocht maekt, alwaar geen huysen, dan eenige hutjens daar se sout branden, aldaer en 

is geen vers water te becomen... Van Lambaro... tot de hoek Guonalimbou... aldaar 

staan mede eenige hout huysjes, daar mede vers water in de Riviere van Gonolimbo is te 

bekomen... Van Gonolimbo, tot de hoek van Samosamo,... is een vlacke uytstekende 

hoek... Van Samosamo tot Simon Bauwa daar het voorlant eyndigt (dus het gebergte 

onmiddellijk aan de kust treedt) hebt gij vlak water. . . wasachtige santgront, omtrent een 

myl ook 1 */2 myl buyten de wal, tot Simon Bauwa (de ons bekende Modder bank), 

daar het dan dieper wort . . . in de reviere van Simon Bauwa is mede vers water te be¬ 

comen (dit moet de Susuwa zijn), als mede eenige verversinge synde een plaats seer volck- 

rijk dog de negrye int lant gelegen... Van Simon Bauwa tot de hoek Songilouinda 

(dit is eene combinatie van het Maleische sungai en het Niassche Lawind(r)a; alleen uit 

het binnenland van Madsinö ken ik een kampong van dien naam) is... bergagtig en on¬ 

bewoont lant aen de seekant, en is mede verswater te becomen. In Songima si o (t. r.: 

Songi Masio, de Idanö Masió der Niassers) en Songi Loinda (men ziet hier en elders 

voortdurende wisseling in de schrijfwijze) hebt mede vlak opgaande stek gront (n.1. op den 

zeebodem)”'). 

Bodemrelief. 

§ 1378. Door het ontbreken van eene topographische opneming is het niet mogelijk 

hieromtrent zulke gegevens te produceeren, dat een volledig beeld wordt verkregen. Bij reizen 

zonder bepaalde opname, staat men telkens tegenover groote massa’s, wier beteekenis ten 

aanzien van het geheel men niet voldoende kan beoordeelen. Wij zullen ons dan ook moeten 

bepalen tot het maken van een aantal tamelijk globale mededeelingen. Achtereenvolgens zullen 

wij bespreken de bergen en heuvels, daarna de vlakten, moerassen en meren. 

Orographische gesteldheid. 

§ 1379. Er loopen door het eiland zoo vele ketens en ketentjes, dat het zonder vaste 

data eene onmogelijkheid is met zekerheid aantegeven, wat juist bij elkander behoort. Toch 

1) Het vervolg vindt men in § 1373- 
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meen ik, dat enkele met tamelijk veel juistheid reeds nu zijn te bepalen. De belangrijkste 

daaronder loopt door het westen van het centrale Ni as, en wij zullen die keten daarom 

Westketen noemen. Meer oostelijk loopt een ander bergstelsel, dat zich omstreeks halver¬ 

wege oost- en westkust bevindt, en dat wij (om niet door het gebruik van den naam centrale 

keten mogelijk misverstand te wekken, daar wij het woord centrum steeds in een bepaalden zin 

bezigden), als Midden keten zullen aanduiden. In hoofdzaak langs de oostkust treffen wij 

verder aan de evenwijdige reeksen, die wij als barrièrerif hebben meenen te moeten verklaren ') 

en die ik gezamenlijk als Rifgebergte onderscheid. Wanneer wij eerst deze voornaamste 

bergreeksen hebben nagegaan, zal het zoo veel te eenvoudiger zijn een oogenblik nog onze 

aandacht te geven aan de dan nog niet behandelde ketens of bergen, waarvan de bespreking 

onder een afzonderlijk hoofd: diverse gebergten, kan worden samengevat. 

Westketen. 

§ 1380. Met zekerheid kunnen wij deze keten vervolgen van den Hili Daódaó tot 

bij Lahagu, dat is dus ongeveer over 30 KM. Terwijl over deze uitgestrektheid de Ojo 

langs de oostelijke zijde ervan stroomt, breekt die rivier bij genoemde plaats door de keten 

heen, om zich westwaarts naar zee te wenden. Deze Westketen loopt^ in dezelfde richting 

als de as van het eiland. De voornaamste verheffing is de Daódaó, hoog 668 M. Met dezen 

berg hangt ook samen de Aruruanadu, terwijl noordelijker toppen zijn de Sifatsjoha- 

niha, N i t sj u w u b öhö, Sómömö en Hili Marija. Westelijk van de keten ontspringen 

de rivieren O^oT, Eghölö, Sjiwalawa, Lahömi en M o r oö. Nog zijn hiermede on¬ 

middellijk verbonden de bergen Salawa^ahé (474 M.) en de Sileató (415 M.). Van deze 

beide maakt de eerste van het zuiden of noorden gezien den indruk wel een vulkaankegel 

te kunnen zijn, maar niets is minder jnist dan dat. De berg bestaat geheel uit sedimentair 

gesteente, en bestaat uit een tamelijk smallen rug, die — naar west en oost steil afvallend, 

genoemd effect teweegbrengt. Zie de afb. 251 en 252. Ook de overige bergen van deze reeks 

bestaan, waar ik dat heb kunnen nagaan, uitwendig uit sedimenten. Dat de kern ook ander 

gesteente moet bevatten, blijkt voor dit gedeelte uit het aantreffen van andesiet-basalt in den 

bovenloop van de Lahömi. 

Hoe juist het verloop van de keten zuidwaarts is, kan ik niet met zekerheid aangeven; 

meest waarschijnlijk acht ik, dat de voortzetting ligt in het brongebied van de 0;oJu met 

de Eho eenerzijds en de oostelijke takken van die laatste rivier aan den anderen kant. De 

keten zou dan de waterscheiding vormen tusschen de hoofdrivier Eho en die zijtakken. Het 

is dit gedeelte van het eiland, waar het eruptiefgesteente ruimschoots werd aangetroffen, als 

andesiet-basalt, spiliet, uralietgabbro, terwijl gabbro overheerschend schijnt te zijn. Tuften 

werden hier tot nu toe niet gevonden. 

Ook omtrent de noordelijke voortzetting weet ik niets zekers te vermelden. Het ge¬ 

bergte benoorden de Ojo maakt een bocht, die in hoofdzaak overeenstemt met die door de 

rivier zelve gemaakt, zoodat men geneigd zou zijn, de eerste uit de werking van de laatste 

bij toenemende opheffing van den bodem te verklaren. En benoorden dit gebergte moet er 

wel eenigerlei waterscheiding zijn tusschen de rivieren, die als westelijke zijtakken in de 

0 § 1351- 
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Muzój monden en die welke zelfstandig in het westen in zee uitloopen (de Dumula en 

Afulu zijn de voornaamste), maar zekerheid bestaat niet, waar juist die keten gelegen is. 

Dit noorden is een heuvelachtig terrein, eindeloos is het aantal onbeduidende topjes, waarvan 

er vele met koraalmassa’s zijn begroeid, maar sprekende lijnen treft men er niet aan. Wel 

laten zich van den Hili Maziaja uit in deze richting enkele bergreeksen herkennen, maar 

het is de vraag of deze wel de voortzetting zijn van de West keten, en of zij niet veel 

eer bewesten daarvan verloopen. Uit dit gebied stamt een handstuk van gabbro, zoodat het 

niét ondienstig zal zijn, de rivierdalen verder op vulkanische gesteenten te onderzoeken. 

Middenketen. 

§ 1381. Deze wordt gevormd door de waterscheiding van de groote rivieren van het 

centrale Nias, eenerzijds de Ojo, anderzijds de Susuwa (met haren belangrijken tak de 

Gómó), de Idanö Mola en de Idanö Gawó. In deze keten ligt de grootste verheffing 

van het eiland, de Bawö Lölömatsjuwa (886 M.). Deze keten laat tot den Sifalaitö, 

den berg 'bezuiden Sifa^oro-asi aan de Maö, zich vrij zeker vervolgen, maar de verdere 

voortzetting is mij geenszins duidelijk. Het is niet onmogelijk dat deze verloopt beoosten de 

Möj, waar de Löloho^e erin gelegen zou zijn; verder de Bawodjuhó (476 M.), de bergrug 

de Bótómbawö, en de Hiliwarasi, die bezuiden Lólöwua ligt. Nog grooter onzeker¬ 

heid bestaat omtrent de vraag in hoever de Hili Maziaja1 2) als voortzetting moet worden 

beschouwd. Uit het veelvuldig voorkomen van andesiet-basalt in rolstukken uit den bovenloop 

van Gómó en Idanö Gawó mag dit gesteente vermoed worden deel te nemen aan den 

opbouw van althans het centrale gedeelte van dit gebergte. Wat ik van den Bawö Lölö¬ 

matsjuwa heb kunnen onderzoeken, bleek uit sediment te bestaan. 

Rifgebergte. 

§ 1382. In § 1351 kwam dit reeds ter sprake 3), en wij vermeldden daar dat dit gebergte 

in soms meerdere aan elkander evenwijdig loopende ketentjes kan worden vervolgd van den 

mond der Medsjaja tot bezuiden Föfola. Van de Medsjaja tot de Masiö dicht bij 

de kust loopende (het kan als Darödarö hier worden onderscheiden) verwijdert het, noordwaarts 

loopende, zich er meer en meer van. Tusschen Susuwa en I. Mola bevat het zijn hoog- 

sten top, den Lolögogo (49S M., afb. 255 en 248 A). Het loopt in tamelijk rechte lijn tot 

achter Foa door, en het is in dit gedeelte dat successievelijk de rivieren Medsjaja,. Masiö, 

Susuwa, Höw, Mola, Na^aj, Gawó met de groote en de kleine Gidö er zich doorheen 

breken, in soms geweldige en ontoegankelijke kloven, waaronder die van de Susuwa op 

den voorgrond staat. Benoordwesten Foa is de keten of liever zijn de ketentjes weer tamelijk 

dicht tot de kust genaderd. De iets binnenwaarts gelegen toppen worden op de zeekaart 

aangegeven met hoogstens 270 M. Bezuiden Föfola vermeldt die kaart een naar den stam of 

kampong van dien naam genoemden berg, den Iraono-Djai, met eene hoogte van 228 M. 

Het gebergte bezuiden de Medsjaja tot aan kaap Tödö(h)ighu moet als voortzetting 

naar het zuiden worden opgevat van de meer binnenwaarts verloopende ketens. Ten over¬ 

vloede wijs ik er nogmaals op, dat de hier gegeven voorstelling slechts zeer in het algemeen 

1) Zie afb. 261, waar men het profiel van dit gebergte van het westen gezien vindt weergegeven. 

2) Zie afb. 247. 
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den toestand weergeeft; op afstanden van soms niet meer dan enkele KM. loopen hier en 

daar verscheidene ketentjes met elkander evenwijdig. 

Op deze terreinen heeft in hoofdzaak ook betrekking, wat wij vinden bij Dr: W. Jack1): 

„The most singular circumstance in its geological structure, is the extensive occurence of 

calcareous masses of coral origin, which are found near the surface on almost all the hills, 

lying immediately above the rocky strata, and to all appearance precisely in their original 

position. These coral masses are in general so little altered that their different species can 

be determined with certainty, and even the fragile sterns of the Madrepora muricata, and 

other brandred binds, may be found no other wise injured than by the pressure of the super- 

incumbent soil, and the constant infiltration of water through it. The species are obviously 

the same with those which now abound under the neighbouring sea”. Ook blz. 404: „The 

appearance of unchanged and unfossilised masses of coral on the surface of the hills” . . . 2). 

Wat betreft de geologische beteekenis van dit gebergte, ik vermeldde reeds dat het 

als een oud rif moet worden opgevat. In de zuidelijke gedeelten heeft koraalvorming de 

overhand, met zekerheid constateerde ik dat op talrijke punten tot de kloof van de I. Gawó, 

die er ook voor een deel uit is gevormd. Achter Sógaè-adju schijnt het, dat sedimentair 

gesteente over het oude rif is heen gespoeld, zoodat men het alleen meer benedenwaarts 

aantreft, ten minste daar, waar ik de gelegenheid had aan deze zaak mijne aandacht te geven. 

Benoorden de kleine Gidö speelt dat gesteente (hetwelk men kan volgen tot de Mi ga), weer 

eene belangrijke rol. Omtrent het gesteente, dat de grondslagen van dit rif uitmaakt, ligt 

slechts één gegeven voor, een los handstuk uit de Fana, dat gebleken is andesiet-basalt 

te zijn. 

Voor wat betreft het noordelijk gedeelte van het gebergte kunnen wij verwijzen naar 

R. D. M. VERBEEK3). Deze schrijft: „De oudste lagen (n.1. van het door hem onderzocht 

NW. van Ni as, dus de thans behandelde keten ingesloten) bestaan uit zachte, grijze en blauwe 

mergels, geelwitte en grauwe kleigesteenten, en fijne mergelachtige of kleiachtige zandsteenen, 

welke laatsten alléén bij uitzondering kleine kwartrolsteenen bevatten, maar gewoonlijk zeer 

fijnkorrelig zijn. Deze gesteenten, welke niet in eene vaste orde op elkander volgen, maar 

met elkander afwisselen, vormen verreweg de hoofdmassa (sc. van dit NW.) van het eiland 

Nias”. 

Merken wij op, dat deze lagen soms geweldige plooiingen aangeven, zooals b.v. te zien 

is in Afb. 250, genomen van den weg van Gunung Sitoli via Mi ga naar Lölój,vua. 

VERBEEK vervolgt met het voor ons gewichtige gedeelte: „Op deze gesteenten ligt, . 

in de omstreken van Gunung Sitoli, discordant een gewoonlijk dichte kalksteen, waarin 

hier en daar onduidelijke overblijfselen van koralen te zien zijn . . . Door talrijke rivieren en 

beekjes is de boven liggende kalk uitgewasschen en komt de mergel daarom in de rivieren 

te voorschijn, terwijl op de toppen der heuvels overal kleine kalkpartijen verstrooid liggen. 

Deze verschillende kalktopjes hebben vroeger ongetwijfeld te zamen gehangen en werden 

alleen door erosie der rivieren van elkander gescheiden”. 

1) Transactions of the Geol. Soc. of Lon Jon, 1824, Vol. I, blz. 403 en 404. 

2) Zie nog: H. Icke en K. Martin in „Sammlungen des Geol. Reichs-Museums in Leiden, Serie I, Band 

VIII, blz. 205 vlg. 

3) Geologische Beschrijving van het eiland Nias, Jaarboek van het Mijnwezen in Ned. O. I., 1876, blz. 3 vlg., I. 
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Men ziet, dat VERBEEK hier als oorspronkelijken toestand vermoedt, hetgeen thans nog 

in de zuidelijker, door hem niet bezochte gedeelten, het geval is. 

„Alleen onmiddellijk achter Gunung Sitoli vormt de kalk een lage heuvelreeks langs 

de kust, welke door de rivier van Gunung Sitoli (de No5u) wordt doorbroken. 

Op de kaart konden de ontelbare afzonderlijke kalktopjes, welke de mergel bedekken, 

niet worden aangegeven. 

De dikte van de bovenliggende kalk is minstens 30 M.; waarschijnlijk gaat zij nergens 

50 M. te boven. 

Het vermoeden dat de mergels mioceen zouden wezen_heeft zich geheel bevestigd”. 

Het is mij niet bekend, waarom in dit verslag niet is opgenomen de volstrekt niet 

ondergeschikte opmerking die wij bij hem vinden in Jaarboek van het Mijnwezen van Ned. 

In die1); „Deze kalk is zeer duidelijk in lagen afgezet”, terwijl2) het heet van den kalksteen: 

„er ist sehr undeutlich geschichtet, aber liegt, wie es scheint, diskordant auf den unterlie- 

genden Mergeln”. 

Mijne persoonlijke ervaring heeft dit ook, maar als plaatselijk verschijnsel, geconstateerd 

en dan vond ik die afzettingen in tweeërlei vorm : 

i°. de tritus van hoofdzakelijk koraalkalk-gesteente ; 

2°. lagen, die waren gevormd in rivieren en beekjes, doordat het met kalkdeeltjes over¬ 

verzadigde water de kalk in het bed ervan laagsgewijze had afgescheiden (Niasch: bugho, § 724). 

Mogen wij voor het zuidelijke gebergte analoge verhoudingen aannemen als hier be¬ 

schreven, waarbij ik speciaal het oog heb op de vorming in na-miocenen tijd van dit rifge¬ 

bergte (en — in aanmerking genomen de groote eenheid ervan — wil het mij voorkomen, 

dat daar alles voor te zeggen valt), dan geeft de absolute hoogte van den berg Lölögógó 

(behoudens invloeden van plooiingen) een houvast voor het bedrag der onderdompeling in —- 

volgens Van der Veen3) — post-eocenen tijd: die moet toen dus minstens 500 M. hebben 

bedragen, een gegeven, dat weer een merkwaardige bevestiging vindt in het gevonden diep- 

zee-fossiel (Xenophora) bij het strand tegenover het eiland Ma;usö4). Dien Lölögógó heb 

ik op 8 Juli [908 bezocht om peilingen op het omliggende land te doen, tevens om er de 

samenstelling van nategaan, en toen bleek de top uit kalksteen te bestaan van die eigenaar¬ 

dige structuur, welke eigen is aan oude koraalreven. 

Het is niet uittemaken of de handstukken uit het Sówu-dal, bestaande in andesiet- 

basalt en uraliet-gabbro, stammen uit het onderliggend gesteente der door VERBEEK genoemde 

mergellagen, dan wel dat die van meer westelijke origine zijn, dus uit de keten waartoe de 

Hili Maziaja behoort. 

Diverse gebergten. 

§ 1383. Het ligt voor de hand ook hier eene indeeling in drieën te volgen, waarbij 

achtereenvolgens de landstreken bewesten de Westketen, dan die tusschen deze en het 

Rifgebergte, en vervolgens de landen beoosten dit laatste worden besproken. Eene andere 

1) 1874, I, blz. 159. 

2) Zie: Sammlungen des Geologischen Reichs-Museums in Leiden, Serie I, Band VIII, blz. 208. 

3) § 1345- 

4) § 1356. 
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indeeling, waarbij ook aan de Middenketen een rol zou worden toegekend, kan niet worden 

gevolgd, aangezien die Middenketen slechts over zoo korten afstand is te vervolgen, en 

om redenen die weldra in den tekst zullen worden uiteengezet. 

I. Landstreken bewesten de West keten. 

Wij verdeden dit gebied in drie onderdeden, waarvan het eerste reikt van het zuiden, 

tot omstreeks de waterscheiding van Sjiwalawa en Lahörai, het tweede van genoemde 

grens tot de heuvels benoorden de Ojo, terwijl het derde het verdere noorden omvat. Hierbij 

is het oog zuiver op eene practische verdeeling gericht geweest, die echter wel zou kunnen 

blijken ook van wetenschappelijk standpunt aanbeveling te verdienen. Bespreken wij dus die 

onderdeden. 

§ 1384. Gelijk gezegd, met zekerheid is nog niet uittemaken waar juist de voortzetting 

loopt van de West keten in het zuidelijkste stuk. Vermoedelijk is deze de waterscheiding 

tusschen de Eho en hare oostelijke takken, terwijl het niet onmogelijk is dat de rug, waarop 

aan de eene zijde Hiliamaigila, aan de andere Bawömataluwö ligt, er de zuidelijkste 
\ 

uitlooper van is. Deze strook bevat de stroomgebieden van Eho (uitgezonderd de Aramö 

en andere oostelijke takken), de 0;o'u, Eghölö, Dsjihê, Sjiwalawa, Lóti en Lahusa, 

waarbij een aantal te onbeduidende watertjes niet zijn genoemd. Het land tusschen de 

Lagundi-baai en den mond der Eho is een soort plateau, door lager land naar het noorden 

gescheiden van de dan volgende heuvels, zoodat men van verre den indruk krijgt, met een 

eiland te doen te hebben. De zeekaart geeft als hoogste punt aan de Sagasaga (110 M.). 

Hierop ligt de kampong H i 1 i b ö t ó d an ö, terwijl op een aan de andere zijde der Lagundi- 

baai zich bevindenden heuvel Hiliamaitaniha is gebouwd. Noordwaarts, met steile helling 

naar de ten Noorden ervan zich bevindende Eho, ligt op een heuveltop Bawöfalagötanö. 

Veel regelmaat valt er in dit gedeelte niet te ontdekken; men heeft te doen, voor zoover 

onze kennis rijkt, met onsamenhangende heuvels. 

Gaan wij noordwaarts, dan kan men beoosten de Eho een keten waarnemen, terwijl 

ten westen van die rivier een paar ruggen verloopen, in een waarvan de heuvel Sarahili 

ligt (204 M.). Benoorden de Eho liep de oude weg van Amadraja naar Bawölówalani 

(O'o'u) over een dergelijken rug, waarin ik sterk verweerd eruptiefgesteente op den top 

aantrof. Dat vindt men ook meer oostwaarts, maar hier heb ik het slechts aangetroffen, door 

sedimenten overdekt, in de insnijdingen door rivieren gevormd. Terwijl hier duidelijk de 

Westketen, beginnende met de Daödaö, zich afteekent, valt er weinig zekers omtrent 

de meer westelijke ruggen te zeggen; men kan er het bestaan van telkens vermoeden, maar 

ook niet meer dan dat, loopende evenwijdig met de hoofdketen. Benoorden de Sjiwalawa 

treft men een dergelijken boog aan, in verbinding staande met de Westketen, en in hoofd¬ 

zaak van oost naar west loopende, als wij later benoorden de Ojo zullen vinden. De Salawa- 

ahè ligt daarin (474 M.). Nog moet als verheffing van belang de Bawodesölö worden ge¬ 

noemd, achter kaap Bóbóhaö (378 M.). 

Omtrent de gesteenten, die in hoofdzaak de grondslagen uitmaken dezer gebergten 

bezitten wij eenige gegevens. Zoo werden van vulkanische gesteenten aangetoond : 

andesiet-basalt: in Eho, O'o'u en Lahömi, terwijl kaap TarcOódsj Hó er uit 

gevormd is. 
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spiliet: in Eho, O'o'u en Eghölö. 

uraliet-gabbro: in Eho en 0'so-5u. 

gabbro: in Eho, O'o'u en Eghölö. 

Verder werden aangetroffen: glimmerschiefer (O'o'u); talklei (id.); oud conglomeraat 

(id. en Eho); zandsteen (Eho, 0;o;u, Eghölö, Lahusa); Orbitoïden-breccie (Eho, 

O'o-'u) en Orbitoïden-kalksteen (05o5u). 

Opvallend is het ontbreken van tuffen in het tot nu toe onderzochte gesteente, terwijl 

die aan den oostkant daarentegen (b.v. dalen van Medsjaja en Susuwa, Söwu en be¬ 

oosten den Hili Maziaja) veel worden aangetroffen. 

§ 1385. Gaan wij over tot het tweede gedeelte van de westelijke terreinen, dan kunnen 

wij slechts andesiet-basalt uit de Lahömi vermelden. Deze streek is het stroomgebied van 

Lahömi, Moro'ö en den benedenloop van de Ojo. Het is een golvend heuvelland, waar¬ 

van de vorm grootendeels door de rivieren wordt bepaald. De Sileatö (415 M.), in den 

bovenloop van de Lahömi gelegen, door een rug verbonden met de West keten, behoort 

reeds tot deze landstreken, waarin verder alleen de Hili Gala wasa bezuiden de Ojo van 

eenige beteekenis is. In het Lahömi-dal wordt o. a. koolzandsteen gevonden. 

§ 1386. De westelijke strook van de noordelijkste afdeeling dezer groep wordt gevormd 

door een aan den westkant verloopenden rug, waarin op talrijke plaatsen koraalkalk ligt op 

het zich daar beneden bevindende sedimentaire gesteente. 

Hiertoe moeten gerekend worden de van Dumula af op eenigen afstand van de zee 

zich bevindende ruggen, waarin eene maximale hoogte van 249 M. werd geconstateerd (zee¬ 

kaart). Vooral benoorden het strand van Böbötalu is het verloop hiervan zuiver evenwijdig 

aan de as van het eiland, de rug krijgt daar wel het voorkomen van een smal plateau, waarop 

zich talrijke koraalkalkmassa’s, als zoo vele oorspronkelijke eilandjes of klippen verheffen, 

waardoor de weg zich kronkelt. Men heeft hier het stroomgebied van Dumula, Afulu en 

mogelijk ook van de Lafau, die echter niet voldoende is opgenomen om daaromtrent zeker¬ 

heid te kunnen geven. Het is niet uitgesloten dat enkele takken van de Muzöj hier ook hun 

oorsprong hebben, maar ten aanzien daarvan geldt hetzelfde als opgemerkt werd omtrent 

de Lafau. Het terrein is een wirwar van heuvels, zooals men die geregeld aantreft in land¬ 

streken waar koraalformatie op groote schaal heeft plaats gehad, en waar dus de willekeur 

— om dat woord eens te gebruiken — der koraalvormers en niet bepaalde beginselen van 

plooiing hebben gewerkt. 

De kustketen strekt zich uit tot omstreeks Ambugha, waar zij zich oplost in onbe¬ 

duidende golvingen; dat zich enkele uitloopers westwaarts uitstrekken, is ons reeds gebleken 

bij kaap Bana, die een koraalrug vormt. 

II. Landstreken tusschen de West keten en het Rifgebergte. 

§ 1387. Ook hier geven wij eene indeeling in drieën, waarvan het zuidelijkste als noord¬ 

grens de waterscheiding van de Susuwa met het zuiden heeft, het middelste van daar zich 

uitstrekt tot de waterscheiding van de Idanö Doa met de noordelijker stroomende rivieren. 

Het derde gedeelte betreft dan het verdere noorden van het eiland binnen de reeds aange¬ 

geven grenzen. Maar hier is het niet wel mogelijk met deze verdeeling te volstaan, zooals 

wij weldra zullen zien. 
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§ 1388. Ten aanzien van het centrale land bezuiden de Susuwa kunnen wij het vol¬ 

gende aanteekenen. Het omvat de stroomgebieden van Masiö, Medsjaja, Dsauvva en 

de oostelijke takken van de Eho, speciaal de Aramö en de Gómb. De Medsjaja breekt 

door de keten van het Rifgebergte in zee, en dus behoort zij geheel tot dit gebied even¬ 

als de Dsauwa; de Masiö stroomt na die doorbraak nog slechts over geringen afstand door 

eene kleine vlakte, die zich beoosten het Rifgebergte heeft afgezet, en valt dus nagenoeg 

geheel in deze begrenzingen. Ofschoon ik op verschillende plekken door deze landstreken ben 

heengetrokken, is het mij niet mogen gelukken, mij een regelmatig beeld te vormen. Een 

tocht, dien ik in 1914 had voorgenomen door dit overigens zoo weinig bekend land te onder- 
\ 

nemen, speciaal langs de oostelijke takken van de Eho (de Aramö had ik reeds bezocht), 

kon wegens de zwaar bandjir’ende rivieren, die hier den weg vormen, niet doorgaan. Als al¬ 

gemeen beeld dat ik mij heb gevormd kan strekken dat het karakter wordt bepaald door 

sedimentaire gesteenten (zandsteen en leigesteente); in de rivieren zijn rudimenten van vul- 

kanisch gesteente (Aramö: gabbro en spiliet) te vinden. In de Medsjaja worden tuften 

aangetroffen. Verder werden geconstateerd: 

Zandsteen: alle rivieren. 

Koolzandsteen : Aramö en Masiö. 

Orbitoïden-breccie: Aramö, Medsjaja en Masiö. 

Orbitoïden-kalksteen: Masiö. 

Deze vormingen treft men aan meer binnenwaarts, want beginnende omstreeks bij den 

rug van Hiliamaigila naar Bawömataluwö, oostwaarts om en vervolgens naar het 

noorden ombuigend, sluit zich om die centrale vormingen wederom een koraal-korst, afge¬ 

wisseld door andere kalkgesteenten, zoodat hierdoor eene verbinding wordt gevormd met het 

Rifgebergte. Bedoelde rug heeft volgens de zeekaart eene maximale hoogte van 358 M. 

De Bawöfarönö, een koraalmassa, is 517 M. hoog, hetgeen dus overeenstemt met de ge¬ 

gevens van § 1382 slot. In het kustgebergte van Tödö(h)ighu tot de Medsjaja werden 

toppen op 319 en 311 M. hoogte bepaald, en in het Darödaró-gebergte van 230 M. 

§ 1389. Wenden wij ons thans tot het tweede gedeelte der centrale massa, dan valt 

daarbij te onderscheiden tusschen: 

1. de boven- en midden-Ojo, met afwatering aan de westkust, en in dit gedeelte met 

eene stroomrichting evenwijdig aan de as van het eiland; 

2. den boven- en den middenloop van de aan de oostzijde van het eiland mondende 

rivieren: Susuwa, tot en met de kleine Gidö, benevens nagenoeg de geheele Idanoj. 

Het zal gev/enscht zijn deze beide streken, met zoo geheel anders uitziende orogra- 

phische gesteldheid ook bij de behandeling uit elkander te houden. 

1. Boven- en midden-0 j o-gebergten. 

S 1390. Omtrent de geologische samenstelling bezitten wij enkele gegevens, doordat bij 

Lahagu gabbro werd aangetroften, naast glimmerschiefer, zandsteen, orbitoïden-breccie en 

-kalksteen. Verder werden bij S i fa * o r o - as i (Maö) — herinner ik mij goed, dan is dit 

monster van den Sifalaitè afkomstig — orbitoïdenkalksteen, en in de Idanömi zandsteen, 

en orbitoïden-breccie geconstateerd. De Idanö Doa leverde nog oud conglomeraat met 

zandsteen. 
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Wij vinden in dit gedeelte de hoogste verheffingen van het eiland, waarbij de Bawö 

Lölömatsjuwa (886 M.) bovenaan staat. Aan den bovenloop van de kleine Gidö ligt 

de Bawö Djuhö (476 M.). 

De Ojo stroomt eerst in tusschen de Westketen en de bergreeksen, die zich on¬ 

middellijk bewesten de Middenketen bevindt, en waarvan de voortzetting ook noordwaarts 

kan worden gevolgd. Het zijn de zijtakken Idanómi en Möj, die tusschen deze laatste 

ketens en de Middenketen in stroomen, terwijl de Maö wederom van verder oostelijk 

komt, en door de Middenketen heen breekt. Het van deze landstreken te geven beeld is 

dat van eene reeks bergruggen, loopende in gelijke richring als de lengteas van het eiland, 

die elkander van west naar oost opvolgen. Nader onderzoek zal moeten uitmaken, in hoever 

deze bergvorming aan plooiingsverschijnselen moet worden toegeschreven, en in, hoever zij 

het gevolg is van erosie door de evenwijdig aan de as van het eiland stroomende rivieren. 

2. Gebergten tusschen de oostelijk uitmondende rivieren. 

§ 1391. Wij hebben reeds vroeger ') uiteengezet, hoe wij ons het ontstaan van de meeste 

der hier van west naar oost verloopende ruggen denken als erosie-verschijnsel, onder den 

invloed der rivieren, die — in het westen haar oorsprong nemende — op enkele punten in 

staat waren door het rif, dat later het Rifgebergte zou vormen, heentebreken. Dit neemt 

niet weg dat van de gebergten, die de as van het eiland volgen, er zijn, die zich ook hier 

doen gelden, en hierdoor is n. h. v. het bestaan van enkele kloven te verklaren, zooals men 

die in de rivieren aantreft, en waarvan die van Bawö Lauwö in de Susuwa de voor- 

naamste is. Het gebergte tusschen den bovenloop der Susuwa en haar tak de Gömö vormt 

een enorm massief, waar men weinig of niets van keten kan opmerken. Aan den middenloop 

der Susuwa treft men een laagland aan, de vroegere lagune, evenals dat het geval is bij 

het overeenkomstige gedeelte van de Idanö Mola en Idanö Gawö; van de beide Gidö’s 

kan ik ter zake niets vaststellen, maar bij de Idanöj ligt ook in den middenloop dergelijk 

laag land. Datzelfde is trouwens te vermelden omtrent de Masiö, die tot het juist behandelde 

zuiden van het eiland werd gerekend. De ruggen die men in dze streken aantreft, zijn dus 

m. i. veelal slechts de horsten, die bleven staan als waterscheiding tusschen de steeds meer 

invretende rivieren. Zij zijn met de rivieren dikwijls de eenige verkeerswegen, aangezien de 

gew’eldige aardstortingen, die de rivieren aan de flanken ervan veroorzaken, geen doorgang 

toelaten. 

Geologisch bezitten wij omtrent de Susuwa, hare tak Gömö, I. Mola en I. Gawö 

eenige gegevens. Daarvan noemen wij eerst het veelvuldig voorkomen van tuffen in de 

Susuwa en de Gömö. Vulkanisch gesteente werd als andesiet-basalt vastgesteld in Gömö 

en I. Gawö. Verder werden aangetoond: 

Zandsteen : alle genoemde rivieren. 

Koolzandsteen: id. 

Orbitoïden-breccie: id. 
* 

Orbitoïden-kalksteen : Gömö en Gawö. 

0 § 1351- 
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§ 1392. Het verdere noorden van het thans behandelde gebied leerden wij geologisch 

reeds eenigszins kennen uit VERBEEK’s beschrijving '). Het zooveel langduriger onderzoek, 

dat ik naar de gesteenten van Nias kon instellen dan VERBEEK, die slechts van 8 September 

tot 12 October 1873 op het eiland was, heeft de onjuistheid bewezen van zijn vermoeden: 

„geheel Nias (in het NVV.) bestaat uit tertiaire gesteenten van sedimentairen oorsprong. 

Eruptieve gesteenten ontbreken, voor zoover onze onderzoekingen reiken, geheel”. Want ook 

voor het door VERBEEK in kaart gebrachte gebied werden vulkanische gesteenten vastgesteld, 

waarbij ik het oog heb op den bovenloop van de Sówu en het oosten van den Hili Ma- 

ziaja. Het volgende overzicht moge dat toelichten: 1 

Andesiet-basalt: Oost-Maziaja, Sówu. 

Plagioklasiet: id., en boven-Sówu. 

Uralietgabbro: Sówu. 

Gabbro: Sówu. 

Gabbro werd ook aangetrofifen bij de kaap Ka ra Saitö en bij den overgang van den 

ouden weg over de Muzoj, bewesten den Hili Maziaja. 

Verder werden de volgende gesteenten aangetrofifen : 

Dahana (benoorden den Maziaja); 

Da ha na, Hili Maziaja, Sówu, Afia, boven-Muzój, tus- 

schen Lafau en Muzoj; 

Dahana, Hili Maziaja, Sówu, Afia, Hili Fadoro, 

Muzoj, tusschen Lafau en Muzoj; 

Muwa, Bó^usö, Olora, Hili Fadoro, Muzoj; 

Ononamölö; 

Afia, boven-Muzoj, Hili Fadoro. 

Feitelijk omvat dit gebied eenerzijds de Muzoj met zijrivieren, stroomende door een 

landstreek waarin weinig regelmaat in de gebergten valt te ontdekken, indien het niet juister 

is van heuvels te spreken, daar de hoogste verheffing in den Hili Maziaja slechts tot 

432 M. reikt. Wij merkten reeds op dat het mogelijk is, dat dit gebergte als voortzetting 

van de Bótómbawö moet worden opgevat. Terwijl in het midden veel sedimentair gesteente 

wordt aangetrofifen, vinden wij „ter hoogte van Lauwö-Waga en over het algemeen langs 

den zuidrand van de vlakten, die wij later bij de noordkust zullen leeren kennen, veel koraal. 

Er zijn daar tal van streken, waar men zich de opheffing boven het zeevlak zou kunnen 

voorstellen pas kort geleden te hebben plaats gehad. De Hili Maziaja en speciaal Ono¬ 

namölö behooren tot de fraaiste punten, die men op Nias heeft. Schitterender uitzicht dan 

men van hier heeft op de eilanden, die in de baai van Lafau zijn gelegen, is moeilijk te 

denken. De Heer R. Th. MaidmaN bouwde te dezer hoogte een pasanggrahan. 

Als uitlooper van den Hili Maziaja moet worden beschouwd de heuvelrug, die zich 

uitstrekt op het noordelijkste schiereiland, dat feitelijk daaraan zijn bestaan te danken heeft. 

glimmerschiefer: 

oud conglomeraat: 

zandsteen: 

koolzandsteen: 

Orbitoïden-breccie: 

Orbitoïdenkalksteen 

III. Landstreken beoosten het Rifgebergte. 

§ 1393- Aangezien wij de vlakten in eene volgende afdeeling behandelen, valt er onder 

0 § «382. 
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dit hoofdstuk der gebergten al bitter weinig te verhandelen. Geologisch bespraken wij reeds 

het vinden van andesiet-basalt in de Fana, dat wij meenden te moeten toeschrijven aan het 

Rifgebergte, niet aan dit gebied. Op enkele punten strekt zich een rug van dit laatste 

bergstelsel uit in de lage landen beoosten ervan gelegen, zooals bij Tamiö, waar die rug 

zelfs de zee bereikt. Tusschen Susuwa en Mola legert zich eene reeks van kammen en 

toppen, voor een groot deel koraalformatie, maar ook sedimentair gesteente, die hier een 

minder steile afdaling bewerken dan in den regel van het Rifgebergte plaats heeft. Ook 

benoorden de I. Mola reiken de heuvels een stuk in de vlakte; Tafu^ö is een dier uitste¬ 

kende punten. Voor men de I. Gawó bereikt, stuit men op den langen rug, die den zuide¬ 

lijken oever dezer rivier beheerscht. Maar ook benoorden die rivier liggen nog vele heuvels, 

die deze vlakten onderbreken. Hoe noordelijker men komt, des te vlakker het terrein; bij 

Foa versmalt zich het voorliggende land belangrijk, slechts eene smalle strook blijft over. 

Beletselen van beteekenis treft men niet aan eer men Ture Wódó bereikt, welke kaap als 

koraaluitlooper van het Rifgebergte kan worden opgevat. Ook benoorden Gunung Si tol i 

naderen de heuvels sterk de kust, zonder eene bepaalde afsluiting te vormen. 

Welhaast al wat in dit kustgedeelte zich als rug van eenige beteekenis verheft, bestaat 

uit koraal of rust op dat gesteente. De rijkdom aan fossielen van enkele gedeelten ervan, 

hadden wij gelegenheid optemerken '). 

Vlakten, Moerassen, Meren. 

§ 1394. Wanneer men het oppervlak van de moerassen en de droge gronden in de 

vlakten in natuurstaat met elkaar vergelijkt, dan komt men tot de conclusie dat waarschijnlijk 

de eerste een belangrijk grootere uitgestrektheid innemen dan de laatste. Bij het in gebruik 

nemen van velden in de vlakte heb ik dan ook dikwijls gezien, dat men eerst door het 

graven van diepe goten begon voor de afwatering te zorgen; die goten kregen tevens het 

kenmerk van grens. 

Bij de bespreking van de vlakten komt het mij voor de beste indeeling te zijn, indien 

de kustvlakten worden samengevat, onderverdeeld naar de kust waaraan zij zijn gelegen, in 

tegenstelling met de kleine vlakten in de binnenlanden, die dan als tweede groep gelden. 

A. Kustvlakten. 

1. Oost-Nias. 

§ 1395. Van den hoek Tödö(h)ighu tot Ture Guwagha nadert het gebergte zoo dicht 

de kust, dat in den regel zich geen honderd meter terrein aan den voet ervan bevindt, 

indien al aanwezig. Eerst bij laatstgenoemde kaap, tot den mond van de Nalawö, verbreedt 

zich het land tot hoogstens enkele KM., maar meer dan twee of drie duizend meter bereikt 

het zelden. Tot kaap Sömabawa verheft het land zich doorgaand enkele meters boven den 

zeespiegel, zoodat afwatering hier gemakkelijk zou zijn te verkrijgen. Volkomen vlak zijn deze 

terreinen ook niet, men treft er lichte golving aan in een aantal gedeelten, zooals b.v. be¬ 

zuiden de Susuwa en aan de kust van Balaigha. 

Van de Nalawö af noordwaarts begint zich de vlakte te verbreeden; zij verkrijgt van 

O § 1356. 
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kaap Sjuani tot kaap Onolimbu hare grootste diepte van p. m. 12 KM., om zich dan iets 

te versmallen tot den mond van de Idanö Gawö, van waar tot kaap Lambaru de breedte 

doorgaand omstreeks 10 KAL kan bedragen. Na Lambaru treedt wederom eene verminde¬ 

ring van diepte in, tot Foa, waar het eigenlijke gebied dezer vlakten ophoudt; het gebergte 

begint daar reeds op niet veel meer of minder dan 1 KM. van de kust. Het hier omschreven 

land is de grootste uitgestrektheid laagland die op het eiland wordt aangetroffen; van zuid 

naar noord bedraagt de afstand p. m. 36 KAL Nu is ons bij de beschrijving van de gebergten 

en heuvels reeds gebleken *), dat hier niet eene ononderbroken vlakte voor ons ligt, maar dat 

zij wordt afgewisseld door enkele ruggen, waarvan die om de I. Gawö de voornaamste zijn, 

en dat ook heuvelterrein zich als eilandjes uit deze laaglanden verheft, zooals bij het kampong- 

complex benoordwesten Bawalia (Awöni, Beruwa, Hilina^a, Módrali, Simanaèré). 

Langs de kusten bevinden zich breede moerassen, die slechts hier en daar een doorgang naar 

het achterland toelaten, in den regel waar eene rivier van eenige beteekenis zich in zee ontlast. 

De voorstelling, die ik mij van de vorming dier moerassen heb gevormd, is de vol¬ 

gende. Terwijl aan de kust het de zee was die een soort dam opwierp, vormden zich langs 

de rivieroevers dergelijke, maar in den regel veel hoogere wallen, doordat bij bandjir het slijk 

in de eerste plaats aan den oever door geboomte en grassen werd tegengehouden, gelijk in 

eene zeef. Dit verschijnsel heb ik in Pal em bang zeer goed kunnen waarnemen, waar na 

hoog water de plantengroei aan den oever met eene dikke slijklaag was overdekt, terwijl 

meer binnenwaarts weinig daarvan was te bespeuren. Die jaarlijks terugkeerende ophooping 

vormt ten slotte dijken, en het zou mij niets verwonderen, indien dergelijke verschijnselen 

zich oorspronkelijk op volkomen dezelfde wijze bij onze rivieren hadden voorgedaan, waaraan 

de mensch slechts de laatste hand had te leggen. 

Het kan duidelijk zijn dat op deze wijze zich vlakten vormen, die aan alle zijden (den 

heuvelvoet behoef ik niet te noemen) door wallen zijn omringd, en die dus moerasland vormen. 

En zoodanig is dan ook de toestand, zooals ik dien in deze vlakten leerde kennen. Tweeërlei 

zou hierin verandering kunnen brengen, vooreerst het graven van afvoerkanalen en daaraan 

verbonden het maken van een soort sluisjes, om het water te keeren dat bij bandjir van de 

rivier zou naar binnen stroomen. 

Het is nog de vraag, in hoever deze bodem voor cultuur geschikt is en welke gewassen 

er voor in aanmerking komen. Zoo deed zich bij Sögaè-adju het verschijnsel voor dat 

klapperboomen, die zekeren wasdom hadden bereikt, blijkbaar omdat de onderliggende (veen ?)- 

bodem geen houvast gaf, omvielen. Anders is dat bij den bergvoet, waarlangs ik het tracé 

van den noord-zuid-weg liet aanleggen, waar uitnemende bodem voor dat gewas bestaat. Voor 

de rijstcultuur bieden deze streken, naar het mij voorkomt nog de gunstigste voorwaarden; 

ook is het mogelijk dat suikerriet met succes zou kunnen worden geplant, maar dan zou 

aanleg van waterleidingen moeten worden ter hand genomen, en zou het relief van den 

bodem voldoende moeten zijn vastgesteld. 

In den drogen tijd stroomt het meerendeel der rivieren zeewaarts langs de diep in het 

terrein ingesneden beddingen, maar bij hoogwater stroomen zij menigmaal over de omliggende 

landen, vooral in de nabijheid van de kust. 

O § 1393- 
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Noordwaarts van Foa tot het uiterste noorden valt er niet veel op het gebied van 

vlakten optemerken. Dat ook hier enkele ruggen zich tot zee uitstrekken, zagen wij reeds. 

De breedte dezer vlakten overschrijdt in den regel niet een paar KM. Uitzondering maakt 

alleen het terrein bij de Sówu, dat men de Söwu-vlakte kan noemen, en die meer of min¬ 

der een vierkant vormt, waarvan de zuid- en westzijde tegen de heuvels aanligt, de beide 

andere kanten door de zee begrensd worden. De diagonalen zullen omstreeks 5 KM. bedragen. 

Terwijl de driehoek, waarvan de opstaande zijden door de zee worden gevormd, in hoofdzaak 

moeras is, vindt men vaster terrein aan de landzijde. 

Waar benoorden Lagha afwisselend koraal en zand optreden aan de kust, is het 

regelmatige verschijnsel, dat aan die koraalvorming vast terrein zich aansluit en dat achter 

het zand een moeras zich uitstrekt. 

2. N o o rd-Nias. 

§ 1396. De gesteldheid der hier aanwezige vlakten beantwoordt ook hier aan de voor 

dé oostkust gegeven beschrijving, ten minste tot de Batötö. Dit is in hoofdzaak het gebied 

van de M u z 9 j-vlakte, waarvan de diepte omstreeks 8 KM. zal bedragen. Terwijl men aan 

de kust niets dan moeras vindt, maakt dit meer binnenwaarts plaats voor vaster terrein. Van 

den Hili Maziaja kan men die uitgestrektë moerassen duidelijk ter weerszijden van de 

rivier zich zien uitstrekken; zij zijn gekenmerkt door een plantengroei, die een eenigszins 

roodachtigen weerschijn heeft. 

Voorbij de Batötö is het één aaneengesloten moerasterrein, waar zich achter de 

koraalkust geenerlei verbetering laat bemerken. Eerst tusschen Möawö en Baöla vindt men 

vaster bodem, aangezien zich daar een rugje voorwaarts dringt. Het is van het zwaarste ter¬ 

rein dat ik bij mijne reizen op Nias had medetemaken, en voor wegaanleg volkomen onge¬ 

schikt, met de geringe middelen die hier ten dienste staan. Men moet ook steeds in aan¬ 

merking nemen, dat het aanleggen van wegen door zulke moerassen, waarbij de bevolking 

voortdurend met de handen in het zwarte modderterrein moet werken, om daarna zonder 

voldoende wassching te gaan eten, voor den gezondheidstoestand allerongunstigst werkt. 

Omstreeks ter hoogte van kaap Galökö en ook nog westwaarts liggen terreinen, die 

nog ternauwernood land kunnen worden genoemd. Het zijn broeiplaatsen van muskieten en 

behooren tot de ongezondste streken van het eiland. Bij Tojolawa en ook aan het zuidelijk 

deel van het erfpachtsland van gelijken naam, zijn de gronden licht heuvelachtig en iets 

boven het zee-niveau gelegen. 

De meeste der vlakke kapen in dit noorden, dicht met rhyzophoren en ander strand- 

geboomte begroeid, vormen nog een tusschenstadium tusschen land en zee; op den in hoofd¬ 

zaak uit koraal bestaanden bodem vindt men donkerzwarte modder; is men verplicht er over¬ 

heen te gaan, dan zakt men eerst weg in deze brij, om vervolgens op onzachte wijze aan de 

samenstelling van den onderliggenden bodem te worden herinnerd, waarvan de koraalnaalden 

nog scherp zich naar boven verheffen, eene onophoudelijke afwisseling van diepe kloven en 

steile punten. 

3. West-Nias. 

S 1397. Feitelijk betraden wij dit gebied reeds met de vermelding van het zuiden van 

Tojolawa. Waar dit erfpachtsperceel in het oosten ophoudt, beginnen de heuvels, die tot 

84 
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de kust in den regel niet meer dan eënige tientallen meters strand overlaten. Opvallend is 

dat zij hier steil afbreken, zoodat men bij den voet ervan op de meeste punten voor lood¬ 

rechte wanden komt te staan. Die geringe ontwikkeling van het vlakke terrein houdt aan tot 

Afulu, waar zich eene kleine vlakte van enkele KM. diepte bevindt. Zuidwaarts is het ter¬ 

rein voor den heuvelvoet al belangrijk breeder dan zooeven vermeld, maar eerst bij kaap 

Sebuwa treffen wij eene bepaalde vlakte aan. Langs de Ojo bevindt zich in aansluiting 

hieraan laag terrein, dat zich echter zoo ver landinwaarts uitstrekt, dat men niet meer van 

kustvlakte kan spreken. Ook zuidwaarts langs de kust houdt het lage land aan; ik schat de 

breedte hemelsbreed op hoogstens 5 KM. Zoo bereiken wij de vlakte der Moro'ö, en dan 

ombuigende bij Sirombu, die der Lahömi, waar het terrein reeds belangrijk begint afte- 

nemen. Interessant is dat de oude weg in dit gedeelte, tusschen de Lahömi en de Huruna, 

liep over een oud zandstrand, dat op omstreeks 2 a 3 KM. van de kust was verwijderd. Dit 

terrein, afwisselend zwaar bosch en alangalang-velden, vormde in den koelen morgen een der 

fraaiste landschappen aan de kust. 

Zuidelijker worden de kustvlakten hoe langer hoe onbeduidender; bij kaap Tödbjghu 

en kaap Höj worden zij afgebroken door hooge rots. In het verdere zuiden vindt men achter 

den koraalrand, waar die den oever begrenst, die eigenaardige grasvlakten waarvan ik vroeger 

reeds sprak. 

Eerst bij de Eho wint de vlakte weer terrein, en hier dringt zij enkele KM. naar het 

oosten, specaal aan de noordzijde van de rivier. 

4. Z u i d-N i as. 

$ 1398. Om de baaien van het zuiden liggen onbeduidende strooken laag land, die 

alleen tusschen Föhili en de baai Gósi enkele KM. diepte verkrijgt. De kust van Töhènè- 

asi bestaat uit eene smalle strook op koraalgrond rustend laagland, hoogstens een paar KM. 

breed, maar dikwijls niet meer dan enkele honderden meters diep. 

B. Vlakten in het binnenland. 

$ 1399. Wij kunnen deze gevoegelijk verdeden in twee groepen, waarvan de eene die 

omvat, welke gelegen zijn aan den middenloop van Masió (afb. 254), Susuwa (afb. 255], 

I. Mola (afb. 175) en mogelijk ook der noordelijke rivieren, maar zeker ook van de Idanöj, 

en die ik meende te mogen verklaren als herinneringen aan de oude lagune tusschen het barrière- 

rif en liet oude centrale gebergte. De uitgestrektheid dezer plekken is niet bijzonder groot, 

aangezien zij landinwaarts al spoedig voor de heuvels moeten plaats maken. 

De tweede groep omvat alle andere vlaktetjes die hier of daar zich voordoen, en 

waarvan ik vermeld die om den middenloop van de Ojo, zooals men die b.v. zoo goed kan 

waarnemen van het noordwaarts ervan zich bevindende Tarahösö, en die bij de beekjes 

Edanau en Idanö Djala, tusschen Hilifalawu (Z.) en Hilisimaètanö. 

C. Meren. 

S 1400. Bergmeren treft men nergens aan. Wel bestaat er een verhaal, dat zich bij 

den gemeenschappelijken oorsprong van Susuwa, Ojo en Gómó (die gebleken is niet te 

bestaan), zich een klein meertje zou bevinden, Lali Goholu genaamd, maar tot nu toe is 

het bestaan van iets dergelijks uit niets gebleken. Vermoedelijk behoort het tot de categorie 
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van legenden, zooals ik ook in Zuid-Celebes aantrof, waar alle rivieren heetten te ont¬ 

spruiten uit een bron op den Wawu Karaëng, die bleek niet anders dan een gegraven 

put te zijn. 

Werkelijke meertjes kan men noemen: 

Bavvömegötö, een moerasachtige plas, die zich benoorden den benedenloop der Ojo 

bevindt. Aan dit water zijn legenden verbonden, waarvan ik verzuimd heb aanteekening te maken. 

Sitefatö, vroeger een inham, zooals blijkt uit het kaartje van 1669, sedert een van 

alle zijden door moerasflora omgeven meertje. De wegen tot de aan het meertje gelegen 

kampongs kan men alleen met gidsen vinden. Het is geen onaardige vaart over dit plasje. 

Rivieren. 
• 

§ 1401. Groot is het aantal rivieren en beekjes, die het land afwatering verzekeren 1). 

Ten rechte merkt de Encyclopaedie van Ned. Indië sub Ni as2) op, dat — met uitzondering 

van de moerassige streken, die de rivieren nabij hare monding doorloopen — deze stroomen 

tusschen hooge oevers, over beddingen van rolsteenen, terwijl hooger op die beddingen niet 

anders dan kloven zijn. Als algemeen beeld is dit zeker te aanvaarden; wij zullen, indien dat 

pas geeft, opmerkzaam maken op de afwijkingen die ons bekend werden. Aan dat beeld 

geeft mogelijk meerdere volledigheid de opmerking, dat de meeste rivieren tot dicht bij haren 

mond het karakter van bergstroomen dragen. Dit uit zich dan ook hierin, dat bij regens het 

water plotseling met groote heftigheid komt opzetten, maar ook spoedig weer is afgeloopen, 

zoodra droogte is ingetreden. In den regentijd zijn zij groote bezwaren voor het maken van 

tochten waarbij verschillende stroomgebieden moeten worden gekruist, en hiermede hangt 

dan ook samen de bijzondere voorliefde van den Niasser, om zijne paden, zooals die vroeger 

vooral bestonden, te binden aan de lange ruggen, waar het water hem geen overlast kon 

bezorgen. 

De voornaamste rivieren van het eiland zijn de Ojo, de Muzoj en de I. Mola, 

die in rechte lijn gemeten omstreeks 60, 45 en 30 KM. stroomlengte hebben. Het zijn vooral 

de beide eerste, die tamelijk ver van den mond nog door sloepen bevaarbaar zijn. Wij komen 

hierop nader bij de speciale behandeling terug. 

Ook hier komt het meest rationeel voor de rivieren, die aan eene bepaalde kust uit¬ 

monden, gezamenlijk te behandelen, waarbij wij dus weder de volgende verdeeling krijgen: 

Oost-Nias. 

§ 1402. In het zuiden beginnende, en daarbij alleen de rivieren besprekende waarom¬ 

trent mij iets meldenswaardigs bekend werd, de overige enkel vermeldende voorzoover zij 

niet van te geringe beteekenis zijn, mogen worden genoemd: 

Medsjaja. Dit kleine stroompje ontspringt in de oostelijke helft van het zuiden, enkele 

takken vereenigen zich (daaronder de I. Lawa) niet ver van den grooten weg van Balaigha 

1) Het is mij niet zeer duidelijk, wat Rappard, blz. 487, bedoelt met de groote vruchtbaarheid, die zij het 

land zouden geven — mogelijk is hij in de war geweest met de N ij 1, maar zulke rivieren vindt men op het eiland niet; 

de dichte tropische plantengroei houdt het bevruchtende slib tegen, en — voor zoover dit nog kan doorgaan, komt het 

te recht in de moerassen, die men niet onder het vruchtbare „land” rekent. 

2) Blz. 192. 
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naar de Zuid, om gezamenlijk hun bed te vervolgen door de koraalmassa’s van het kust- 

gebergte. De rivier stroomt hier door een diep ingesneden bed, loodrechte wanden vormen 

de oevers. Niet ver van den aan den noordelijken oever gelegen kampong Hilialawa is de 

uitmonding in zee. 

Masiö. Deze rivier ontspringt iets meer westelijk dan de vorige, in eene heuvelreeks, 

waarvan een der toppen met een anaeroïde-barometer op 300 M. werd bepaald. De verschillende 

weinig beduidende takken stroomen tusschen zandige heuvels door, terwijl hier en daar 

zandsteen voor den dag treedt. Uit het noorden ontvangt de rivier als zijtak de Djódjó, 

waarlangs, en verder langs de Sali, gedeeltelijk de oude verbinding met het Sus u wa-dal 

gevormd werd (over den berg: D'ö Mojo, waarvan het hoogste punt mij Ewo werd ge¬ 

noemd). Omstreeks bij Hilisöboj komt zij in de vlakte der Masió, waarin en waaromheen 

op verschillende koraaltopjes de kampongs zijn gelegen. Na het verlaten van dit gebied, 

breekt zij zich door de poort van de Masió, waarlangs thans door de Genie een voortreffe¬ 

lijke weg in het gesteente is gemaakt. Na een korten loop tusschen tamelijk hooge oevers, 

bereikt zij dan de zee. 

Susuwa. De rivier, die de kern van het oude Ni as omvatte, ontspringende aan de 

westzijde van het eiland, op het scheidingsgebergte van den Hili Alawaitö, aan den anderen 

kant waarvan de Ojo hare bronnen heeft. Eerst stroomt zij over een groote uitgestrektheid door 

het uit zandsteen gevormd gebergte, een boog vormende, waarvan het zuidelijkste deel ligt 

bij Sifalagö, en iets bovenstrooms dit plaatsje. Om het rivierbed bevinden zich smalle 

vlakke strooken, die door de bevolking in cultuur zijn gebracht, voor zoover zij niet met de 

hooge rietgrassen (glagah) zijn begroeid, die bij de oevers der stroomen zoo algemeen zijn. 

Zijn er in dit gedeelte, den bovenstroom, plekken, waar aan de eene of de andere zijde der 

rivier de rotsen steil zich verheffen, aan beide rivieroevers is dat het geval in de poort Bawö 

Lauw 6, die niet meer dan een honderd meter lang, niettemin een enorme terreinhindernis 

vormt, aangezien in dit gedeelte doorgaand steil gebergte de rivier insluit. 

Na het verlaten van die kloof neemt zij uit het noorden de niet onbelangrijke Madsjö 

op; wij zijn thans in den middenloop der rivier gekomen, in de meermalen reeds genoemde 

oorspronkelijke lagune. Het rivierdal is belangrijk breeder geworden, maar de omringende 

oevers dragen dikwijls meer het karakter van heuvel dan van vlakte. Van Sifalagö af is de 

richting ook gewijzigd en noordoostelijk geworden, waarbij wij geen aandacht geven aan 

de tallooze bochten waarin zij zich windt. Afb. 253 geeft een begrip van het dal bovenstrooms 

genoemde plaats, terwijl afb. 255 uitzicht geeft op het oostwaarts gelegen land, met het 

Rifgebergte in het verschiet. Beide opnamen werden gemaakt van af den heuvel Lölö- 

wa'u, iets bezuidoosten Sifalagö. Er zijn hier punten, waar de rivier zich zoodanig heeft 

uitgeschuurd, dat het onderliggend, sedimentair gesteente aan het licht treedt. 

Weldra neemt de rivier uit het noordwesten de Gömö op, de voor de Niassers zoo 

belangrijke rivier, waar hun stamvader HlA uit de bovenwereld nederdaalde op aarde. Deze 

tak onderscheidt zich van de juistgenoemde Madsjö, doordat de bedding talrijke foramini- 

feren bevattende steenen bergt. Terwijl zandsteenen weder eene belangrijke rol spelen, treft 

men ook meer dan in het tot nu toe besproken Susu wa-dal, Orbitoïden-breccie aan; ook 

tuften komen veel voor. De bronnen der Gömö zijn zoo gelegen, dat men, de smalle water¬ 

scheiding overgaande, in de boven-Susuwa terecht komt. Het terrein is hier enorm ge- 
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accidenteerd, zoodat een tocht van uit het dal der Gómó naar de Susuwa tot de zwaarste 

ondernemingen op het eiland moet worden gerekend. 

In het gedeelte waar de Gómö uitmondt, hebben de kleinere bochten der rivier plaats 

gemaakt voor enkele reusachtige kronkelingen, waarvan de meest noordelijke de I. Tai in 

zich opneemt. Na de vereeniging hiermede breekt de Susuwa door de geweldigste kloof van 

het eiland, waar loodrechte wanden eenige honderden meters hoog zich verheffen. Van uit 

zee zoowel als uit het binnenland vormt dit punt een baken, waarvan Afb. 247 eenig denk¬ 

beeld geeft '). 

Van den verderen loop valt niet veel te zeggen; de rivier is een eind van den mond 

af bevaarbaar, maar bijzonder ver is dat niet. De zeeoevers worden gekenmerkt door rolsteen¬ 

banken, die zich in vroegere perioden wel meer noordwaarts kunnen hebben uitgestrekt (vgl. 

het voorkomen van andesiet-basalt aan den mond der Fana?). 

Sjuani. Ontspringende in de kalkheuvels bewesten het Rifgebergte, heeft dit water 

zich ingegraven in de zandige, leemige terreinen dezer kust. Waarschijnlijk vereenigt zich 

deze rivier met de I. Höw, die noordelijker stroomt en dieper landinwaarts ontspringt, achter 

het Rifgebergte, waar zij zich doorheen een weg heeft gebaand. Het uitzicht van dit 

achterland (beoosten den Bawö Lölömatsjuwa) op de oostelijke landstreken vormt een 

imposant stuk natuur. 

Idano Mola. Deze belangrijkste rivier van de oostkust ontspringt bezuiden den Lölö¬ 

matsjuwa, op den Maira genoemden berg, bezuiden waarvan de Sölaguwa gelegen is. 

Zij ontvangt uit het westen, van tusschen de Maira-keten en den rug genaamd Harehare 

in, als tak de Maula, terwijl uit diezelfde richting tusschen Harehare en Bawö Lölö¬ 

matsjuwa de Sinarani komt. De dalen in dit gebied zijn diepe kloven vol natuurschoon, 

maar bij regens uiterst gevaarlijk. Zandsteenen vormen het hoofdbestanddeel van het ge¬ 

steente, maar ook Orbitoïden-breccie komt tamelijk veel voor. Oostelijker neemt de rivier uit 

het zuiden haren belangrijken tak de Emo op, waarna zij, door een tamelijk breed aan fora- 

miniferen rijk bed van rolsteenen, bij Huno de poort nadert, waardoor de Mola zich een 

weg naar zee heeft gebaand. Verscheidene ruggen voegen zich hier als coulissen achter elkan¬ 

der, de rivier den doortocht betwistend. 

Eenmaal doorgebroken, treedt zij in eene eerst nog tamelijk smalle vlakte, die eerst 

aan de noordzijde zich opent totdat, niet zoover benedenstrooms van de oude kampong 

0110 Dohalawa, dat ook aan den zuidelijken oever plaats heeft en de Mola dan geheel in 

de breede vlakte van het oosten zich verder beweegt. Hare wateren zijn lange tijden van 

het jaar door zand en leem donker gekleurd, en ook dan, wanneer in de vlakten droogte 

heerscht, is die kleur het bewijs van de zware regens in het bergland. 

Met eene bocht gaat het verder, langs het zendingsstation Ba wal ia, waar de buiging 

meer noordwaarts wordt gericht, totdat bij de uitstekende kaap On olim bu zij zich met de 

zee vermengt. Meer zuidwaarts bestaat er, ten minste bij hoog water, in de rivier een 

tweede mond 1 2). 

Na'aj. Van dit kleine riviertje is mij vrijwel niets bekend. Het ontspringt nog bewesten 

1) Zeemansgids, blz. 210. 

2) Cf. RN. blz. 11. 
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het Rifgebergte en stroomt door de alluviale vlakte van het oosten in een smal en zandig bed. 

Idanö Gawö. Benoorden den Lölömatsjuwa ontspringende, neemt zij al spoedig 

uit het noorden de Marau in zich op. In deze bovenstreken vormt de zijtak Isjiwa der 

rivier een ruim tien meter hoogen waterval, die de geheele breedte van den stroom inneemt. 

Deze insnijding heeft plaats in sedimentair gesteente, waarschijnlijk de zandsteenen, die zulk 

eene overwegende rol hier spelen en waarnaast ook Orbitoïden-kalksteen en -breccie voorkomt. 

Is het terrein vrij onbegaanbaar tot de kampong Holi, waar de rivier in het noor¬ 

den op den berg Manudsju stuit, verder stroomafwaarts verbreedt zich het bed en worden 

nog vrij belangrijke takken opgenomen, die de afwatering vormen van de dalen die in de 

lengterichting van het eiland loopende, tusschen de op elkander volgende ketens zichtbaar worden. 

De poort, die deze rivier zich heeft gevormd door het Rifgebergte, is heel wat ge¬ 

makkelijker toegankelijk dan de ongenaakbare kloven der vorige rivieren; toch zal het noodig 

zijn dat ook hier de zuidelijke oever begaanbaar wordt gemaakt, wil men het achterland voor 

goed aan zijn isolement onttrekken. 

Uit de poort getreden, blijft de zuidelijke oever vergezeld door een rug, die zich tot 

betrekkelijk dicht bij zee voortzet. Ook aan de noordzijde is dat meer of minder het geval, 

maar hier opent zich de vlakte toch veel eerder. 

De rivier van Sögaè-adju, in haren bovenloop Muwa genoemd, ontspringt beoosten 

het Rifgebergte, en heeft dus een onbeduidenden loop. 

Gidö S e b u w a, of groote G i d ö, is een tamelijk groote rivier, ontspringende benoorden de 

Marau, en eerst meer of min evenwijdig loopende aan de Maó, die westelijk hare wateren 

in zee stort. Zij volgt eerst de lengterichting van het eiland, om dan noordoostwaarts te 

buigen, waarna zij de Jo^ö opneemt uit het zuiden. Zij baant zich tamelijk gemakkelijk een 

weg door het Rifgebergte en betreedt dan de oostelijke vlakte, waar haar bed diep is in¬ 

gesneden. Noordoostwaarts stroomend bereikt zij de zee. 

Gidó SDidèUdé, of kleine Gidö, ontspringt beoosten den Bawö Djuhö, stroomt 

in eene bocht noord- en dan zuid-oostwaarts, om zich dan te vereenigen met de Idanöwa. 

Na door het hier niet veel beteekenende Rifgebergte te zijn gestroomd, betreedt zij de 

oostelijke vlakte, waar zij zich diep in den zandigen bodem heeft ingegraven. 

Idanój. Iets beoosten den rug van Deodeo, de zuidelijke voortzetting van den B ö- 

tömbawö, ontspringende, gaat zij eerst in hoofdzaak naar het noorden, door leemige tn 

zandige dalen, waar aardstorting aan aardstorting zich voegt. Van den Bötömbawö ont¬ 

vangt zij de Sihótö en Minaula, waarna hare richting noordoost wordt. Zich kronkelend 

tusschen de van beide oevers zich opdringende ruggen, bereikt zij door een breede poort de 

andere zijde van het Rifgebergte om, in het noorden door koraalgesteente gestuit, ten 

slotte de smalle oostelijke vlakte te bereiken, waar zij bij Laraga zich in zee stort. Aan 

deze rivier was te Ono Sitoli de zetel van het landschapshoofd van Laraga, waarover 

wij in § 851 iets mededeelden. 

No'u. Was het niet dat dit riviertje beteekenis erlangde als ligplaats voor de prauwen 

ter hoofdplaats, die zij in tweeën verdeelt, waarvan de noordelijke helft door Mohamma- 

daansche Niassers en Chineezen, de zuidelijke helft door afstammelingen van Maleiers en 

Atjehneezen zoomede door Klingaleezen wordt bewoond — zij zou anders geen vermelding 

verdienen. Enkele KM. landinwaarts is zij nog met prauwen te bevaren. 
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Söwu. De bronnen dezer rivier liggen in het binnenland van Gu nu ng Sitoli. Zij 

stroomt eerst door een dal in de asrichting van het eiland, neemt dan den uit het westen 

komenden zijtak Muwa op, die eerst evenwijdig met de hoofdrivier heeft geloopen, terwijl die 

tak wederom heeft opgenomen eenige van den Hili Maziaja komende stroompjes, waaronder 

de Sjisjiwa, de Bolagasi (en de Bógalè) moeten worden genoemd. Nu verandert ook 

de stroomrichting, die zich naar het noordoosten wendt; na eene kleine vlakte te zijn door- 

stroomd stort zij zich bij kaap Söwu in zee. 

Zandsteenen vormen de hoofdmassa van het gesteente der heuvels, die de rivier door¬ 

stroomt, terwijl eruptiefgesteenten wijzen op wat de ondergrond bevat. 

Noord-Nias. 

§ 1403. Muzöj. Bewesten den Bötombawö ontspringende, stroomt zij nagenoeg ge¬ 

heel in de asrichting van het eiland. Zandsteen en Orbitoïdenkalksteen komen voor in het rivier¬ 

bed van den bovenloop. Zij neemt enkele takken van eenige beteekenis op, waaronder uit 
V 

het westen komen de Alasa, Alönga, Nafuö en Tötoj, uit het oosten daarentegen de 

Faurö, Ehau en Naluwa. Tot bovenstrooms de Tötoj is zij met sloepen bevaarbaar; 

Afb. 256 geeft een gezicht op het stroomafwaarts zich bevindende stuk der rivier, van de 

plek gezien hemelsbreedte + 10 KM. van den mond gelegen, die tijdens de opname met de 

„Van Gogh” met eene stoomsloep kon worden bereikt '). Over dit punt is het tracé ge¬ 

maakt, dat bedoelt Lahewa door middel van een karrenweg met Gunung Sitoli te ver¬ 

binden. Omstreeks waar de middenloop gaat eindigen, liggen er om deze rivier groote oer¬ 

wouden, zoo althans liet zich het terrein aanzien van den Hili Maziaja. Waar de overgang 

is tusschen beide vindt men koraalheuvels, zooals die van Lauwöwaga (Afb. 143), van waar 

men de vlakte aan den benedenloop der rivier kan overzien. Deze laatste bestaat voor een 

goed deel uit moerassen; de hooge rivieroever is over groote afstanden met rotan begroeid, 

die een beeld geven van dit moeilijk te doortrekken terrein. 

Lafau. Dit weinig beteekenende riviertje heeft als westelijken tak de I. Daö. Zij is 

met prauwen tot den heuvelvoet bevaarbaar. 

West-Nias. 

§ 1404. Afulu en Dumula mogen worden vermeld als de eenige riviertjes op het 

lange traject van Tojolawa tot den mond der Ojo. 

Ojo. De belangrijkste rivier van het eiland ontspringt aan den anderen kant van den 
\ A 

Hili Alawaitö dan de Susuwa, volgens de Niassers in de Lali Go hol u (§ 1400). Tot 

iets voorbij Lahagu is de richting dezelfde als die der as van het eiland, maar beneden¬ 

strooms dat plaatsje buigt zij zich naar het westen, om in een grooten boog zich ten slotte 

iets zuidwaarts te wenden tot zij de zee bereikt. Na Lahagu kan men spreken van den 

benedenloop, terwijl de middenloop ongeveer begint waar de weg van Lölöwa'u naar 

Sifa^oro-asi de rivier overgaat. 

Weldra vereenigt zij zich met den belangrijken tak Idanömi, uit het oosten komende. 

x) Cf. Zeemansgids, blz. 216: „De rivier is voor stoomschepen (-sloepen?) steeds bevaarbaar tot de samenvloeiing 

met de rechter zijrivier Ehau, van waar een goede weg in 4 uur tijds naar den Hili Maziaja voert.” 
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Beide rivieren sluiten een langen rug in, waarover de weg naar de boven-Ojo en de Susuwa 

is aangelegd. De Idanömi bevat zandsteen en Orbitoïden-breccie. In den middenloop, onge¬ 

veer daar waar het dal zich tot eene kleine vlakte verbreedt, ontvangt zij ook uit het oosten 

de Moj, die weer als meldenswaardigen tak de Maö heeft opgenomen, terwijl uit het westen 

de I. Sara toetreedt. Het westen van de rivier wordt beheerscht door de Westketen, in 

het oosten vinden wij twee bergen, beide Lölösösai genoemd, benevens de Sóliga. 

Bij Lahagu werden behalve gabbro aangetrofïfen als losse handstukken: glimmer- 

schiefer, zandsteen, Orbitoïden-kalksteen en -breccie. Het dal is uit zandige heuvels samen¬ 

gesteld ; het rivierbed bestaat nog hoofdzakelijk uit rolsteenen, maar vertoont toch reeds de 

sporen van den benedenloop, doordat zandbanken zich beginnen te vormen. 

In dat laatste gedeelte van den stroom treedt uit het noorden nog toe de I. Doa 

(waarin oud conglomeraat en zandsteen voorkomen) en de Móawoj, terwijl uit het zuiden 

komt de Na^aj. In dit gedeelte van den stroom treft men de modderwellen aan, die sporen 

van bitimineuse bestanddeelen naar buiten werpen; aanwijzingen van petroleumvindplaatsen. 

De benedenloop is vrij ver bevaarbaar met sloepen, stellig tot Tugala-Ojo, maar 

juiste opgaven daarvan heb ik niet. Bij den mond staat een sterke stroom. 

Moro'ö. Ontspringend bewesten de Westketen, stroomt deze rivier in eene groote 

bocht eerst hoofdzakelijk noordwest, dan zuidwest, om ten slotte meer zuiver west zich te 

richten. De zandig-leemige oevers van het heuvelland zijn vrij dicht bevolkt. Uit het zuiden 

stroomt de Siwalawa toe. 

Lahömi. De bronnen liggen in de Westketen; zij stroomt tusschen Sileato en 

Salawa^ahi door naar het zuidwesten, maakt dan eene buiging noordwestwaarts, waar de 

I. Do wordt opgenomen, wendt zich dan west- en vervolgens meer of minder zuidwaarts, om 

de zee te bereiken. Het rivierdal levert een fraaien aanblik van het zendingsstation Tugala- 

Sirombu; het is van daaruit gezien als het ware één klapperbosch. Afb. 258 geeft eene 

voorstelling uit den bovenloop, bovenstrooms het snijpunt met den weg van Lölöwa'u 

naar Lawelu. 

Sjiwalawa. Dit onbeduidende riviertje ontspringt bezuiden den S i fa t sj o h a n i h a 

en gaat met eene bocht door het noordwesten over in zuidwestelijke richting tot de zee. 

Uit het noorden komt de Dsea toestroomen, die bij den Salawa'ahé ontspringt. Het 

rivierbed is opgevuld met rolsteenen, en vertoont dus het ook voor de volgende rivieren aan 

deze kust uitmondende zoo typeerende voorkomen. 

Eghölö. Hoe onbeduidend ook, moge dit stroompje worden vermeld met het oog op 

de belangrijke geologische gegevens die het verstrekt. Behalve gabbro en spiliet werd in de 

bedding zandsteen aangetroffen. 

O ocu. Hare bronnen treden uit den knoop die hier door de gebergten gevormd 

schijnt te worden en die aan Ojo, Susuwa en Eho als uitgangspunt strekken. Eerst zuid- 

westwaarts stroomende, buigt zij zich weldra naar het noordwesten om, wederom zuidwest- 

waarts zich keerende, in zee te vallen. Nergens is de overvloed aan rolsteenen zoo opvallend 

als bij dit kleine riviertje, en wij zagen hoe dit karakter zelfs tot het strand zich voortzet. 

Het rivierbed is eene der rijkste vindplaatsen voor vulkanisch gesteente (gabbro, uralietgabbro 

en spiliet werden aangetroffen) en daar nevens talklei, glimmerschiefer, oud conglomeraat, 

zandsteen, Orbitoïden-breccie en -kalksteen. 



GEOGRAPHISCHE GEGEVENS. 673 

Eho. Zij ontspringt op de Westketen, en richt zich in hoofdzaak naar het zuiden, 

in eenige breede kronkelingen. Over enkele KM. wordt zij verhinderd de zee te bereiken 

door den wal dien de Oceaan hier heeft opgeworpen, en eerst benoorden de vlakke koraal- 

kaap Pö Dawa gelukt het haar in zee te vallen. 
\ 

Uit het oosten neemt zij de Dêla, Mesisa, Aramö en Gömó op, terwijl beneden¬ 

strooms nog uit het noorden de Sèfa toetreedt. Diep snijdt hare bedding zich hier door de 

zandige oevers. Zij wordt gedurende lange gedeelten van het jaar door bandjirs donkerbruin 

of geel gekleurd, en is dan ook moeilijk te passeeren. De oude verbinding van beide 

oevers bestond uit een rotan hangbrug. 
t 

Ook deze rivier en hare takken Aramö ') en Mesisa openen de geheimen van den 

Niasschen ondergrond, waar zij. als eruptiefgesteenten gabbro, uralietgabbro en spiliet bergen, 

verder oud conglomeraat, zandsteen, koolzandsteen en Orbitoïdenbreccie afvoeren. 

De I. Böholu, een zijtak uit het westen in de Eho mondende, bevat slechts leigesteente ; 

hieruit en uit zandsteen is de heuvelrug bewesten die laatste rivier in hoofdzaak samengesteld. 

Gelijk ik reeds opmerkte, ontspringen de takken, ten minste gedeeltelijk, beoosten de 

vermoedelijke voortzetting van de Westketen. 

Z Li i d - N i a s. 

§ 1405. Dsauwa. Deze is de eenige rivier die hier vermelding verdient. Zij ontspringt 

nog benoorden de kalkketen, die de zuidelijke bergen samenstellen of bedekken, en stroomt 

in zuidoostelijke richting naar zee. Alleen het voorkomen van zandsteen in hare bedding, werd 

tot nog toe vastgesteld. 

PLANTENGROEI. 

§ 1406 1 2 3). Palaeontologisch heb ik geene gegevens aangetroffen. Zoo zwijgt VERBEEK 

bij zijn onderzoek naar steenkolen :’) hierover. Ook Van DER VEEN roert wel 4) den phyto- 

genen oorsprong van enkele onderzochte voorbeelden van eigenaardige structuur aan, maar is 

niet in staat daarop meer te bouwen dan de mogelijkheid van plantaardige origine. 

Wij zijn dus geheel tot de tegenwoordige plantenwereld beperkt, en zullen onszelven 

in hoofdzaak binden aan de geographische zijde van het onderwerp, te meer waar vooreerst 

nog zoo uiterst veel onzeker blijft in zake de Niassche plantenwereld; verder, omdat bij de 

onderwerpen, waar dat pas vond, reeds ter zake is opgemerkt wat wij aan gegevens bezitten, 

zoodat bij nieuwe behandeling slechts in herhalingen zou worden vervallen. 

§ 1407. Geographisch kunnen wij op Ni as de volgende gebieden onderscheiden: 

1. De geregeld nog door zeewater bespoelde gronden. 

2. De kusten, waar het zeewater wel grooten invloed uitoefent, zonder echter het land 

onder water te zetten. 

1) Zie afb. 257. 

2) Zie RN. blz. 15—18; Rappard, blz. 491—496; Mod. blz. 119. 

3) jaarboek van het Mijnwezen in Ne d. Indië, 1874, I, blz. 157 vlg. 

4) Sammlungen des Geol. Reichsmuseums in Leiden, Band IX, Heft 3, blz. 235. 

85 
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3. De moerasbosschen. 

4. De rivieroevers. 

5. De overige vaste terreinen, waarbij het hoogteverschil en de samenstelling van den 

bodem den plantengroei beinfluenceeren. 

Wij zullen deze onderdeden achtereenvolgens bespreken, waarbij alleen enkele voor¬ 

name punten, die de aandacht hebben getrokken, op den voorgrond worden gebracht. 

$ 1408. Onder de geregeld door het zeewater bespoelde gronden behooren enkele vlakke 

terreinen, die over een eenigszins belangrijk oppervlak bij vloed onder water komen te staan, 

zooals men die aantreft in het noorden bij Siaba, ook om het noordelijkste schiereiland 

heen, bij de kust van de Batötö tot Mö'awö om de baai van Lahewa en ook westelijk 

daarvan, en in de Zuid vooral op het eilandje Nudsja en in het noorden van de 

Tëloq Dalam. De plant bij uitnemendheid van deze terreinen is de rhizophora, op Ni as 

als tbng'o, N., tbnb, Z. bekend. Donkere modderplaten zijn die gebieden, opgevuld met rottende 

bestanddeelen, die zich met slib vermengen. Men treft die terreinen aan in den regel met 

een ondergrond van koraalkalk, waarop slechts eene dunne laag van die losse bestanddeelen 

rust. Maar ook zijn er plekken waar die losse producten reeds tamelijk hoog zich ophoopten. 

Op die gemelde plekken is het dikwijls lastig vasttestellen waar de zee ophoudt en 

waar het land begint, omdat de boomen ver in het zeewater naar voren zijn gedrongen. 

In hoever door anderen wetenschappelijke bepaling heeft plaats gehad, kan ik niet 

beoordeelen; de hier volgende namen zijn geleend goed zonder meer. 

Het zijn dan de geslachten Rhizophora en Bruguiera, fam. Rhizophoraceae, die hier 

worden aangetrofifen, waarvan de eerste door kromgegroeide steltwortels tegen golfslag weer¬ 

stand kunnen bieden en zich in de modder vastzetten, tevens de aanslibbing bevorderende. 

De vruchten ervan vallen door de zwaarte van de wortelspits met deze naar beneden in den 

slijkbodem, waar zij in enkele uren reeds wortel hebben geschoten; ik heb meermalen gezien 

dat er soorten zijn, waarbij de vrucht zich reeds tot een klein plantje had ontwikkeld, alvorens 

zich aftescheiden; men zou kunnen spreken van levend barende planten. Bij de Bruguiera- 

soorten vertoonen de, knievormige horizontaal groeiende, wortels buigingen die boven het slijk 

uitsteken. Allerwege ziet men de voor de opneming van zuurstof dienende naar boven groeiende 

wortels van soorten dezer planten. 

$ 1409. Wat betreft de kust, hier valt te onderscheiden tusschen die planten, welke op 

zandigen bodem groeiende, zich zelfs over korten afstand in zee kunnen wagen en de overige, 

die meer boven de vloedlijn zich hebben neergezet. Plekken als door de eerste soorten be¬ 

woond, vindt men benoorden de Sówu tot ongeveer bezuiden kaap Lag ha, en bij kaap 

Sjuani. Overigens huizen de planten dus op het droge. 

Het ontbreekt mij aan gegevens voor die eerste flora, zoodat in het volgende slechts 

gesproken wordt over den strand-plantengroei in het algemeen. Onder het wildhout moeten 

vermeld worden de N. baritzo n'ene, en de NZ. böw (Mal. baru, F i. vau, Hibiscus tiliaceus L. 

fam. Malvaceae); verder is van beteekenis, omdat het karakter van kuststreken door dien 

boom wordt geteekend, de Casuarina equisetifolia L. fam. Casuarinaveae, op Nias naru'u 

(waarvan verwanten zijn b.v. de betula, quercus, salix, polulus en piper, en die dus met pijn¬ 

boom niets heeft uittestaan, zie afb. 248 en 245). Gezellig omzoomen zij lange stranden (be¬ 

noorden Sirombu, bij den mond der Muzöj, tusschen Afia en kaap Sówu, bezuiden de 



PLANTENGROEI. 6; 5 

kaap van On o Limbu), slechts op het smalle zeestrand wortel schietend, landinwaarts door 

de moerassen verhinderd zich verder te ontwikkelen, want al schijnen zij bij voorkeur plekken 

uittekiezen, waar binnenwaarts zich die bevinden, tegen overdaad van zoet water schijnen zij 

niet bestand. De wortels grijpen horizontaal om zich heen, hetgeen ook wel het uitvloeisel 

kan zijn van den aard van den moerasbodem beneden het zand. Bij stormvloeden liggen zij 

wel in groote massa’s ontworteld ter neder. Slechts heel enkele plekken zijn mij bekend, waar 

zij ook zich ontwikkelen op zand dat koraal als ondergrond heeft, zooals bij Helera. Nu is 

het gevaarlijk conclusies te maken: de vraag rijst, of zij vroeger ook niet talrijker voorkwamen 

op dergelijken bodem, maar door den mensch, die bij voorkeur juist zulke plekken in cultuur 

bracht waar zich gesteente bevond, successievelijk zijn opgeruimd. Zeldzaam komt voor (op 

den koraalbodem benoorden Gunung Si tol i b.v.) Terminalia Catapa (Niasch: manalu), de 

Mal. katapang. 

Dat juist op dien steenachtigen bodem de klapper zoo uitnemend tiert, zagen wij 

reeds, en de plekken aan de kust die rijk zijn aan die boomen, vermeldden wij in § 598, 

terwijl afb. 244 een beeld geeft van zulk eene kust. Opmerkelijk is het zeewaarts zich buigen 

der boomen, wat mogelijk samenhangt met een zoeken naar licht. 

RAPPARD noemt nog de Thespesia polulnea Soland. fam. Malvaceae, die als baru laut 

in het Maleisch bekend is, maar zijn bron is mij niet bekend. Onder de op het zandstrand 

groeiende planten valt vooral op de Ipomoea Fes-caprae Roth. (fam. Convolvulaceae), waar¬ 

van de loten zich overal nieuwsgierig naar zee richten. 

§ 1410. Voor de moerasbosschen verwijzen wij naar de moerassen, voor wat de ver¬ 

spreiding ervan betreft '), maar merken op dat de flora ervan ook elders dan in die groote 

uitgestrektheden voorkomt, ja overal waar kleinere moerassige plekken zich bevinden. Voor 

wat de sago als zoodanig betreft, zij naar het betrokken hoofdstuk verwezen. 

Typische planten voor de moerasbosschen zijn: Pandanus (Niasch: bagowa, sinasa), 

nibung (Oneosperma filamentosum Bk, Niasch: NCZ. hoja) nipah (Nipa fruticans Thunb., 

Niasch: nifa?), Alstonia scholaris R. Br., terwijl RN.2) nog vermeldt: Acanthus, Baccharis 

en Acrostichium. 

§ 1411. De rivieroevers zijn grootendeels omzoomd door glagah-randen (Niasch: sugha, 

Eulalia japonica Trin. ?), die eene bescherming vormen voor de oevers bij hoog water. Op 

lagere oevers trof ik geregeld kleine equiseten aan. 

§ 1412. De overige vaste terreinen zijn begroeid met eene matig rijke flora, die plaat¬ 

selijk groote eenvormigheid kan verkrijgen. Hieronder komen op den voorgrond de alangalang- 

velden (Imperata cylindrica Beauv., Niasch: g-b^b), die echter niet die reusachtige uitbreiding 

hebben als vroegere schrijvers hebben vermeld, ten minste nu niet. Dat de reboisatie dier 

velden door Melastoma sp. fam. Melastomaceae, Niasch: duruduru, met succes plaats heeft, 

zagen wij reeds vroeger3). Ook deze kleine boom of struik heeft eene groote verspreiding. 

Geheele heuvels heb ik in het zuiden bedekt gezien met tugala (Alpinia malaccensis 

Rosc.) dan wel Amomum sp., beide fam. Scitamineae (de laatste Niasch zvbjbwbjb, N., sihmb, 

0 § 1394 vlg. 
2) Blz. 16. 

3) § 531- 
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Z.). Typeerend voor het noorden van het eiland zijn enorme uitgestrektheden, begroeid met 

varenachtige planten, speciaal de tanaja'ö. Andere varensoorten [fa*ufo?u, g-ezerb, hèngahhiga, 

laèhuwa, turatura, wbliwbli) heb ik nooit in die mate gezellig optredend gezien. RN. noemt ') 

Polypodium, en als boomvaren Chnoöphora. 

Lycopodium ontwikkelt zich in dichte massa’s onder jong hout, samengaand met tana¬ 

ja'ö. Er zijn streken, waar bambu-soorten eene belangrijke ontwikkeling verkrijgen, meestal 

zijn het kleinere soorten, de buitengewoon groote vormen komen betrekkelijk zelden voor. 

Wij kunnen als zoodanig noemen: hab, kqitkb, lewuo, mainli en ta^nli. Rotan treft men, be¬ 

halve aan enkele rivieren zooals de beneden-M u z 6 j , • overal daar aan, waar het bosch ouder 

begint te worden. Als soorten moeten genoemd worden: balari, balihb, g-deja, rimba, sasa, 

tebqi-ojo, terwijl een algemeen woord is uwé. Slingerplanten zijn er in groote variatie, en heeten 

in het algemeen wêwè. Als soorten mogen worden vermeld: döj, fblambtt, g-iti'iti, g-blambu, 

g-olia, hanalê, hefujida, hita, lae guivara, tagumb, laharö, lambana, niagqi, mbmohi, mbsumbsu, 

tuna, waozvao. 

Als boomen van reuzenomvang vermeldt Mod. 2): Isonandra gutta, Morinda bracteata, 

Paritium tiliaceum en Pterospermum sp. Wij kunnen daarbij voor het noorden de durian 

voegen (Durio zibethenus Murr. fam. Malvaceae), die dikwijls met nidusvarens (Asplenium sp. 

fam. Filices, Niasch: lidu) en met Myrmecodia sp. fam. Rubiaceae, binu basé), waarvan er ver¬ 

scheidene soorten bestaan, bedekt zijn. 

Onder de parasieten noemen wij bólösbni. 

Als harsboomen kan ik slechts noemen: g-afoa (Gironniera nervosa Planch? fam. Urti- 

caceae), gbdu (Payena sp. fam. Sapotaceae) en handrifa (Mallotus cochinchinensis Lour. fam. 

Euphorbiaceae), zonder over het voorkomen meer te kunnen zeggen, dan dat zij waarschijnlijk 

niet zeer talrijk zijn. 

Dat fomböra gafb als een kamferboom genoemd wordt, moge een aanleiding worden de 

juistheid nader te onderzoeken. 

De hoogere streken van het eiland kennen een (of meer?) eikelsoort(en), die als matöwu 

in het centrale zuiden mij werden genoemd. De bergen 'zijn daar ook wel met mossen [mdmö, 

siré) bedekt. 

Terwijl RN. voor de hooger gelegen gronden noemt: Paritium tiliaceum, Hernandia, 

Avicennia, Heritiera, Barringtonia speciosa Forst, (bitung); als struiken: Vitenia, Phyllanthus, 

Desmodium, Uvaria, Erioglossum en Abrus (de laatste de „saga"), vermeldt hij uit de bos- 

schen: Canarium, Cussonia, Paritium, Ficus, Sterculia, Michelia, Pandanus, Cycas en Elaeo- 

carpus. Voor Lafau vermeldt hij bovengenoemde Isonandra gutta en voor de zuidwestkust 

sapanhout (Cisalpinia sapan). 

In afwijking van wat ik op vele plaatsen elders zag, komen de boomvarens (taldanu) 

op vrijwel alle hoogten boven de zee voor en zijn niet tot hoogere streken beperkt. 

Wilde pisang groeit overal in de bosschen en ook op niet lang geleden ontgonnen 

terreinen. 

1) Blz. 16. 
2) Blz. 120. 
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DIERENWERELD. 

§ 1413. Paleontologisch materiaal, bewerkt door H. ICKE en K. MARTIN zoomede door 

H. DOUVILLÉ, vinden wij in de „Sammlungen des geologischen Reichsmuseums in Leiden” '). 

Het daar behandelde materiaal betreft speciaal zeedieren. Aangezien wij overigens ook hier 

ons bepalen tot gegevens die van geographischen aard zijn, worde voor de dierenwereld in 

het algemeen verwezen naar de verschillende schrijvers, die eene opsomming van dieren gaven, 

zoomede naar die hoofdstukken, waar de dieren om de eene of andere rede ter sprake kwamen * 2). 

Voor mijn doel is het voldoende te wijzen op het voorkomen, in de grootere vlakten, 

van hertensoorten, waaronder volgens RN. Cervus equinus Cuv. Omtrent de wilde varkens 

worde gewezen op het mogelijk voorkomen van eene witte variëteit of soort bij Lahewa3). 

Nader worde nog op het probleem van den vliegenden maki 4) gewezen 5). Wat de bij Ba- 

laigha, maar zoover ik weet nergens elders bekende katufi betreft, hiervoor gelde dezelfde 

verwijzing. Ook werd reeds vermeld de klapperrat, alleen mij uit de omgeving van Gunung 

Sitoli bekend, en die als hare verspreiding tot daar beperkt is, zou kunnen worden uitge¬ 

roeid °) voor het te laat is. 

BEVOLKING. 

§ 1414. Wij vatten dit onderwerp in eenigszins uitgebreiden zin op, zoodat wij, na be¬ 

spreking van 1. hare sterkte; 2. bevolkingselementen en de groepeering ervan in geographi¬ 

schen zin; 3. geographische verspreiding der stammen; 4. de landschappen, welke alle onder 

een hoofd A worden samengevat, overgaan tot onderwerp B: algemeene beschouwingen om¬ 

trent de nederzettingen, en later tot C: de verbindingen tusschen de landschappen en de 

kampongs. Hierbij zijn tal van punten van aanraking met het ethnographische deel, maar het 

groote punt van onderscheid bij de punten B en C zal zijn, dat bij dit laatste de quaestie was, 

hoe die onderwerpen waren geregeld, terwijl hier meer de vraag is, wat er van dien aard be¬ 

stond. Alleen ten aanzien van het hoofdstuk dat het verkeer ter zee zou moeten omvatten, 

heb ik het verkieselijk gevonden onder Scheepvaart (Hoofdstuk VIII) het onderwerp in zijn 

geheel te behandelen, aangezien het anders aan versnippering zou zijn blootgesteld geweest, 

die schade zou hebben gedaan aan het goede overzicht. Dat bezwaar bestond niet bij de 

bespreking van het verkeer over land, zoodat bij dat punt in § 609 vlg., alleen de ethnogra¬ 

phische zijde der zaak in behandeling kwam. Gaan wij over tot de bespreking der afzonder¬ 

lijke onderdeden. 

IJ Zie opgave der bronnen. 

2) RN. blz. 18—21; Mot), blz. 685—693; Kl. de Zw. III, 267, Zoologische Resultate, waar door verschillende 

specialiteiten bewerkte belangrijke bijdragen zijn gegeven. L>aar wordt ook nog naar andere bronnen verwezen. 

3) §§ 45, 442. 
4) Onder de lemuriden zijn er, die voor een leek groote overeenkomst vertoonen met een eekhoorn; men zie 

b.v. Prof. Dr. C. Kelder, Die ostafrikanischen Insein, blz. 35. 

5) § 55- 

6) § 517. 
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A. i. Sterkte der bevolking. 

§ 1415. Modigliani geeft ') een overzicht van de oude opgaven omtrent het aantal 

inwoners van het eiland, en produceert dan eene schatting van het minimum bewoners dat 

volgens zijn eigen oordeel aanwezig moet zijn. RAFPARD1 2) komt het aantal onderstellingen met 

eene vermeerderen, waarbij hij een maximum aangeeft. Nu zijn die getallen niet geheel zonder 

waarde, omdat de oudste ervan althans allen schijn hebben vrij zuiver den toestand te hebben 

weergegeven, want uit alle gegevens blijkt dat de bevolkingssterkte vroeger belangrijk grooter 

moet geweest zijn dan nu. Om reden hiervan laat ik de opgave dier getallen volgen, om aan 

het slot de resultaten der registratie te vermelden 3). 

Schatting van: Domis. (Anno 1834) 200.000. 

V 
RN. ( , 1854) 230.000— 

V 
Mansveld. ( , 

1877) 500.000. 

n Modigliani. ( , 1888) 88.000. 

V Rappard. ( , 1904) 300.000. 

V mij zelven: ( , 1908) 200.000. 

Opgave volgens de registratie: ( „ 1914) 135.000. 

Het meest vertrouwen verdient m. i. voor hun tijd de opgave van RN., die van groote 

stukken het eiland hadden bereisd, terwijl het gebied dat zij niet bezochten, de zuidelijke 

centrale streken, in elk geval dichter bevolkt was dan zij hebben kunnen vermoeden, die 

omtrent die streken op hunne kaart de aanteekening plaatsten, dat zij bewoond waren door 

rondzwervende horden. 

Voor mijne opgave maakte ik gebruik van mijne ervaringen gedurende een nog heel 

wat langer periode van waarneming, terwijl ik nagenoeg het geheele eiland heb bezocht. 

Ofschoon het getal dat ik produceer wijst op eene afronding, kan het toch niet zoo heel ver 

van de juiste getallen voor mijn tijd hebben afgelegen en ik schrijf het verschil met het ge¬ 

vonden cijfer van 65.000 zielen toe aan de epidemieën (pokken en dysenterie), die na mijn 

vertrek op zoo ontzettende wijze de bevolking hebben geteisterd, dat omstreeks 40.000 

menschen zijn bezweken tengevolge daarvan, terwijl dan de resteerende 25.000 aan misreke¬ 

ning kunnen worden toegeschreven. Na de epidemie bezocht ik streken, waar in kampongs 

van ongeveer 250 inwoners er 15 (vijftien) waren overgebleven4). 

Hoe de verhouding van de aantallen was tusschen mannen, vrouwen en kinderen, is 

mij niet bekend. 

Onder de tegenwoordig dichter bewoonde streken moeten genoemd worden: de Zuid, 

de dalen van Lahömi en Moro'ö, de omgeving van Gunung Sitoli. Nagenoeg onbe¬ 

woond is het land tusschen de Zuid en de O'o'u eenerzijds, de Susuwa anderzijds; de 

middenloop van de Ojo en de bovenstreken der beide rivieren Gidö; centraal Noord-Nias; 

de mocrasvlakten van het oosten. 

1) Blz. 109. 

2) Blz. 514. 

3) Zie nog Tijdschr. van Ned. Ind., Xde jaargang, deel I, 1848. 

4) § 496- 
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A. 2. Bevolkingselementen en hunne groepeering. 

§ 1416. Wanneer men de enkele Europeanen buiten beschouwing laat, dan kan de be¬ 

volking van het eiland verdeeld worden in Niassers, andere Maleisch-Polynesische elementen 

en vreemde Oosterlingen, benevens uit de vermenging daarvan geboren afstammelingen, die 

verreweg het aantal der onvermengde overwallers overtreffen. Terwijl de Niassers zelven over 

het geheele eiland worden aangetrofïen, zijn de vestigingen dier vreemde bestanddeelen be¬ 

perkt in aantal. Aangezien het de bedoeling is die nederzettingen kenmerkend aantegeven 

op de kaart die dit werk zal vergezellen, is het niet noodzakelijk hier eene opgave van niets 

zeggende namen te doen volgen. Een overzicht gaven wij reeds in § 323, voor wat betreft 

de nederzettingen der rasverwanten. Alleen vestigden wij daar niet de aandacht op de af¬ 

stammelingen der Maru, die de H i n ako-eilanden en Sirombu voor een goed deel bewonen, 

vermengd met Niassers en andere elementen. 

Onder het hoofdstuk Geschiedenis is het meer de juiste plaats nategaan, welke invloeden 

in den loop der tijden op Nias, dat is in het bijzonder op de kusten van het eiland, hebben 

gewerkt; hier daarentegen houden wij ons in hoofdzaak op met de bestaande verhoudingen. 

Overigens kan een overzicht van enkele der voornaamste kampongs met eene opgave der 

omstreeks het jaar 1907 daarin aangetroffen aantallen afstammelingen van vreemde bewoners, 

familiehoofden, een denkbeeld vormen van de geringe beteekenis dier vreemdelingen. 

Arabieren. Atjehers. Bugineezen. Maleiers. S i m a 1 u r. Sumatra. 

N a a j. — 8. — — . — 9- 
M a d j i 1 ó. — 2. — — — 3- 
F 0 a. — 13- — — — 8. 

Humene. — 3- — — -— 8. 

010 r a. 5- 17- — 11. ■— — 

BtDusö. •— — — 4- — — 

A fia. — i. — 1. — — 

Söwu. 3- — — — — 2 

T a 1 u S i a b a. — 4- — — — — 

Muzoj 11 ir. — 27 (N a labu). 2. 7- 
— 2. 

Lafau Ilir. — — — — 8 5- 

Lafau Mudiq. — 10. 8. — — — 

Mö'awö. — 6. 2. — — 2. 

Toj ola wa. — 5- — — — — 

Afulu. — 13- -—- — — 8. 

Zulke gegevens zijn nuttig, daar zij een einde maken aan verkeerde voorstellingen, 

indien in het algemeen gesproken wordt van kampongs, waar overwallers huizen die door 

hun aanmatiging zoeken goed te maken, wat hun aan getal ontbreekt. De totalen dezer 

opgave zijn : 

8. 109. 12. 23. 8. 47, 

zoodat men van het totaal generaal van 209 mag besluiten tot omstreeks een duizendtal dier 

personen in deze voornaamste kampongs. Nu komen daar wel bij de bewoners van de kam¬ 

pongs ter hoofdplaats Gunung Sitoli, maar ook hun aantal is niet bijzonder groot; stellig 
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is het geheel van wat aan vreemdelingen op Ni as gevestigd was, met de afstammelingen erbij 

gerekend, niet meer dan 2.000 zielen sterk geweest. Daartegenover staat het in 1908 door 

mij op grond van eene telling der werkbare mannen geschat totaal aantal Mohammedanen 

van omstreeks 10.000 zielen, zoodat de vreemdelingen blijken ook in dit element een onder¬ 

deel uittemaken; de verhouding van vreemd tot eigen is ongeveer 1 15. 

§ 1417. Van die kustnederzettingen laat ik enkele hier volgen die, omdat zij belang- 

rijker zijn dan de andere onbeduidende kampongs, daarvoor in aanmerking komen. 

On o Limbu. De zuidelijkste der vroegere plaatsjes, toen de Zuid nog niet in aan¬ 

merking kwam voor dergelijke vestigingen, bestaan uit twee kampongs, Ilir en Mudiq, 

onmiddellijk in elkaar overgaande, staande onder een Atjehsch en een Niasch hoofd. Het 

dorp ligt op drie minuten van het strand, waarvan het door moerassen is gescheiden. Hier 

begint de groote weg naar het binnenland over het zendingsstation Bawalia, door den Con¬ 

troleur RAPPARD als paardenpad begonnen, terwijl ik er een breeden rijweg van liet maken. 

De bewoners hebben klapperaanplantingen behalve op den vasten wal ook op de eilanden 

Ono Limbu en Musi. Het plaatsje was aardig in opbloei door de opening van het achter¬ 

land ; men was er bezig nette huizen te bouwen. 

Mi ga. Nagenoeg zuiver Niassche kampong, die door de intrigues van de hoofden ter 

hoofdplaats onder hun bestuur was geplaatst, totdat daaraan op mijn voorstel een einde werd 

gemaakt. Het dorp ligt op den noordelijken oever van de rivier van gelijken naam. 

Ilir en Mudiq. De beide aan den zuidelijken oever van de No5u gelegen kampongs, 

waar hoofden van Maleische en Atjehsche origine het bestuur voeren, de grootste intriguanten 

gedurende het geheele bestuur van het Gouvernement op het eiland en die aan de moeilijk¬ 

heden, berokkend bij de uitbreiding van onzen invloed, een belangrijk aandeel hebben gehad. 

De minst dubbelzinnige rol is nog door de Atjehneesche nederzetting gespeeld. Langs deze 

kampongs leidde de eenige oude weg naar het binnenland, en aan den pernicieusen invloed 

dezer lieden was het gedeeltelijk ook toeteschrijven, dat ik voor den wegaanleg naar het 

achterland deze nederzettingen heb uitgeschakeld, zoodat het karrentracé is aangelegd over 

Mi ga en van daar eerst het binnenland in. 

Pasar. De Niasch-Mohammedaansche kampong benoorden de No'u, die onder de 

werking van de averechtsche politiek om de vreemde elementen ten koste 'van de Niassers te 

bevoorrechten, onder het gezag van juistgenoemde hoofden, speciaal van Ilir was gesteld, 

totdat ook hieraan op mijn voorstel een einde kwam. Hiertoe behoort dus het geheele noor¬ 

delijk van de rivier gelegen land, ook de sawahs aan den voet van den berg achter de woning 

van den ambtenaar. Ben ik goed ingelicht, dan staat tegenwoordig wederom een vreemdeling 

aan het hoofd — dat noemt men continuïteit van maatregelen van bestuur. 

Talu Bengkuwang, waarvoor de Niassche naam is: Waló-wa'echuwa. 

Muzoj Ilir en -Mudiq. De huizen zijn gebouwd aan den westelijken oever, van¬ 

waar men de rivier met prauwen kan bevaren. Komt het achterland tot ontwikkeling, dan is 

dit de aangewezen plek voor den afscheep der producten. 

Lafau Ilir en -Mudiq. Ilir zou van omstreeks 1820 dateeren, toen hier een hoofd 

werd aangesteld door „kafith IKRÈ”, waarin wij den Engelschen invloed herkennen. Men heeft hier 

getracht het bestuur te bewegen (na mijn vertrek) zich hier nedertezetten, maar terecht is hierop niet 

ingegaan. Het plaatsje Ilir is langs de kust gebouwd, Mudiq is een eind bovenstrooms gelegen. 
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Lahewa. De tegenwoordig belangrijkste vestiging aan de noordkust, die men goed 

zal doen, op historische gronden, zóó te blijven noemen en niet Simanari, naar de kampong 

waar de ambtenaarswoning werd gebouwd. De Civiel-Gezaghebber, R. Th. Maidman, heeft 

hier in enkele jaren zeer verdienstelijk werk verricht en heeft de grondslagen gelegd voor 

eene bloeiende vestiging. Eene waterleiding met badplaats getuigt voor diens gezonden zin van 

wat men als eisch voor zulk een plaats in de tropen vooral moet stellen; een pier maakt 

verkeer met de schepen mogelijk. Er is hier eene woning voor den ambtenaar gebouwd, van¬ 

waar men uitzicht op de baai van Lahewa heeft. Het plaatsje wordt sedert 11 Januari 1910 

door de Paketvaartschepen aangedaan, die hier een prachtig beschutte ligplaats vinden. Zelfs 

bij het zwaarste weer in de open zee ligt men hier volkomen rustig. Eene voorloopige voor¬ 

ziening is getroffen om het binnenloopen van schepen ook des nachts mogelijk te maken, 

die het Gouvernement goed zou doen zoo spoedig mogelijk door eene definitieve regeling te 

vervangen. Eene afdeeling politiedienaren is hier gevestigd. 

Sirombu. De eenige voor afscheep van producten in aanmerking komende plek aan 

de westkust, maar zeer ongezond, zoodat eene bestuursvestiging hier beslist moet worden 

ontraden. Toen men daartoe, tegen mijn advies in, toch is overgegaan, moest op dien 

maatregel weldra, na den dood van den Civielen Gezaghebber, worden teruggekomen. Het 

plaatsje Sirombu zelf is nog niet zoo ongunstig gelegen, ook niet zóó ongezond als de iets 

oostelijker gelegen kust, waar men het gouvernementsétablissement had gebouwd, maar met 

het oog op vloedgolven mag toch niet tot eene nederzetting worden geraden. 

Hinako. Sedert 1899 is hier een zendeling gevestigd. De eigenlijke naam der vreemde 

nederzetting is Sinènè-ètö. Een bloeiend plaatsje, dank zij den handel in copra, die hier in 

de Paketvaartschepen wordt ingeladen. Die schepen doen het sedert 1 Juli 1907 aan. Het is 

in hoofdzaak evenwijdig met de kust gebouwd. Met zwaar weer is het hier gevaarlijk aan 

wal te gaan, ook aangezien vlak bij de kust eenige rotsen liggen; het zou eene kleine moeite 

zijn die te laten springen. 

Teloq Dalam. De belangrijkste nederzetting in de Zuid, aan de voortreffelijke baai 

van gelijken naam gelegen. Men vindt hier den Europeeschen ambtenaar gevestigd; er is eene 

militaire bezetting en eene afdeeling politiedienaren (het is mij niet duidelijk, waarom men 

die steeds „gewapend” moet noemen). Een bloeiend Chineesch kamp is in enkele jaren op¬ 

gebouwd en een kleine haven gevormd voor de prauwen, die sedert 11 Januari 1908 de ver¬ 

binding met de Paketvaartstoomers onderhouden. 

§ 1418. Vreemde Oosterlingen treffen wij aan te Gunung Sitoli, Lahewa, Hinako, 

Sirombu en Teloq Dalam, terwijl zij ook wel passen krijgen naar andere kuststrooken. 

Hunne aanwezigheid in het binnenland is niet gewenscht, aangezien zij door het leenen van 

gelden onder voorwaarde van levering van klappers, de Niassers aan zich trachten te ver¬ 

binden, om dan bij wanbetaling zich van de aanplantingen zelve meester te maken. Als op- 

koopers van producten zijn zij onder goede controle onmisbare elementen. Arabieren komen 

onvermengd niet meer voor. Klingaleezen zijn te Gunung Sitoli, waar ik ze bezuiden 

de No-'u in een wijkje vereenigde. 

§ 1419. Na deze korte bespreking van de uitheemsche elementen en de plaatsen waar 

zij zich hebben neergezet, komen wij nu weer op de eigenlijke Niassche bevolking. Het Mo- 

hammedaansche gedeelte van hen noemden wij al onder de vorige paragrafen, zij bewonen 

S6 
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nagenoeg alleen de kust. Naar den godsdienst kunnen wij verder onderscheiden Heidenen en 

Christenen. Deze laatsten zijn voornamelijk in de noordelijke en de centrale streken gevestigd 

om de zendingsstations. In de Zuid maakt de zending nog uiterst weinig voortgang. In hoe¬ 

ver dat samenhangt met het zoo verkeerde gebruik van het woord Lbwalani (Z.) voor het 

Opperwezen, durf ik niet uittemaken. Rappard noemt ') nog omstreeks 10.000 als hun zielen¬ 

tal — ik beschik niet over veel jongere gegevens2). Het overige eiland is bewoond door 

Heidenen, en in het vervolg zal het in hoofdzaak deze lieden betreffen wanneer ik over 

Nïassers spreek, aangezien zij nog altijd verreweg de grootste massa der bevolking uitmaken. 

Hoe de Zuid eene tegenstelling vormt met het overige Nias, hadden wij zoo her¬ 

haaldelijk de gelegenheid optemerken, dat nadere argumentatie overbodig is. Over de redenen 

dier tegenstelling kunnen slechts vermoedens worden uitgesproken, die echter onder dit hoofd¬ 

stuk niet tehuis behooren. Maar na afscheiding van die Zuid is het overige land toch ook 

geene eenheid; wij zagen reeds, hoe zuidwest-N i as tot de Sjiwalawa door den kampong- 

bouw eenigszins eene voortzetting vormt van Maniamölö, dat het overige Centrum het 

oer-Nias uitmaakt, en dat buiten die streken naar het noorden weer zoo in vele opzichten 

andere verhoudingen worden aangetroffen. Die tamelijk diepgaande verschillen verhinderen 

toch niet, dat die landen onderling nauw verwant zijn, zooals het onderzoek naar de stammen 

heeft uitgewezen. Het zal dus zaak zijn nategaan, wat de resultaten hiervan zijn geweest. 

A. 3. Geographische verspreiding der stammen. 

§ 1420. Voor wij over dit onderwerp kunnen spreken, zullen wij moeten nagaan wat onder 

stam moet worden verstaan. In § 1076 merkte ik reeds op hoe dit een der lastigste onderwerpen 

was, waaromtrent nimmer volkomen zekerheid valt te verkrijgen, en daarmede wordt het duidelijk, 

dat eene opsomming naar de geographische verspreiding dan ook steeds mank zal moeten 

gaan aan onzekerheid. Niettemin is er zooveel voldoende vastgelegd, dat eene behandeling 

van dit teere onderwerp mogelijk is, al moeten wij ons daarbij tot hoofdzaken bepalen. Als 

leidend beginsel zal daar bij zijn, wat practisch is gebleken het meest geschikt te wezen. 

Wij verdiepen ons dus niet langer in de stamvaderen en hunne onderlinge verwant¬ 

schap, maar treden dadelijk voor den dag met een aantal stamnamen, die over het eiland in 

vollen omvang zijn bruikbaar gebleken, en zullen nu en dan onderscheidingen moeten noemen, 

die alleen plaatselijke waarde bezitten. Als zoodanig vermeld ik dan de volgende gegevens, 

die ik bij gebrek aan beter alphabetisch heb gerangschikt. Bij iederen stam vermeld ik in 

welke landschappen hij werd aangetroffen, en hoeveel kampongs ertoe behoorden, terwijl op¬ 

merkingen van anderen aard worden toegevoegd, wanneer daar aanleiding toe was. In hoofd- 

zaak bevat het v 

Stam. 

olgende dus statistische gegevens. 

Landschappen, waar aangetroffen. Aantal kampongs. Totaal: 

1. Bqèha. A fu 1 u. (Landschapshoofd) 3). 16. 

1) Blz. 639. 

2) § 1887. 

Lahewa. (Landschapshoofd). 

Hinako. ■— 

19. 

2(3) • • • • 37(38)- 

3) De opgave van het landschapshoofd of van den tambalina is van belang, aangezien er nog weer te krachtiger 

uit spreekt, hoe eenzelfde stam niet tot een enkel landschap beperkt is. 
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Stam. 

2. Bqewa. 

3. Bu'ul'ólo. 

Landschappen, waar aangetroffen. 

Ulu-Dsusuwa. — 

H i n a k o. — 

Lahömi. [tambalina). 

Bötögawu. — 

Ulu-Dsusuwa. — 

Bal ai gha. (Landschapshoofd). 

M a s i ö. — 

Madsinö. (Landschapshoofd). 

Sjiwalawa. (Landschapshoofd). 

CUo^u. — 

Aantal kampongs. Totaal: 

1. 

2. 
5* 

1. 

18. 

5- 

i. 

7- 

4- 

4. Buwaja. 

5. Dawólb. 

6. Delambanuwa. 

7. Delqu. 

H u r u n a. — 

U1 u n ' O j o. — 

Tögidsjita. —• 

Sögaè-ad j u. — 

S ö w u. — 

Bótögawu. — 

Sawö. (Landschapshoofd). 

Söwu. — 

Onohada. — 

Tanöse-'ö. — 

Idanöj. — 

Laraga. — 

Ulu-Dsusuwa — 

Gömö. (Landschapshoofd). 

Dalu-Dsusuwa. (Landschapshoofd). 

T a m i ö. (tambalina). 

Balaigha. 

2. 
3- 

6. 47- 
8. 8. 
8. 
i. 9- 

38. 

1. 

5- 

1. 

13. 59- 
11. 

40. 

13- 

16. 

1. 

Madsinö. — 1. 

Höw. — 1. 82. 

De stam Delhu zou volgens eene opgave na verwant zijn aan den stam Lasé. Het is 

de vraag, of Dèlambanuwa niet zuiver is: Delhu m'banuwa: het hoofd van den hemel, een 

naam, die dan zou slaan op de maan als origine van den mensch, zoodat in dit geval hierin 

eene nadere bevestiging werd verkregen van ons reeds bekende feiten. 

8. Dohalawa. Isjiwa. — 1 

L a h u s a (I. Tai). — 7 

Gömö. {tambalina). 1 

Tamiö. (Landschapshoofd). 2 

Balaigha. — 3 

Sjiwalawa. {tambalina). 9 

O^o^u. (Landschapshoofd). 3 

Huruna. (Landschapshoofd). 26 

U1 u n 'O j o. 3 
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Stam. Landschappen, waar aangetroffen. 

T ög i d s j i t a. — 

Bötögawu. — 

L a h a g u. — 

T a n ö s eö. — 

BötóMuzöj. — 

G i d ö. — 

Idanö Molk. (tanibalina). 

Höw, — 

Aantal kampongs. 

4- 

5- 

2. 
I. 

6. 
i. 

4- 

3. 

Totaal: 

8i. 

Het is een opvallend verschijnsel, dat deze stam zoo groote verspreiding heeft in zulk 

gering aantal kampongs, terwijl niet minder dan drie landschapshoofden desondanks ertoe 

behooren. Indien to^a of do'a staat voor toha of do ha, dan beteekent dit: pudendum 

muliebre (SUNDERMANN is geheel van de wijs) en de geheele naam: dat dit pudendum zich 

dan boven [lawa, CZ. voor jawa, N.) bevindt, waarmede vergelijk de mededeeling van de 

Ono Lalu in § 1297. 

Döhulu of Duhulu. G ó m ó. 

Dalu-Dsusawa. 

M a s i ö. 

O;o;u. 

H u r u m a. 

Lahömi. 

Idanö Molk. 

I. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

Een merkwaardig voorbeeld van een stam, die nergens in het onderzochte gebied meer 

dan één dorp bewoont. 

10. Draha of Daha. 

i r. Drum of Duru. 

BötöGhwu. — 

Tanöse-'ö. — 

BötóMuzöj. — 

I d a n ö j. — 

G i d ö. {tanibalina). 

Sógkè-adju. — 

Idanö Molk. — 

Lahusa (I. Tki). (Landschapshoofd). 

Ulu-Dsusuwk. — 

Gómö. — 

Dalu-Dsusuwk. — 

Ta m i ö. — 

Bal ai g h k. 

M k s i ó. 

M a d s i n ö. — 

Ehó. — 

Sjiwalawa. — 

CHo'u. — 

H u r u n a. — 

i 

i 

6 

i 

i r 

6 

5 

4 

9 
1 

2 

7 
2 

i 

4 

4 
i 

3«- 

i. 
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Aantal kampongs. Totaal 

4 
10 

i 

i 

1 

2 

20 

68. 

Stam. Landschappen, waar aangetroffen. 

Ulu n'Ojo. (Landschapshoofd). 

Tögidsjita. (Landschapshoofd). 

H i 1 i m b ö w ö. -— 

IdanöMola. — 

Luwaha Sjuwani. —- 

12. Gea. Afulu. .— 

Lafau. (Landschapshoofd). 

Luzamanu. 3 

Isjiwa. — 3 

Hili Maziaj a. — 8 

Sawö. — i 

Tanöja^ö. (Landschapshoofd). 28 

De in het laatste landschap opgegeven namen waren: Hinarc en Lar'osa, die met Gea 

nauw verwant zijn. 

Söwu. — 1. 

Gea. — 2. 

Als plaatselijke naam gold: Marti Lafau. Blijkbaar ziet de gelijkstelling op de stam¬ 

moeder, van Niassche origine. 

Lahömi. (Landschapshoofd). i5- 
Dqèli, voor wien vgl. § 1205. 

Onohada. — 1. 

Tanöse^ö. — 3- 
Idanöj. (Landschapshoofd). U- 

'—t 24. 

Het laatste getal slaat op de met Gea gelijkgestelde stamnamen: DaiLb, Hinarè, Hu- 

méndru en Larbsa. 

13. Giatva. 

14. Gozui. 

15. Gulö. 

IdanöGawö. — 

Sjiwalawa. •-— 

O^oT. — 

Ta n öj a ' Ö. 

I d a n 9 j. — 

Lahewa. — 

Luzamanu. — 

D u mu 1 a. — 

Sawö. — 

H u r u n a. — 

Bötögawu. — 

Tarahösö. (Landschapshoofd). 

O j o-S i wa 1 u ö r i. — 

Bötö-Muzoj. (tambalina). 

Idanöj. — 

Gidö. (Landschapshoofd). 

8.136. 

4* 

1 . 5- 

5- 

2 . 7- 

7 
i 

1 

5 
20 

9 
2 

2 

2 

12 
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Stam. Landschappen, waar aangetrofïfen. 

Laraga. — 

Het bij 

dal, waarvan echter geene gegevens te mijner beschikking staan 

16. Hulu. 

Aantal kampongs. Totaal: 

i. 65. 

uitnemendheid door dezen stam bewoonde gebied is dat van het Moro5ö- 

17. Hura. 

S a w ö — 

M a s i ö. — 

Luwaha Sjuani. 

I d an öj — 

Sógaè-adj u. (Landschapshoofd). 

H u r u n a. — 

T ög i dsj i ta. — 

Tarahösö. — 

Hier worden onderscheiden de stammen: L'ömbu en Sandrbtb. 

18. Harefa. Lafau. — 
A 

Lazamanu. (Landschapshoofd). 

Isjiwa. (Landschapshoofd). 

Hili Maziaj a. 

Sawö. — 

Onohada. — 

Tanöse;6. — 

IdanöMola. •— 

Laraga. (Landschapshoofd). 

B ö ' u s ö. — 

i 

5 

4 

i 

18 

8 

3 

1 

2 

1 

15 
16 

4 

2 

I 

1 

2 

43 

5 

10. 

(L'ömbu). 

(Bagolö). 

(Gowd). 

33- 

90. 

19. Laija. Ulu-Dsusuwa. (Landschapshoofd). 

Gómó. — 

Dalu-Dsusuwa. — 

Tamiö. — 

Ba 1 a i g h a. 

M a s i ö. — 

O n o 1 a 1 u. — 

Deze werd ter plaatse Harita genoemd. 

Eho. (Landschapshoofd). 

Sjiwalawa. — 

CDo'u. — 

Huruna. — 

U1 u nr O j o. — 

Tögidsjita. — 

Bötógawu. — 

L u waha Sj u an i. — 

20. Lasé. Afulu. — 

Lahewa. 

L a fa u. (tambalina). 

11 

8 

8 

3 

3 

19 

4 

3 

7 

3 

3 

i 

i 

7 

3 

11 

6 

82. 
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Stam. Landschappen, waar aangetrofïfen. Aantal kampongs. Totaal: 

Luwaha Muzoj. (tambalina). 7. 

Dumula. — 7 

Awên'Ojo. — 6 

Lahusa (I. Tai). — 4 

G ó m ó. — 6 

T a m i ö. — r 

Hi n ako. — 3 

Ojo-Siwaluöri. — 13 

Luwaha Sjuani. (Landschapsh. en tambalina). 26 

Ulu Sjuani. (Landschapshoofd en tambalina) 28 

Nalawö. (Landschapshoofd en tambalina). 60 

De stamnaam werd in niet minder dan twaalf onderstammen verdeeld. 

H o w (Landschapshoofd en tambalina). 29. 

Laraga. — 15.225. 

Men ziet hier duidelijk, vooreerst hoe een bepaald gebied het centrum van dezen stam 

kan worden genoemd (zie § 256), maar dat toch ook elders nog wel groepen van eenige be- 

teekenis voorkomen. 

21. Lquli. Bótógawu. — 1 

O n o h a d a. — 1 

Tanöse-'ö. — 12 

Idanöj. — 8 

G i d ö. — 2 

Laraga. — 6. 30. 

22. Mendr'ófa. Awê n'Ojo. — 1 

Söwu, — 7 

Onohada. (Landschapshoofd). 15 

Tanöse-'ö. (Landschapshoofd). 18 

Bötö Muzoj. -— 3 

Laraga. — 2. 46. 

In het landsehap Onohada bereikte mij de merkwaardige mededeeling, dat de stam¬ 

naam overeenkwam met: Mam ba hili, d. i. Mam in het gebergte (wonende). Aangezien het 

zendingsstation Lölöwua hierin gelegen is, zou dit mogelijk gedeeltelijk verklaren, waarom 

de Heer Sundermann, die daar zoo ongeveer zijn voornaamsten tijd doorbracht, zich zoo 

weinig voorstelling heeft gemaakt van het zuivere Nias, en waarom zijne Niassche taal zoo 

belangrijk afwijkt van hetgeen ik daaromtrent in onbeïnvloede streken te weten kwam. RN. 

blz. 21 noemt „Lal ei” (Lalai), ook in dit landschap gelegen, nog als onderdeel van Laraga. 

Dan valt er ook een welmeenend licht op het door de zendelingen zoo op den voorgrond 

geplaatste principe van: „Landschap berust op gemeenschappelijke afstamming”, want die 

vreemdelingen hielden zich natuurlijk onderling te zamen en bij hen moet het streven om dit 

beginsel op den voorgrond te plaatsen er toe hebben geleid, de vreemdelingen ervan te over¬ 

tuigen, dat dit het eenig ware was. En dan is ook verklaard, waarom juist zij zooveel eerder 

dan andere Niassers in het binnenland om een zendeling hebben gevraagd: die was het, die 
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hen bij de toepassing van hunne ideeën, leidende tot onafhankelijkheid van hunne vroegere 

Heeren, de oude wettige Niassche landschapshoofden, tegenover het zuivere Niassche volk 

moesten steunen. Over het Niasch van den Heer Sundermann, door mij „zendelingen-Niasch” 

genoemd, merk ik op dat vreemdelingen, die de taal hadden aanteleeren, uit den aard der 

zaak het idioom nooit volkomen machtig zijn geworden, maar door regelmatige invoeging van 

wat in bepaalde verbindingen alleen voorkwam, er eene soort kunsttaal van gemaakt kunnen 

hebben, vooral uitkomende in het regelmatig voorkomen van den zgn. genitief n of m, of van 

die letters na voorzetsels, hetgeen in de oorspronkelijke en onbeïnvloede dialecten niet in die 

mate voorkomt. Het woord, dat volgens SUNDERMANN een partikel (n of m) voor zich moet 

hebben, ontmoet men in de centrale streken herhaaldelijk als appositie zonder dat. Deze op¬ 

merking geldt trouwens van de geheele kust, en daar leerden de vreemdelingen uit Europa 

hun Niasch. Het is een feit dat door de scholen en door den invloed der kustbewoners de 

oorspronkelijke dialecten hoe langer hoe meer verdwijnen, zoodat de gelegenheid om zuiver 

Niasch te onderzoeken hoe langer hoe geringer wordt. Voor den taalstudent zij het eene waar¬ 

schuwing op dit boeken-Niasch besliste conclusies te bouwen. Over „het Niasch” bezitten wij 

nog geene betrouwbare gegevens. Voor mij, die nooit langer dan enkele dagen of uren in een 

bepaalde streek doorbracht, is het niet mogelijk geweest van de zoo afwijkende dialecten 

algemeen geldende regels op te stellen. Evenwel teekende ik de mij gedane mededeelingen 

steeds op in het idioom van de plaats, en dit kan voor wie zich voor eene studie van de 

taal van Nias vooraf willen oriënteeren van belang zijn. Dit verklaart tevens, waarom een¬ 

zelfde woord niet steeds op dezelfde wijze werd geschreven. 

Stam. Landschappen, waar aangetrofifen. Aantal kampongs. Totaal: 

23- Na z ara. Lahewa. — 9- 

Luw aha Muzöj. — 3- 

Luzamanu. — 8. 

D u mu 1 a. — 1. 

Awê n'Ojo. (Landschapshoofd, tambalina). 30- 

S a w ö. — 1. 

0 j o-Si wal u 0r i. (Landschapshoofd). 16. 68. 

24. SandratÖ. Lahewa. — 1. 

Luzamanu. — 3- 

H i 1 i M a z i a j a. — 3- 

Sa w ö. — 1. 

Tanöse^ö. — , 

L a r a g a. — 8. 31- 

25. Namölö. Onohada. — 5- 

Laraga. — 30. 35- 

Deze naam is dezelfde als voorkomt in de Zuid-in: Mai-namölö. Of dezelfde per- 

soon bedoeld wordt, heb ik niet kunnen nagaan. 

26. Samili. M a d s i n ö. , — 1. 

De plaatselijke naam is Gawasa. 

1 ohene-asi. — 1. 

Idanö Gawó. — 2. 4- 
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Stam. 

27. Sebuwa. 

Landschappen, waar aangetroffen. Aantal kampongs. Totaal: 

Afulu. — 1. 

Lahewa. — 1. (/. 0. Zai). 

I s j i a. — 5- [Zega). 

H i 1 i M a z i aj a. — 8. {Zega). 

Awê n'Ojo. — 10. 

S a w ö. — 3- [Zega). 

Tanöja5ö. — 3- (/. 0. Zai). 

„ (tambalina). 9- {Zega). 

Sowu. — 19. (/. 0. Zai). 

„ (Landschapshoofd, tambalina). 49. (Zega). 

Dalu-Dsusuwa. — 2. 

T a m i ö. — 3- 

H i n ako. — 1. 

Lahömi. — 1. 

Lahagu. — 1. 

BötöMuzoj. — 2. {Zai). 

I d anöj. 

S ö g aè-a d j u. 

Idanö Gawö. 

IdanöMola. — 

Laraga. — 

Bö''usö. (Landschapshoofd). 5.142. 

Door de vermelding tusschen haakjes van den onderstam, indien deze genoemd werd, 

kan men zich een denkbeeld ervan vormen, hoe zulk een hoofdstam is samengesteld. 

(/. 0. Zai). 

28. Siawa. 

29. Waruwa. 

Luwaha Muzoj. — 9. 

Awan/Ojo. — 1. 

Lahagu. — 12. 

Onohada. — 1. 

Lahusa (Idanö Tai). — 6. 

Lahömi. — 8. 

Botögawu. (Landschapshoofd). 24. 

Hilib öwö (Lahömi). (Landschapshoofden tamb.) 11. 

Tarahösö. — 1. 

O j o-Si wal u ör i. — 1. 

Lahagu. — 2. 

23- 

Onohada. — 2. 

Bötó Muzoj. (Landschapshoofd). 18. 

Idanöj. — 3- 

Gi d ö. — 6. 

Sögaè-adja. (tambalina). 4. 

87 
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Aantal kampongs. 

1. 

Totaal: Stam. Landschappen, waar aangetrofïfen. 

IdanöGawó. — 

Höw. — 3. 90. 

30. Zalughu. A fu 1 u. — 6 

Lahewa. {tambalina). 12 

Luw aha Muzoj. (Landschapshoofd). 14 

Luzamanu. — 5 

D u m u 1 a. — 8 

Awê n'Ojo. — . 7 

Hinako. — 2 

Hier werd, blijkbaar naar de stammoeder, de Mum Duri met dezen Niasschen stam¬ 

naam gelijkgesteld. 

Lahömi. — 2. 

Ojo-Siwaluöri. — 9. . . 65. 

31. Zaïva. Lahagu. — 7• 

BotöMuzöj. — 
A J 4. . . 11. 

§ 1421. Het aantal stammen, dat niet onder een algemeenen naam kon worden onder- 

gebracht, is tamelijk gering, en wij vinden die namen vooral in 

melden in de landschappen: 

de Zuid. Zoo is te ver- 

M a s i 0 : Sjiwanah'ónÖ. 

Madsinö: BawÖmenewi, Dab, Djaloba-a, DjamaMb. 

On 01 alu : Bagb, Djagötö, Gahb. 

L a h ö m i: Sarnqiwb. 

Elders weer kende men als stamnaam alleen: Hia en wist men niet den onderstam 

aantegeven waartoe men feitelijk behoorde. Men treft in deze opgave landschapsnamen 

aan die niet in § 869 werden vermeld, omdat nog geen onderzoek naar de staatkundige be- 

teekenis had plaats gehad. Voor eene geographische beschouwing bestaat er echter niet het 

minste bezwaar die eenheden te vermelden, mits onder aanteekening van de toedracht. Dat 

ik hier groote uitvoerigheid heb betracht is met opzet geschied. Hierdoor toch alleen was 

het mogelijk om eens en voor goed met opgave van feiten en niet alleen door eene enkele 

ontkenning te weerleggen, wat RN. blz. 21 schrijft: „De hoofdstammen der Niassers schijnen 

vroeger bijzondere gedeelten van het land tot hun verblijf te hebben verkozen, of deze hun 

te zijn toegewezen, waaraan zij hunnen naam hebben gegeven” enz. Wel is ook nu nog vol¬ 

komen juist, dat er deelen van het eiland zijn waar bepaalde stammen hun hoofdverblijf 

hebben — voorbeelden zijn uit het voorgaande te over te putten: maar met even zooveel 

beslistheid kan men daaruit lezen, hoe eenzelfde stam ook meerdere malen in verschillende 

deelen van het land eene op den voorgrond komende rol speelt. In het algemeen is elk land- 

schap een conglomeraat van stammen, waaronder dan in den regel een of meer hoofdstammen 

optreden. Ook hiervan een overzicht te geven, komt mij overbodig voor, aangezien men immers 

als daaraan behoefte wordt gevoeld, die uit de voorhanden gegevens kan samenlezen. 

Nog moet op een punt worden gewezen, en wel, dat Haver Droeze 25 namen op¬ 

geeft van wat hij stammen noemt. Daaronder is Laraga, Mazingö (t. r. Madsinö), La- 

hagu en Aramö geen stam- maar landschapsnaam. Verder zijn de Ira Ono Zo, de Ira Ono 



BEVOLKING. 691 

Zona en de Ira Ono Huna opgaven voor verschillende stammen samengenomen, zonder dat 

bij mij de zekerheid bestaat, dat men die onder het begrip stamnaam mag opvatten, zooals 

ik voor den laatsten dat in § 256 reeds uiteenzette. Zo en ZONA heb ik slechts een enkele 

maal als stamvader hooren noemen, en wel aan de Masiö, waar de zoon van HlA, DSONÖ, 

als stamhouder had gekregen HULU, terwijl van zijn acht broeders twee genoemd werden: 

Delaü en HUNA of Dso. De woorden Ira Ono behoeven niet bepaald te bedoelen: menschen, 

kinderen van NN., maar kunnen desnoods ook worden opgevat als: menschenkinderen, van 

deze of die eigenaardigheid (bij Huna dan mogelijkerwijze, die in arendsnesten wonen). Nader 

onderzoek alleen kan hieromtrent de beslissing brengen. 

De Ira Ono Ziaba treft men bij mij aan als: Siawa, waarvan het niet vaststaat of zij 

dezelfde zijn als de niado Zaïva, ofschoon dit niet waarschijnlijk is. Zijn Mado Lömbu vond 

bij mij plaats onder den stam Hura. Over den stam Duha, die in Töhènè-asi thuis behoort, 

schreef ik in § 870 sub II; over Maniamölö in § 854. Nog dient te worden vermeld dat 

in dit landschap door mij de stammen Dohalawa, Drum, Bidul'ólÖ en LaHja werden vastge¬ 

steld, zoodat het niet aangaat van de Zuid te spreken met Rappard') van: „de drie hoofd¬ 

stammen, die de kern der bevolking van (nota bene nog wel) de zuidelijke „helft” van het 

eiland uitmaken”: alleen in dat eene landschap toch treft men vier beslist te onderscheiden 

stammen aan, en in Tóhènè-asi behalve den stam Duha nog den stam Samili. 

De Ono Lalu in het landschap Onolalu behooren tot de stammen: Bagb, Djag'ótö, 

Gahb en Harita, welke laatste met Ladja werd gelijkgesteld. Overigens is van dit interessante 

gebied nog maar al te weinig bekend. 

De stamnaam Ono Limbu trof ik aan in Bötö Gawu (2 kampongs), maar werd mij 

in het landschap Idanö Mola niet genoemd, wat nadere verklaring behoeft. 

Aangezien in kaart II worden neergelegd de resultaten van dit onderzoek, dat de hoofd¬ 

lijnen zal weergeven, komt eene verdere bespreking overbodig voor; alleen zij opgemerkt, 

dat er enkele, blank gelaten gebieden niet zijn onderzocht. 

A. 4. De landschappen. 

§ 1422. Na de uitvoerige behandeling, die dit onderwerp onder de Staatsinstellingen 

ten deel moest vallen, is het niet noodig, veel ter zake optemerken. Ook voor dit punt is 

een overzicht zooals in kaart III is opgenomen van meer beteekenis, waarbij men steeds in 

het oog moet houden dat eene zuivere opgave onmogelijk is, aangezien geene juiste gegevens 

omtrent de grenzen werden verkregen. 

B. De nederzettingen. 

§ 1423. Het zou te ver voeren een overzicht te geven van de tallooze namen der kam¬ 

pongs, die dikwijls zijn ontleend aan plaatselijke gesteldheid van het terrein, aan daar voor¬ 

komende houtsoorten, aan mythologische voorstellingen, aan omstandigheden van de bewo¬ 

ners, aan plaatselijke industrie, aan stamnamen der inwoners en vele andere meer. Een aantal 

van die namen vindt men telkens weer terug, zoodat men de plaats moet aangeven b.v. door 

1) BIz. 504. 
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vermelding van de rivier, die er langs stroomt. Dat het woord hili (berg) uiterst veelvuldig 

voorkomt, kan blijken uit de kaarten. 

In § 256 vlg. gaven wij overigens reeds eene beschrijving van de algemeene inrichting 

der dorpen. Hier valt alleen nog iets te vermelden omtrent hunne geographische verdeeling. 

De Zuid vormde in dit opzicht eene tegenstelling met de rest van het eiland, aangezien 

daar het aantal kampongs geringer, maar deze des te grooter in omvang waren. Over het 

verdere eiland trof men tallooze kleine nederzettingen aan, waarvan de verspreiding niet wel 

in bijzonderheden kan worden aangegeven. Landstreken, die door de tijden van onrust en 
\ 

oorlog zijn ontvolkt, zijn: Aramö, het verdere stroomgebied van deEho, het om de midden- 

Ojo en de daaraan aansluitende landstreken aan de beide Gidö’s gelegen gebied; ziekten 

waren oorzaak van de ontvolking van het centrale noorden. Het niet bewoond zijn der moe¬ 

rassen behoeft niet te worden aangegeven. De kusten zijn uiterst weinig bevolkt, wanneer 

men de oostzijde buiten rekening laat, hetgeen ik voor een deel verklaar door de vloed¬ 

golven, voor een ander deel door de ongezondheid dier streken. 

C. De verbinding tusschen de landschappen en de kampongs. 

§ 1424. Buiten de algemeene gegevens in § 609 vlg. neergelegd, is ons al heel weinig 

ter zake bekend. Met uitzondering van de Zuid was er van het doelbewust openen van be¬ 

paalde tracés welhaast nergens sprake. Eerst met het optreden der zendelingen en daarna 

met het ingrijpen van het bestuur is daarin verandering gekomen. De hoofdlijnen daarbij ge¬ 

volgd zijn geweest: een weg langs den bergvoet van de oostkust1), van noord naar zuid, 

eene verbinding van Gunung Sitoli met Sirombu, en eene met Lahewa als voorzet¬ 

ting gedeeltelijk van den oostelijken weg, terwijl secundaire wegen het verdere binnenland 

moesten openen. Bij de overigens steeds wisselende inzichten op dit gebied, acht ik het een 

onbegonnen werk in bijzonderheden te treden omtrent denkbeelden, die eenmaal onomstoo- 

telijk vastgesteld, een oogenblik later weer op losse schroeven worden gezet. De kaart van 

het tegenwoordige Ni as zal de voornaamste verbindingslijnen bevatten, en daarnaar worde 

verwezen. 

Aangezien het gesteente in heuvel- en bergland in den regel uiterst los is, werd het 

talud dier verheffingen aan de rivierzijde door de stroomen en de regens tot een maximum 

van steilte opgevoerd. Plaatselijke instortingen (Niasch: saruru) zijn talrijk. Dikwijls is het 

alleen mogelijk de terreinen te doorkruisen, wanneer men de lengteruggen volgt, dan wel de 

rivierdalen. 

Kunstwerken in de wegen vindt men alleen aan de oostkust waar, van de hoofdplaats 

uitgaande, langzamerhand behoorlijke bruggen over de rivieren worden gemaakt. Zoo kan men 

thans naar het zuiden reeds tot aan de Naffij langs een aan de hoogste eischen voldoenden 

weg zich begeven. Terwijl het tracé van deze verbinding door mij is vastgesteld, heeft vooral 

de Assistent-Resident Th. C. Rappard zich verdienstelijk gemaakt, door hiervan een breeden 

heirweg te maken. Ook in de Zuid vindt men enkele kunstwerken, zooals over de Dsauwa 

en de Gewa, terwijl tusschen Hilifalawu en Sifa^oro-asi een kabelbrug werd gemaakt. 

Over de Muzoj maakte de zendeling W. Schmidt eene brug, de kosten natuurlijk door het 

1) Hierin heeft de genie de Ture Wódó genoemde kaap doen springen, zie afb. 260. 
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Bestuur gedragen, die reeds meer dan tien jaar aan de zware bandjirs in die rivier weerstand 

heeft geboden. Over het algemeen hebben de zendelingen, vooral de heer A. Momeyer 

tijdens zijn verblijf te Sógaè-adju, veel bijgedragen door het houden van toezicht op den 

bouw van dergelijke werken, om het land meer toegankelijk te maken. 

Bij breede riviermonden, zooals aan de Muzoj, wordt de verbinding door een prauw 

tot stand gebracht. Verkeer langs de rivieren zelve heeft slechts in beperkte mate bij de 

grootste ervan plaats, in kleine prauwtjes, waarin niet meer dan twee of drie personen kunnen 

plaats nemen. 

KLIMAAT EN MOESSON. 

§ 1425. Op het kleine oppervlak van het eiland worden door den loop van het ge¬ 

bergte nog aanmerkelijke verschillen in het leven geroepen, hoofdzakelijk het gevolg van de 

condensatie van de in deze zee steeds zoo rijk aan waterdamp zijnde lucht bij opstijging 

tegen de ketens. Waarnemingen, die deze algemeene uitkomsten nader kunnen toelichten, zijn 

voorloopig nog niet beschikbaar. 

Alleen van Gunung Sitoli en van Tëlok Dalam vermeldt de Regeerings-Almanak 

van N e d e r 1 a n d s c h -1 n d i ë voor 1916, deel II, blz. 31, de resultaten van gedane regenwaar- 

nemingen over resp. 24 en 5 jaren. Dank zij den Directeur van het Koninklijk Metereologisch 

Observatorium te Batavia kan ik daaraan toevoegen de uitkomsten van gedurende 4 a 5 jaar 

gedane observaties te Lahagu. De gemiddelde totalen voor die drie plaatsen zijn 3140, 

2566 en 3872 mM., terwijl de gemiddelde cijfers over de afzonderlijke maanden de volgende zijn : 

Maand. Gunung Sit. Tëlok Dal. Lahagu. Maand. Gunung Sit. Tëlok Dal. Lahagu 

Januari. 231. 206. 262 (4). Juli. 265. 136. 240 (5). 

Februari. 191. 203. 306 (4). Augustus. 253- 181. 245 (5). 

Maart. 202. 188. 292 (4). September. 293- 244. 442 (5). 

April. 240. 207. 257 (4)- October. 382. 287. 474 (5)- 

Mei. 2 37- 129. 3r4 (4)- November. 342. 342. 437 (5)- 

Juni. 212. 163. 281 (4). December. 292. 280. 322 (4). 

De totalen wijzen reeds uit dat Lahagu gelegen is waar de noordwestelijke moesson 

tegen het gebergte opstijgt, terwijl Gunung Sitoli door een reeks van heuvels van die 

zijde is beschut, en Tëlok Dalam eerst bereikt wordt na passeering van het gebergte van 

het geheele eiland. 

Overigens geven de maandelijksche uitkomsten aan een maximum van regenval in de 

maanden: October en November, terwijl ook September en December eene toename aanwijzen. 

In een aantal streken van het westen merkte ik eene vermeerdering van regenval op omstreeks 

de maand April, hetgeen te Lahagu in de maand Mei het geval schijnt te zijn: de kleine 

regentijd. Juist Mei is daarentegen de allerdroogste maand te Telok Dalam. 

Op korte afstanden bestaan reeds groote verschillen, zooals men te L ö 1 ö w a ' u (S j i- 

walawa) kan waarnemen, waar maanden lang tegen één uur in den middag regens te zien 

zijn neerkomende op de West keten, terwijl de plaats zelf zelden erdoor bezocht wordt. 
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Men heeft ook tamelijk regelmatige afwisseling van land- en zeewind, de eerste treedt 

op in den nacht en veroorzaakt b.v. de koelte van de hoofdplaats Gunung Sitoli, aange¬ 

zien die winden daar van de heuvels neerdalen. 

De moessons treden niet zoo scherp op als in het oostelijke gedeelte van onzen 

Archipel, maar zijn toch goed te onderscheiden, zoo al niet in die mate als elders naar regen- 

verschil (gelegen onder den evenaar heeft het eiland feitelijk het geheele jaar door regen) 

dan toch naar windrichting. 

Onweders komen voor, maar ik ken heel wat streken waar zij zoo enorm veel heviger 

zijn, dat ik als mijn indruk slechts van tamelijke ontladingen kan spreken. Zij zijn ook meer 

aan bepaalde overgangstijden gebonden. 

Opgaven van waargenomen temperaturen geven RN. ') en Modigliani 2), maar veel 

meer uit die weinige gegevens te concludeeren, dan dat de uiterste grenzen liggen tusschen 

20° en 340 C. (68° en 930 Fahr.) ter hoofdplaats Gunung Sitoli, dus op de hoogte van 

de zee, is niet geraden. 

Belangrijke waarnemingen op dit gebied vindt men nog in den Zeemansgids voor den 

Indischen Archipel 3). 

1) Blz. 13. 

2) Blz. 115. 

3) I, derde druk, blz. 204 en 205. 
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BOEK III. HISTORIE. 

INLEIDING. 

§1426. Over de geschiedenis van Ni as bestaan reeds verscheidene bronnen, waarvan 

de uitvoerigste wel is MODIGLIANI, die de eerste 75 bladzijden van zijn werk hieraan wijdt. 

Maar ook E. DE Waal in zijne „Indische Financiën” x) bevat belangrijke gegevens, en laatstelijk 

schreef RAPPARD een niet onverdienstelijk overzicht van wat hij noemt de ontwikkeling van 

ons gezag op Ni as1 2). Met het oog op den beperkten tijd waarover ik kon beschikken, heb 

ik meer dan mijne gewoonte elders was, zonder nadere bestudeering der .bronnen, van hunne 

gegevens gebruik gemaakt, waarbij het vooral mijne bedoeling was een volledig overzicht 

te geven, voor zoover wij gegevens bezitten, van de vroegste tijden af. Deze arbeid is dus 

voor een deel eene samenlezing van de studie van anderen, waarop ik mij de kritiek veroor¬ 

loofd heb van iemand die door bekendheid met plaatselijke toestanden in staat is nu en dan 

dwalingen wegtewerken, maar hij bevat tevens een aantal nieuwe gegevens. 

Ons onderwerp laat zich in enkele duidelijk te onderscheiden perioden verdeden, die 

voor het betere overzicht als zoo vele afzonderlijke hoofdstukken zullen worden behandeld. 

Als zoodanig noem ik: 

A. Het tijdvak vóór het optreden van de Oost-Indische Compagnie. 

B. De Oost-Indische Compagnie. 

C. De Engelschen op Ni as. 

D. Ni as na de overname van de Engelschen. 

1. Tijdvak van wisselende opvattingen. 

2. Tijdvak van definitieve inmenging. 

In deze volgorde zullen wij dus een overzicht geven van de belangrijkste bekende 

feiten, en aan het slot ook van zulke, die waarschijnlijk nog niet algemeen bekend zijn. 

Voor de bronnen worde verwezen naar de, waar dat pas vond, aangehaalde werken 

en naar de algemeene opgave van de door mij geraadpleegde geschriften. 

1) III, blz. 195 tot 210. 
2) Rappard, blz. 614—633. 

SS 
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A. TIJDVAK VÓÓR HET OPTREDEN DER OOST-INDISCHE COMPAGNIE. 

§ 1427. Ofschoon wij bij de verschillende onderwerpen reeds een aantal aanhalingen 

hebben gedaan uit oude Oostersche bronnen, komt het mij in allen deele gemotiveerd voor, 

hier een doorloopend overzicht van de volledige teksten te geven. Deze zijn alle vervat in 

„Relations de Voyages et textes Géographiques arabes, persans et turks, relatifs a 1’Extrême- 

Orient du VIID au XVIIIe siècles, traduits, revus et annotés par GABRIEL FERRAND” ’). Dit 

werk haal ik aan als „Relations”. Daaraan dan ontleenen wij het volgende, waarbij na ver¬ 

melding van de bronnen een overzicht wordt gegeven van hetgeen zij bevatten vóór ons 

onderwerp van belang. 

§ 1428. SULAYMAN (851). Dit werk dagteekent uit den bloeitijd van den handel van 

het kalifaat van Bagdad met Indië en China. De schrijver, hier genoemd, was koopman 

en maakte van uit de Perzische golf verscheidene reizen naar die landen. Wat hij van 

Ni as zegt is niet veel meer dan dat er een eiland is van dien naam; maar geven wij eerst 

den tekst1 2): „La même mer (de Harkand) renferme, dans la même direction que Sirandïb, 

quelques iles qui ne sont pas nombreuses, mais qui sont trés vastes . . . Au nombre de ces 

iles est celle qu’on nomme Ramni... II s’y trouve des mines d’or; on y remarque aussi des 

plantations appelées fangur et d’oü Pon tire le camphre de première qualité. Ces iles ont 

dans leur dépendance d’autres iles, parmi lesquelles est celle de Niyan”. — Wanneer de 

schrijver dan vervolgt: „Ces iles abondent en or, et les habitants se nourissent du fruit du 

cocotier. Ils s’en servent dans la préparation de leurs mets, et ils se frottent le corps avec 

son huile. Quand 1’un d’eux veut se marier, il ne trouve femme qu’autant qu’il a entre les 

mains le crane de la tête d’un de leurs ennemis; s’il a tué deux d’entre les ennemis, il peut 

épouser deux femmes; s’il en a tué cinquante, il peut épouser cinquante femmes, suivant 

le nombre des cranes”, dan mag de term „ces iles” ertoe doen besluiten, dat volgens dezen 

tekst bedoeld is niet Ni as, of althans niet Ni as alleen, maar dat het dan genoemd wordt 

als onderdeel van dat geheel. Voor wat de aanwezigheid van goud betreft, moet op de groote 

onwaarschijnlijkheid worden gewezen, dat daarbij aan dit eiland is gedacht. En wanneer de 

tekst dan vervolgt met: „L’origine de eet usage vient de ce que les habitants de cette ile 

sont entourés d’ennemis; celui qui se montre le plus hardi dans les combats est le plus 

estimé de tous”, dan kan men de onderstelling wagen, dat mogelijk dit huwelijks-gebruik 

bepaald op Nias slaat, maar de bron zelf, gelet op de slordige redactie, laat even goed toe, 

het op Ramni, dus op Sumatra in het algemeen te betrekken, waarop de schrijver na de 

aangehaalde woorden uitdrukkelijk terugkomt: „L’ile de Ramni produit de nombreux élé- 

phants, ainsi que le bois du Brésil (sic) et le bambou. On y remarque une peuplade qui 

mange les hommes. Cette ile est mouillée par deux mers, la mer de Harkand et celle de 

Salahit”. (Dit laatste: de Straat van Malakka). 

Ofschoon wij dus omtrent het eiland zelf weinig positiefs te weten kwamen, moet’toch 

worden opgemerkt dat er wel aanleiding toe is aantenemen, dat de toestanden op Nias 

toch zeker niet veel anders zullen zijn geweest dan hier beschreven. 

1) Paris, Eknest I.eroux, 1913—14 (2 tomes). 

2) Relations, blz. 36. 
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§ 1429. Kitab ’adjaib al-Hind (Livre des Merveilles de 1’Inde), het werk van den 

zeevaarder BOZORG van Ramhormoz, is van niet volkomen zekeren datum, maar stellig 

van vóór de XIVde eeuw; Van DER LlTH onderstelt in zijne uitgave omstreeks het jaar 342 

dar Arabische tijdrekening, dus rond het jaar 950 na CHRISTUS. Hier vinden wij ') het vol¬ 

gende: „Je tiens de... que dans 1’ile de Niyan (0lyd>) qui est une ïle de la mer Extérieure, 

a cent parasanges de Fangür, il y a aussi des anthropophages. Ils font collection de cranes 

et se font gloire du nombre qu’ils en ont pu rassembler. Ils achètent des lingots de cuivre 

jaune a un prix trés élevé, et les gardent au lieu d’or; car ce métal est aussi durable chez 

eux que 1’or chez nous. Quant a 1’or, ils le regardent comme sans valeur, et n’en font pas 

plus de cas que nous du cuivre. Au dela de 1’ile de Niyan, on trouve trois iles nommées 

Barawa, dont les habitants sont aussi mangeurs d’hommes; ils gardent les cranes et ce sont 

pour eux des articles de valeur qu’ils emploient dans le commerce”. 

Het verband, dat tusschen dit eiland en het er vlak tegenover gelegen Baros wordt 

gebracht, het — wat de schrijver opvat als: verzamelen van schedels, waarin hij wel gelijk 

zou kunnen hebben1 2), het noemen van koper en goud die beide op Ni as zeer gewild zijn, 

en waarbij het immers nog niet zoo lang geleden is dat bleek, hoe het verschil tusschen 

beide toch nog niet zoo diep is doorgedrongen tot de huidige bewoners — het zijn alle 

punten, die spreken voor de juistheid der onderstelling, dat ons eiland is bedoeld. De toevoeging 

in zake Barawa kan tenauwernood slaan op H er u wan ga, een der H i n a k o-eilanden. 

Zij is echter van beteekenis met het oog op het gebruik der schedels 3). 

§ 1430. EdrïSÏ (1154). Geboren in Ceuta in 1099, deed deze schrijver, na te Cordua 

te hebben gestudeerd, lange reizen, en kwam ten slotte aan het hof van Rqger II van 

Sicilië, voor wien hij in 1154 zijn groot geographisch werk schreef, waaruit wij het volgende 

ontkenen4). Dat met het goudland Sumatra bedoeld is, gelijk tevoren vermoed, kan blijken 

uit: „. . . 1’ïle de Rami (hetzelfde, dat zooeven Ramnï heette)... On fait dans cette ïle le 

commerce de 1’or, car il s’y trouve beaucoup de mines de ce métal; d’excellent camphre...” 

Waaruit de handel met streken als Nias kan hebben bestaan, blijkt o.a. uit: „Les marchands 

s’y rendent avec de gros et de petits navires, et s’y procurent .. . des noix de coco moyen- 

nant du fer”. Over de voegüng wordt gezegd: „La nourriture des habitants se compose de 

bananes, de poisson frais et de noix de coco”. Dit alles echter betreft andere eilanden, terwijl 

over Nias het volgende handelt: „Au midi de 1’ïle de Rami, il en est une autre bien peuplée 

qu’on nomme Niyan (de tekst heeft ^LbJt of ^L*a_JI), oü se trouve une grande ville. On y 

mange des noix de coco; c’est un mets dont on fait (grand) usage. La population est trés 

brave, trés courageuse, et parmi ses usages il en est un qui se perpétue de père en fils, et 

qui consiste en ce que, lorsqu’un homme veut se marier, sa familie ne le lui permet pas, a 

moins qu’il n’apporte la tête d’un ennemi tué par lui, en sorte que le prétendu se met a 

roder dans tous les environs, jusqu’au moment oü il peut parvenir a tuer un homme et a en 

apporter la tête; alors il épouse la femme a laquelle il avait été fïancé. S’il apporte deux 

têtes, il peut épouser deux femmes; s’il en apporte trois, il épouse trois femmes; et dans le 

1) Relations, blz. 583. 

2) Vgl. § 809. 

3) § 809. 
4) Relations, blz. 181 vlg. 
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cas oü il aurait tué cinquante hommes, il pourrait avoir cinquante épouses. (Alors) il jouit 

dans le pays de beaucoup de considération; on 1’honore comme un brave, et c’est une obli- 

gation a tous de le respecten Cette ile est peuplée d’un grand nombre de tribus”. Merken 

wij nog op, dat er volgt: „Non loin de la et a deux journées de distance est 1’ile de Baltïs”, 

waarin wij den naam Baros, de kamferstad, herkennen, terwijl de donkere tint der Bataks 

wordt weergegeven met: „dont les habitants sont noirs”, zij zijn „tout nus et anthropophages”. 

Inderdaad tal van punten die aan Ni as doen denken, zoo al niet steeds, in geval dit 

eiland wordt bedoeld, volkomen juist weergegeven. Vóór Ni as pleit, dat het — in tegenstel¬ 

ling ook nu met de andere eilanden — goed bevolkt was; die groote stad wijst dan onmis¬ 

kenbaar op de Zuid, want elders is zoo iets uitgesloten en daar ook handhaafde zich tot 

voor enkele jaren het eten van klappers: het gebruik om koppen te halen bij het huwelijk, 

als voorwaarde, handhaafde zich in centrale streken, maar dan niet als kop, bestemd voor de 

eigen familie van den man, zooals men uit dezen tekst zou willen lezen (sa familie ne le lui 

permet pas), maar als overtedragen aan den vader van het meisje, dus aan den schoonvader. 

De geschetste toestand wijst meer op endogomie dan op de op Ni as thans veelal heer- 

schende exogamie; alleen voor de Zuid gaat de beschrijving weer op. 

Ook het groot aantal stammen komt geheel uit, en dat het eiland Balus op twee 

dagen afstands ervan gelegen was, met zijne donkere inwoners, strekt tot nadere bevestiging. 

Alleen kan die nauwkeurige kennis van een betrekkelijk zoo onbeduidend eiland ons ver¬ 

wonderen ; daarmede moest men dan toch wel intiemer relaties hebben gehad, waardoor men 

de taal kende en iets omtrent de bewoners kon te weten komen. Wij hebben gezien (§§ 15 

slot, 187), dat ook dit niet tot de onwaarschijnlijkheden behoort. Vermelden wij alles, wat 

vóór de eenheid van dat land met Ni as pleit, wij mogen niet verzwijgen, dat ertegen spreekt 

de afstand van Ceylon1). 

§1431. KazwInï (1203-—1283), geboren te Iiazvïn in A d z a r b a y d j a n , later kadi 

onder den laatsten khalief der Abassiden te Bagdad. In zijn boek over de wonderen der 

schepselen en van de merkwaardigheden der wereld schrijft hij2): „L’ile de Niyan (hier 

merkt Ferrand op: Le texte a la legon fautive ^LoJi al-Binan pour an-Niyan, l’ile 

de Ni as)... Sur cette (ile) vit un peuple nu a peau blanche et qui est d’une merveilleuse 

beauté. Ils se retirent sur les sommets des montagnes de peur qu’on ne les découvre a cause 

de leur merveilleuse beauté. Ils sont anthropophages”. Ook hier volgt dan de beschrijving 

van zwarte menscheneters, die de Bataks zouden kunnen zijn. 

Deze mededeeling vormt wel eene contradictie met wat wij tot nu toe vernamen, 

maar laat zich niettemin wel op het eiland Ni as toepassen, mits wij dan niet het oog hebben 

op de Zuid met zijne „groote stad”, maar op het overige eiland. De blankheid der bewoners 

viel dan niet alleen dezen ouden op, wij vinden immers bij VALENTIJN volkomen hetzelfde 

vermeld, bij wien wij lezen3): „benoorden de linie ontmoet men Poelo Nays, of Nias, 

daar zeer blanke Indianen vallen, schoon ’t maar 1 of 1' graad benoorden de linie legt”. 

Wat echter het meest verrast is de eerste aanwijzing van menschenhandel, wel niet uitdruk¬ 

kelijk vermeld, maar toch tusschen de regels te lezen, want waarom anders die vrees, wan- 

1) Relations, blz. 183: De Niyan a Sirandïb, trois journées de navigation. 

2) Relations, blz. 301. 

3) Oud en nieuw Oost-Indië, Deel V, 1 (Beschryvinge van het eiland Sumatra), bl. 19. 



TIJDVAK VÓÓR HET OPTREDEN DER OOST-INDISCHE COMPAGNIE. 701 

neer het niet is, omdat men en dan op grond van — zooals het hier heet — hunne „mer- 

veilleuse beauté” hen als slaven gaarne tot zich nam. 

§1432. RAëïD Ad-Din (1310). Geboren te Hamadzan in 1247, geschiedschrijver en 

tevens medicus van Israëlitische origine, vermeldt het volgende1): „au dela de (Siimütra), 

Dar band Nias qui est une dépendance de Djawa”. Dit Djawais niet Java, maar, zooals 

blijkt uit Relations, blz. 343, eene stad in het gebergte van Sumatra, waar men de kampfer 

van daan haalde, dus het achterland van Baros. Verder vermeldt de bron het gebruik bij 

die S u m at r a-bewoners, om hun huid zwart te kleuren; mogelijk dat wij dit ook bij de 

vermelding van vroeger van zwarte bewoners in aanmerking moeten nemen, al zou de huids¬ 

kleur der Bataks op zich zelve reeds voldoende zijn ter verklaring. 

Wat juist onder dat dépendance moet worden verstaan, is niet duidelijk. In elk geval 

kan er relatie tusschen beide landen in die tijden uit blijken. 

§ 1433. IBN Al-Wardï (omstreeks 1340). In 1290 in Syrië geboren; wijdde zich na 

studie in het recht aan literarischen arbeid, en hem wordt waarschijnlijk ten onrechte het 

auteurschap toegeschreven van het werk, waaraan wij het volgende ontkenen. In dezen tijd 

vinden wij reeds vooruitgang in de kleeding der bewoners van Sumatra, die reeds de 

schaamdeelen bedekken. Nu doet zich in dit werk de vermelding voor eerst van een eiland, 

dat al-Bïnaman genoemd wordt, dan enkele regels verder van een al-Banan genoemd 

eiland, welke FERRAND beide met Nias gelijkstelt. Laten wij eerst de beschrijving van 

beide volgen 2): 

al-Bïnaman. 

L’ile . . . est fertile et prospère; elle contient une grande ville. Ses habitants sont 

remarquables par leur énergie et leur courage. Lorsque 1’un d’eux veut prendre femme, la 

coutume exige que, avant de 1’épouser, il s’éloigne, puis qu’il revienne en rapportant une tête 

(humaine) coupée. On lui donne alors une femme sans qu’il ait a fournir ni dot ni douaire. 

S’il apporte deux têtes, il épousera deux femmes; s’il en apporte trois, il épousera trois 

femmes; s’il apporte dix têtes, il épousera dix femmes. II sera considéré et honoré par les 

siens. Cette ile produit le bois du Brésil, le bambou, la canne a sucre en quantité indescrip- 

tible. On y trouve également des eaux courantes, des fleuves (dont 1’eau) est agréable au 

goüt et des fruits variés”. 

al-Banan. 

Parmi les lies (du Wakwak) se trouve l’ile de..., dont les habitants sont nus, ont 

la peau blanche et sont bien faits. Ils se retirent sur le sommet des arbres; ils chassent les hommes, 

puis les mangent”. En dan wordt verder weer verteld van eilanden met zwarte bewoners. 

Mij dunkt, beiderlei beschrijving vertoont merkwaardige tegenstellingen, die nadere 

beschouwing vereischen. Beginnen wij daarbij met al-Banan, dan zien wij dat de berg¬ 

toppen van KazwïNÏ hier door boomtoppen zijn vervangen; ook worden zij als menschenjagers 

voorgesteld, niet alleen als menscheneters. Deze mededeelingen kunnen slaan op centrum en 

noorden. Overigens zijn beide teksten zoo gelijkluidend (welke opmerking meer of minder van 

1) Relations, blz. 361. 

2) Relations, blz. 414. 
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alle bronnen geldt), dat er alle reden toe is, deze jongere te verwerpen. Wat over al-Binaman 

gezegd wordt, laat zich zeer wel vastknoopen aan wat ons van de Zuid bekend werd. Alleen 

die overvloed van producten — wij zullen dien wel wat moeten temperen, om met dit ge¬ 

bied, naar de tegenwoordige verhoudingen te oordeelen, niet in strijd te komen. Ijzerhout 

werd bij Balaigha geregeld uitgevoerd, ook in onzen tijd, en in dien van RN. had dat 

vooral plaats met het noorden van het eiland, o. a. Lafau. De teelt van suikerriet is tegen¬ 

woordig uiterst beperkt. * 

Wanneer wij het gebruik van snellen hier op al-Bïnaman zien toegepast, en bij 

SüLAYMAN nog uit den tekst niet voldoende zekerheid konden putten, of het wel speciaal 

op Ni as sloeg, dan kom ik nog even terug op wat wij bij die laatste bron als oorzaak 

zagen genoemd: „L’origine de eet usage vient de ce que les habitants de cette ile sont en- 

tourés d’ennemis”, en wijzen erop, hoe wij de Zuid aan het einde hebben leeren kennen 
V 

van zijn strijd tegen Aramö, dat hier inderdaad het „jachtveld” der zuidelijken lag, en dat 

snellen het middel was om den strijd te voeren, wanneer geen openlijke oorlog daar was. 

In bronnen, geschreven in tijden toen men nog zoo bitter weinig voorstelling had van 

de juiste geographische verhoudingen, behoeft het niet te verwonderen zulke onzekerheden 

aantetreffen. De mogelijkheid, zelfs de zeer groote waarschijnlijkheid, dat de verschillende 

namen op hetzelfde eiland slaan, is daar, maar bewezen is dat niet. 

B. DE OOST-INDISCHE COMPAGNIE. 

$ 1434. Wanneer juist de eerste aanrakingen met Ni as zijn begonnen, ligt in het 

duister '). Als zekere gegevens werden ons reeds bekend de in § 844 vermelde Contracten, 

waarvan alleen die van 1693 geheel toegankelijk werden. Gaven wij te aangehaalder plaatse 

een overzicht van wat wij noodig hadden voor eene juiste beoordeeling van de Niassche 

staatsinrichting, hier moeten wij ons bezighouden met de beschouwing van de verhouding, 

die tusschen de Compagnie en Ni as werd geboren. 

Ten einde een doorloopend overzicht te verkrijgen van alle mij bekende gegevens, zal 

ik, te beginnen met deze periode, de feiten in chronologische volgorde, met vooropstelling 

der jaren, behandelen. 

1665. In een rapport van Cauw omtrent de Westkust van Sumatra van 13 

Januari, dat de gegevens inhoudt van een onderzoek in het vorige jaar gehouden, vermeldt 

hij van Padang: „was, schilpatshoorn en bensjemin wert er mede wel, maar niet in abon- 

dantie te coop gebracht, het selve valt in de Ni as eylanden, daar tegen over leggende” ï). 

1668. Van ons eiland wordt verder gesproken in het in dit jaar met „de lantsheren 

ende grooten van ’t geheele lant van Baros ende d’andere volcken, die daar onder sorteren” 

gesloten Contract1 2 3), waar het heet: „’t eylant Ni jas... de principale spijscamer.. voor Baros”. 

1) Zie intusschen Bijlage III, 6°. 

2) De Oost-Indische Compagnie op Sumatra in de I7de eeuw, door N. Mac Leod. Indische Gids, 1904, II, blz. 1270. 

3) Tractaten met verschillende Coningen, vorsten etc. in Indien gemaakt... sedert 1658 tot den jare 1669, 

n°. 2, blz. 398. 
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Beiderlei gegevens wijzen op destijds bestaande handelsrelaties van Ni as met den 

Sumatr a-wal. 

Het was omstreeks deze jaren, dat eene toenemende belangstelling voor de westkust 

van Sumatra samenging met optreden tegen den invloed door Atjeh op die kust uitge¬ 

oefend. Als middelen voor het laatste diende eene blokkade, terwijl men door het sluiten 

van Contracten een „bontgenootschap” trachtte te vormen, waarin de Atjehneezen tot ge¬ 

meenschappelijke vijanden werden verklaard, en de handel aan de Compagnie werd gewaar¬ 

borgd met uitsluiting van hare vijanden. 

Op instigatie van PlTS en COOPMAN, om het gezag der Compagnie te vestigen om de 

Zuid en om de Noord van Padang ') wordt een eskadertje gezonden, bestaande uit jachten 

en sloepen: een daarvan is het jacht Lantsmeer, vermeld in het rapport van David Davidsen 

van 23 October 16691 2) en welk schip wij ook den 23sten September vermeld vinden voor 

Baros te liggen. Mogelijk is dat onderzoek van DAVIDSEN het uitvloeisel van eene lastgeving 

van uit Batavia, zooals men zou kunnen vermoeden uit een brief aan het opperbestuur van 

17 November 1669 3), waarin men leest: „De volckeren van de eylanden Nias, zelfs oocq 

die van ’tVerckenseylant, hebben haer van selfs op Paddangh comen aanbieden ende 

versoecken om met de Compe in ’t bewuste bontgenootschap ende handelinge te mogen 

worden ingelaten, sullende UEd. by onsen briefif van 19 Augusti ontwaer worden dat we 

ordre hebben gegeven deselve eylanden nader te doen ondersoecken, waer van nae vertrouwen 

UEde de bevindinge met de laatste schepen sullen connen verstendigen”. 

Een dergelijk verzoek vindt mogelijk verklaring in het optreden der Atjehers als slaven¬ 

halers op het eiland, waartegen althans een deel der bevolking kan zijn gekant geweest. 

Evenwel, de bewoordingen van den juist aangehaalden brief moeten, waar gesproken wordt van 

„de volckeren”, berusten op de destijds nog volkomen onbekendheid met het eiland: als 

eenig resultaat van de er mede genomen bemoeienis toch valt slechts te melden het volgende 

tweetal contracten 4 5 6): 

I. dat van 2 Juni juncto 31 Juli 1669, gesloten met Laraga, Ture Wödö en 33 

daaronder ressorteerende dorpen r>). 

II. dat van 24 Augustus d. a. v., hetwelk echter niet op Nias werd gesloten, maar 

met een gemachtigde, en wel te Padang, zooals blijkt uit een brief van PlTS van 25 Sep¬ 

tember0), waarin het heet: „Die van d’eylanden Niako en Maros hier voorn al gem(eld) 

hebben haer commitenten in Aug° passado na ons afgesonden en met deselve doen versoecken 

wij haer nevens die van nij as en batou onder een gemeen contract geliefden in te lijven’. 

Hierbij werden de bewoners der H i n a k o-eilanden, de ons reeds bekende7) Marti, in deze 

stukken Marossers genoemd, o. a. verbonden geen handel met Atjeh te drijven, zooals wij 

1) Mac Leod, 1904, II, blz. 1284. 

2) § 1340. 

3) Waarop Dr. F. de Haan mijne aandacht vestigde. 

4) Zie Mod. blz. 25. 

5) Zie: § 844; aanhef van het Contract van 23 Maart 1693 in het Rijksarchief; renovatie van 26 Mei 1755, 

Contractenboek 1743—1782, blz. 130, oud archief te Batavia. 

6) Register der te Batavia ingekomen brieven, jaar 1669, Vol. I, folio 1061. 

7) §§ 1366 B en 1416. 
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gevoegelijk mogen concludeeren uit hetgeen een der bronnen van deze gegevens ‘), het Con¬ 

tract van 26 April 1693, vermeldt in artikel 1 : „Contract en verbond . . . door hunne afge- 

sant orang kaya LAKY gemaekt en opgerecht”, waaraan zij zich grootelijks hadden vergrepen 

door sluikhandel, terwijl het volgende artikel behelst een „op nieuw” afzweren van het gezag 

van genoemd rijk. Zij werden toen weder „in genaden aangenomen”. 

En als verdere bepaling, waarvoor zie bovenstaanden brief, werd vastgesteld de levering 

van „20 katij aetchins of 10 soija Maros zijnde stijf 2 leggers clappus olij voor tribuijt of 

homagie”; ook werd gestipuleerd, dat men te Padang ter markt kon of moest komen („en 

wijders met die meerige coopmanschappen hier ter markt comen, waardoor we verhopen dat 

de olij vrij beter coop worden zal dan wij deselve hier tot nog toe... hebben connen becomen”). 

Slechts met een tweetal landschappen derhalve werd een verbond gesloten, waarvan 

het eene ongeveer op het midden van de oost-, het andere op gelijke breedte van de west¬ 

kust van Ni as gelegen was. 

1671. Als uitvloeisel hiervan vinden wij in dit jaar vermeld dat Niassers (vermoedelijk 

van Hinako) te Padang „hommage” komen doen; zij brachten vervolgens een tribuut in 

klappers op 1 2). 

De Compagnie stelde in dezen tijd o. m. belang in Nias met het oog op de goud¬ 

mijnen te Salida, waarvoor men slaven van dit eiland trachtte te krijgen3). 

Vermoedelijk bij gelegenheid van een handelsreis óók met dit doel, had in 1678, op 

7 Januari het volgende plaats. De sloep Sonnebloem werd op 18 December 1677 „tot incoop 

van rijs, boontjes, cadjangh en levendigh bestiaal op Nias vertrocken ende voor de negorije 

Chimon Bau wan (Sömabawa) aangecomen zijnde ende tot den 7e January in handel 

gelegen mitsgaders schaars 10 lasten rijs, een varke ende twee lijfeygenen become hebbende”, 

overvallen en „soo sijn voorn boeckhouder (MAURITS VAN Zijl) den onderstierman PlETER 

Tribelles, den jong assistent WOUTER van Dielen, quartiermeester en nog 4 matroosen, 

tsamen 8 coppen vermoort geworden, daar aan lant door de eygen inwoonders, die oock toe- 

geleght hadden, daarna hun meester van gemelde sloep te maken”. Door het optreden der 

overige bemanning werd dit belet. 

1681. Eerst op 9 Maart van dit jaar vinden wij de eerstvolgende actie, die blijkbaar 

eene bestraffing bedoelde4). Men kwam met de sloepen Neptunus en Sonnebloem te Sim- 

bambawa (Maleische uitspraak van juist genoemd Sömabawa), waar de bevolking als in 

1678 vijandig was. Men landde, maar kon niets anders doen dan eenige huizen en prauwen 

verbranden. Te Nai (Na5aj) en Lambaroe (blijkbaar gelegen aan de kaap van dien naam, 

waarvoor zie § 870 sub 2) werd met de hoofden vrije slavenhandel (voor de mijnen te Salida) 

bedongen: een soort Contract dus, vermoedelijk niet op schrift gesteld. Ook te „Goenong 

Si tol i”, waar de Neptunus naar toeging, was de bevolking vriendschappelijk. 

1693. Vóór dit jaar vinden wij geene nieuwe gegevens meer. Voor de regeling der 

verhouding van de Compagnie met Nias bevat het de belangrijkste documenten, gedeeltelijk 

reeds verwerkt in § 844 en volgende. In het geheel werden er zeven Contracten (en niet vijf, 

1) Zie § 844. 

2) Mac Leod, Ind. Gids, 1904, II, blz. 1286. 

3) Op. cit., 1905, I, blz. 140. 

4) Op. cit., 1905, I, blz. 473. 
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zooals Van der Kemp abusievelijk opgeeft)1) gesloten2), maar daarbij blijft Sömabawa 

vermeld, zoodat er reden is om aantenemen, dat de moeilijkheden met dat landschap nog 

niet waren opgelost. Als aanleiding daarvan mag het vermoeden worden uitgesproken, dat 

deze oude slavenmarkt, stellig in connectie met Atjeh staande, van een monopolie van de 

Compagnie niets moest hebben, en dus haar optreden vijandig tegenover stond. 

Het meerendeel der overeenkomsten bevatte zeven artikelen; alleen die met Laraga 

telde er nog een achtste, aan welk laatste eene afzonderlijke bespreking in § 847 werd gewijd; 

de overeenkomst met Hinako, en die met „Gonong Jarroe”3) vertoonen eenige afwij¬ 

king. Aan Van DER Kemp 4) danken wij de eerste publicatie van materiaal waaraan het ge- 

wenscht voorkomt uitbreiding te geven, met het oog op de opmerkingen waartoe de teksten 

aanleiding geven. 

Eene korte bespreking der artikelen, opgenomen in Bijlage II, zal het duidelijk maken, 

in welke richting men destijds, voor wat de politiek in dit gedeelte van den Archipel betreft, 

wilde koersen. 

Art. 1. Men plaatste zich „direct onder S. E. Comps protexie en gehoorsaemheyd 

van den Minangcabous Coninck, en den E. heer Commandeur der Sumatra West C ust, 

als desselfs Mayesteyts gemagtigde Stadhouder”, en dan hooren wij daartegen als het ware 

het protest der Niassers, die men in die verhouding wilde brengen, wanneer er volgt: „schoon 

nog noyt vassalen of subjecten van Coningen, vorsten off potentaten geweest, veel min eenige 

tribuyt ofte homagie aen jemand ter wereld gedaen hebben”. En dat men deze passage zóó 

moet opvatten, komt mij nog waarschijnlijker voor, omdat men in geen dier contracten verder 

van „homagie” gesproken vindt, uitgezonderd bij Hinako: maar dit immers was zich zelve 

komen aanbieden, en hiermede kon men dus een stap verder gaan. 

Maar men leze dit goed: dit was een verbond met de hoofden, gaf weer hunne ver¬ 

houding tegenover vorsten en wat dies meer zij buiten het eiland zelf; het heeft dus niet 

betrekking op de inwendige toestanden en mag derhalve geene aanleiding worden om te 

onderstellen dat de bevolking niet in de verhouding van onderdaanschap tegenover hare 

eigen hoofden zou hebben gestaan. 

Art. 2. De „aetchinders” en andere „S. E. Compie vijanden” werden dat ook van de 

bondgenooten. 

Art. 3. De Compagnie kreeg den alleenhandel in slaven en levensmiddelen, waarin de 

handel van het eiland in hoofdzaak bestond. 

Art. 4. Vijanden der Compagnie zouden niet worden toegelaten; men zou daarentegen 

trachten hen te vernietigen, terwijl de Comp. eveneens bevoegd zou zijn tot dat doel op 

Nias te ageeren. 

Art. 5. De handel werd via Baros op Padang veroorloofd, maar noordwaarts was 

die verboden op straffe van verbeurdverklaring. 

Art. 6. Lieden van de Comp. die zouden wegloopen moesten, op straf bij nalatig¬ 

heid, worden uitgeleverd. 

1) Bk. 585. 

2) Cf. Modigliani, blz. 25—26. 

3) Zie § 1375. 

4) Bijdr. Kon. Inst., 6de Volgr., deel VIII (1901). 
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Art. 7. Met de „Marossers ende inwoonders van Inakö” (niet Snako, zooals bij ver¬ 

gelijking met andere plaatsen blijkt) zouden zij in „een eeuwigen vreede” leven; men zou 

handel drijven als voren. Ook stond boete op „te hoog waardeeren hunner coopmanschappen 

van oly, rijs, pady etca”. 

Duidelijk blijkt hieruit, dat op de H i n ako-eilanden nog anderen dan Mam ’) woonden, 

zonder twijfel de Niassers zelven. 

Dat „te hoog waardeeren” van handelsartikelen wijst erop, dat men vaste prijzen bij 

die Contracten vaststelde; en die wijzen weer op vaste maten. Het is moeilijk uittemaken, 

in hoever het vaststellen van maten en gewichten bij het landschapsverbond 1 2) hierdoor is 

beïnfluenceerd; er bestaat echter m. i. geenerlei grond, om den oorsprong van dat gebruik in 

eene verhouding met de Compagnie te zoeken: zulke regeling is de logische eisch voor de 

bestaanbaarheid van het landschap, terwijl de mythologische voorstellingen der Niassers ter 

zake wijzen op den hoogen ouderdom ervan. 

Omtrent het in 1693 met het landschap Maniamölö op 15 April gesloten Contract, 

lezen wij bij Francis 3), dat het „District” Telok Dalam geheel aan de Compagnie werd 

afgestaan, terwijl „er” (de plaats hiervan heette in zijn tijd nog Hili (d. i. berg) Hollanda) 

toen eene bezetting moet hebben gelegen, die ^echter twee, jaren later weder is ingetrokken, 

omdat deze post niet genoegzaam opbracht om de kosten te dekken. 

Het wil mij voorkomen dat er alle reden voor is, om de juistheid van deze mede- 

deeling4) in twijfel te trekken. 

Vooreerst is in het in Bijlage II weergegeven Contract met geen woord van zulk een 

afstand sprake: integendeel — in artikel 3 leest men dat de Comp. kon komen handel drijven 

„sonder aen eenige tollen ofte geregtigheden, veel min ancheragie gehouden ofte verpligt te 

wesen” — en dergelijke afspraak zou in geval van eenigen afstand volkomen overbodig zijn 

geweest. 

Ook uit geen enkele andere bron werd het mij bekend, wat wij bij Van DER KEMP 

vinden aangehaald5): „Teilo Dalam... schijnt een der eerste etablissementen op het 

eiland van de voormalige (Nederlandsche) Compagnie, en met Nako het eenige, dat zij ge¬ 

durende eenigen tijd behouden heeft”. In § 1438 waag ik een vermoeden, hoe deze onder¬ 

stelling in de wereld kan zijn gekomen. 

§ 1435. Een veel nauwere band werd gelegd met de H i n ako-eilanden; het op 26 

April 1693 gesloten Contract geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen: 

Art. i behelsde de in de vorige § bedoelde aanneming in genade. 

Art. 2. De regenten kwamen „op ’t nieuws de Croon-A e t c h i n ... af te sweeren” (zij 

hadden sluikvaart met Atjeh gedreven), „en dat rijk met alle haer onderdanen uyt dien 

hoofde voor hunne openbare vijanden te verklaeren”, waarop de onderwerpingsformule volgt 

als in art. 1 der andere Contracten. 

Art. 3. „Beloven ook alle regenten van geciteerde Eylanden voor Eeuwig gehouden te 

1) 1366 B en 1416. 

2) § 875- 
3) Tijdschr. Ned. Ind. 1S39, I, blz. 215. 

4) Zie nog: Van der Kemp, blz. 584; Ene. v. Ned. Ind. sub Nias, II, blz. 24; De Waal, Ind. Fin., IV, blz. 198. 

5) Loc. cit. 
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blijven, hun om de twaalf maenden ofif een rond jaer ten Hooft Comptoir Padang te ver- 

toonen, en in gebreeke van dien, arbitrale Correctie subject, en onderworpen te sijn”. 

Art. 4. „Wijders consenteeren meergem(elde) regenten voor de naem van beschutsheeren 

aen de I. Comp. ’sjaerlijx op Padang twintig Zoy ') aetchins, sijnde ruym twee leggers 

clappus oly, en verdere alle tedesen Eylanden vallende vettigheyt aen geen andere dan aen 

d’I. Compie ten Hooft comptoir voornoemd tegens de ordinaire prijs te sullen leveren, onder 

vborwaerde van met sodanige maet gemeten te werden, als apresent costy in usantie, en 

’t gebruyk is”, terwijl op handel naar elders verbeurdverklaring en straf stond. 

§ 1436. Het kortst was de overeenkomst met de lieden van het landschap Gonong 

J ar roe1 2), die alleen het eerste artikel van de zeven in § 1434 bedoeld, bevat. De reden 

hiervan is waarschijnlijk, dat voor dit niet zeevarend gedeelte van het eiland er geene aan¬ 

leiding was om zich tot iets anders nog te verbinden, terwijl een zich bemoeien met de in¬ 

wendige aangelegenheden van het land geenszins in de lijn der Compagnie in dezen tijd lag. 

§ 1437. Het eenige gegeven uit de nu volgende zestig jaar, mij bekend, is de vermel¬ 

ding (jaar 1696) van de zending eener sloep met eenige militairen naar het eiland, waardoor 

de rust onder „de” bewoners, die met elkander geweldig overhoop lagen, weder hersteld werd 3). 

Op welk gedeelte van het land dit betrekking had, kan moeilijk worden gegist, de oorspron¬ 

kelijke bron is mij niet bekend. 

§ 1438. Ons eerste verdere positieve gegeven betreft Contracten welke in 1755 werden 

gesloten, maar omtrent welker inhoud het mij niet is mogen gelukken iets vasttestellen. Naar 

Nederland werden zij opgezonden blijkens eene kantteekening op blz. 23 van het Derde 

deel der Bataviase Inkomende Brieven overgekomen 1757 n°. 19, Van Sumatra’s West 

Cust, f°. 22, brief van 27 October 1755, welke kantteekening luidt: „de gerenoveerde Con¬ 

tracten gaan over”. Het oud archief te Batavia bevat op blz. 130 der Contracten 1743— 

1782 het hoofd: „Renovatie van het A° 1669 op den 31 July gesloten Contract met den 

Landheer Radja Silibo, als ook desselfs hoofd en mindere Regenten, item de gantsche 

Regeering, mitsgs bij alle de tegenwoordige Regenten van Nias met den E’quiepagie Op- 

siender Willem Krijgsman ten behoeve van d’ECompnie gerenoveerd en ’t selve b’Eedigt 

op den 26 Mey 1755”. 

Dit Contract is echter, in afwijking van alle andere, zelfs niet in extract medegedeeld. 

De Bataviasche gegevens leiden tot de opmerking dat men de Contracten van 1693 blijkbaar 

was vergeten, terwijl het uit den tekst niet mogelijk is te besluiten tot meer dan één Con¬ 

tract, met het landschap Laraga, terwijl het geheele overige Nias onbehandeld bleef. Het 

is onmogelijk aantenemen, dat men destijds zoodanig met het eiland bekend was, dat de 

woorden: „alle de tegenwoordige Regenten van Nias” zou slaan op de landschapshoofden 

van dit geheele gebied, veeleer doet men goed „tegenwoordige” te verstaan als „aanwezige”. 

Waar in andere bronnen meermalen van een meervoud gesproken wordt, is de zaak er zoo 

veel te duisterder door. 

1) Zie §§ 596 en 1206, waar ik de schrijfwijze soj gebruik voor Sundermann’s so^é, daardoor in overeenstemming 

zijnde met deze mij tot voor kort geleden geheel onbekende bron. 

2) §§ S44, 870 sub 6 en 1375. Op deze laatste plaats is sprake van Gonnonajara, dat onmiskenbaar wijst 

op den stam Ono Nazara, aan den benedenloop der Ojo gevestigd. 

3) Tijdschr. N e d. Ind. 9de jaarg., 2de deel, jaar 1847, blz. 52. 
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Toch is het niet onwaarschijnlijk dat wij tot een enkel besluit mogen komen omtrent 

den inhoud van wat toen werd vastgelegd, en wel door vergelijking met het type der over¬ 

eenkomst, die omstreeks dit jaar allerwege werd gesloten met andere landstreken, en waarin 

het eerste artikel regelmatig bevat: „afstand derselver Landen in vollen eygendom aan de 

Compie”. 

Door de onderstelling hiervan zou dan mogelijk de aan het slot van § 1434 vermelde 

vestiging, naar omstreeks 1755 moeten worden verschoven, waarvoor te meer waarschijnlijkheid 

bestaat, waar wij een analogen maatregel zoo dadelijk zullen zien genomen voor het noorden 

van het eiland '). 

De vernieuwing der tractaten heeft waarschijnlijk plaats gehad onder den invloed van 

de Engelschen, die grooter belangstelling voor deze kusten gingen toonen dan den Hollan¬ 

ders aangenaam was 1 2). 

In een brief van 28 April 17563) vinden wij vermeld, dat volgens inlichtingen van 

Pulu Batu „d’Engelsche in vier a vijf diverse negorijen van het Eyland Nias mede hunnen 

vlag geplant en zig dus bij provisie meester van de Noorder Spijskamer gemaakt zouden 

hebben”. 

Men zou een paar schepen zenden om te onderzoeken of die vlag er alleen was ge¬ 

plant, dan wel of er ook personen bij waren gevestigd ter bewaking, en in dit laatste geval 

zou men op grond der „onlangs gerenoveerde Contracten” die lieden zien optelichten en 

naar Pa'dang te vervoeren. 

Wij zien hieruit dat: voor zoover onze tegenwoordige gegevens luiden — er slechts 

sprake van rechtmatig handelen in deze kan geweest zijn, indien de vestiging der Engelschen 

had plaats gehad in een der landschappen waarmede de vernieuwing van den band had 

plaats gehad; en waar het niet is uitgesloten, dat hier alleen van het landschap Laraga is 

sprake geweest, zou het recht wel eens aan de zijde der Engelschen kunnen zijn geweest. 

In 1757 wordt vermeld dat men genoodzaakt was, om de Engelschen voor te zijn, 

een kleinen post te Gunung Sitoli opterichten, maar — aangezien die het zwerven van 

die lieden langs de overige negeriën niet kon beletten, werd die post in 1758 weer verlaten 4). 

Dit is de analoge maatregel, waarop ik zooeven doelde. 

Vóór den tijd der Engelsche overheersching werden mij geene nadere gegevens bekend. 

C. DE ENGELSCHEN OP NIAS. 

§ 1439. Al wat over deze periode valt te zeggen komt op naam van Raffles. Vallen 

wij met de deur in het huis: De Waal merkt op: „Volgens brieven van hem in ’t Memoir 

1) Zie conform Mod. blz. 35. 

2) Mod. blz. 34. 

3) Van Suraatra's Westkust, folio 95 vlg. van het derde deel der Bataviase Inkomende Brieven overgekomen 

1757, n°- 19- 

4) Tijdschr. Ned. Ind. 9de jaarg., 2de deel, blz. 90—91. 
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blz. 483 en 485 leidde de kommissie JACK en Prince tot een algeheelen afstand van ’t eiland 

aan de overheid, die zij vertegenwoordigde. „The chiefs have ceded the sovereignty of that 

island to the Company”; „the people have unreservedly become the subjects of Great Bri- 

tain”. Maar dan stelt hij de vraag: „Was dit zoo?” — en wij kunnen er met de gegevens 

van § 849 juncto 869 het antwoord op geven: in geenen deele. Al wat onze bronnen ter zake 

aan gegevens verschaffen, betreft slechts de kust van omstreeks Golora tot en met de Zuid, 

en raakt zelfs daar het binnenland niet. 

De Waal vervolgt: „Voorts had hij den handel in slaven, die destijds ten getale van 

minstens 1500 ’s jaars van Ni as werden uitgevoerd (Memoir, 491), verboden; doch rege¬ 

lingen getroffen op den uitvoer van pandelingen voor schulden, ten einde aan de Britsche 

bezittingen op Sumatra zeer gewenschte werkkrachten te verschaffen '). Dat dit een hoofddoel 

was, ^blijkt uit Memoir, 487, waar hij als drijfveer zijner bemoeiingen met Nias mede opnoemt 

„the prospect of inducing some to emigrate, and assist in improving our possessions in Su¬ 

matra”. De Court of Directors keurde zijn handelingen, bepaaldelijk het verbod van slaven¬ 

handel, ten sterkste af (Mem., 494, 599); maar de maatregelen werden niet ingetrokken”. 

Van DER Kemp geeft een interessant overzicht van de bemoeiingen van dezen impe¬ 

rialist, die in hoofdzaak hierop neerkwamen. 

Den isten Mei 1820 stelt hij aan de regeering te Calcutta voor, om CHRISTIE, een 

van zijne bureau-ambtenaren, naar Nias te zenden „for the purpose of obtaining information 

respecting its population and resources”. 

Hem wordt op 1 September geantwoord, dat er geen bezwaar was tegen deze zending, 

waarbij het niet overbodig werd geacht te herhalen: „for the purpose of collecting information 

regarding the present state and resources of that island”. 

Zonder het antwoord aftewachten had RAFELES in Juli CHRISTIE reeds gezonden, maar 

ziekte noopte deze, na een bezoek aan enkele onbeduidende havenplaatsen, terugtekeeren. 

Het is mij dan ook niet duidelijk, hoe RAFFLES naar Engeland kon schrijven: „Under the 

sanction of the Supreme Government, I appointed Mr. CHRISTIE to proceed to Pul o Nias” 

— hoogstens had hij kunnen zeggen: onder nadere goedkeuring. (Men ziet, dat ik de door 

Van DER Kemp verstrekte data eenigszins anders beoordeel). 

De verlangde gegevens werden nu echter verkregen doordat zekere kapitein SALMOND, 

die een reis naar Tapanuli moest maken, waarheen hij een Engelsch Compagnie-schip van 

Benkoelen had te loodsen, aanbood om mede de kusten van Nias te bezoeken, van welk 

aanbod werd gebruik gemaakt. Uit die nog wel zeer onbestemde gegevens bleek voldoende, 

dat Nias een prachtvol eiland was en dat de slavernij er tot shocking-tooneelen aanleiding gaf: 

volkomen genoegzaam, meende RAFFLES in zijne later aan de regeering afgelegde verant¬ 

woording, „to prove the necessity of the interference of some superior authority to prevent 

the ruin of the country by these commotions”. In afwijking met de opvatting van den Heer 

Van DER Kemp, merk ik op: had een ieder er slechts zoo over gedacht — Nias zou een 

andere toekomst hebben gehad en wij zouden niet een grootendeels ontvolkt eiland maar 

een bloeiend land onder onze bezittingen tellen. 

In plaats echter voor die tusschenkomst eerst de machtiging der regeering te vragen, 

1) Zie Tijdschr. van Ned. I n d. 1848, blz. 191. 
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gaf de Luitenant-Gouverneur, geheel overeenkomstig zijne gewone (merken wij op: ten opzichte 

van Singapura met succes bekroonde) wijze van doen, zich de vrijheid om aanstonds maar 

zelf optetreden. Dat is van een ambtelijk standpunt bekeken niet in den haak, maar overi¬ 

gens pleit dat dunkt mij meer vóór dan tegen zijn persoon. Hij zond namelijk eene commissie 

naar het eiland, bestaande uit JOHN PRINCE, den Natalschen resident, en Dr. WlLLIAM JACK, 

zooals hij zegt, om de volledigste inlichtingen te verkrijgen. Daartoe droegen bij „Frequent 

appeals made from the Chiefs of Pulo Ni as, and the peculiar connection which had always 

subsisted between that island and the districts in the west ofSumatra”, welke mededeelingen 

mij voorkomen volkomen juist te kunnen zijn geweest (wij moeten daarbij denken aan die 

hoofden, welke door de ongunstige toestanden in moeilijkheden waren geraakt, niet aan de 

hoofden in het algemeen). 

Volgens dien heeren op 29 September 1820 gegeven instructie, was in de eerste plaats 

het doel: „the prevention of the shocking scenes of plunder and rapine, which have always 

accompanied an active slave trade”. Men moest tractaten met de hoofden sluiten, waarbij 

Engeland de bevoegdheid 'kreeg, om zich met den slavenhandel intelaten; behoorde de 

beste haven van het eiland uittezoeken en er eene militaire bezetting achter te laten, groot 

genoeg om het Britsch gezag te kunnen handhaven. Het gansche eiland en zijne bevolking 

moesten zoo grondig mogelijk onderzocht worden. Was dat werk maar met succes bekroond 

geweest! 

Bij schrijven van 31 December 1820, zond de commissie van uit „Pulu Ni as” het 

verslag harer bemoeiingen. Souvereiniteit van Atjeh werd op het eiland niet erkend '). Het 

land was in van elkander onafhankelijke districten verdeeld, zoodat men met ieder hoofd 

ervan afzonderlijke contracten had moeten sluiten. In de noordelijke waren vele Maleiers en 

Atjehers gevestigd. De districten daar hadden zich altijd als onder de bescherming van de 

Engelsche Compagnie beschouwd; zij waren gewoon de Engelsche vlag te hijschen en zich tot 

Natal te wenden. Zij deden dit wegens den bijstand dien Natal hun gaf tegen de Atjeh- 

sche zeeroovers, die gewoon waren hunne kusten te plunderen. Hier treft ons vooreerst het 

hiaat in de contracten, door mij § 849 vermeld, en waar juist dit noorden geheel ontbreekt — 

de zaak is nader onderzoek waard. Verder rijst de vraag: wat had dat alles te beteekenen, 

die hulp tegen de Atjehers, waar de vestigingen van die natie juist het intermediair vormden 

tusschen de slavenhalers en de Niassche hoofden, voor zoover die er voor te vinden waren om 

medewerking te verleenen, terwijl er welhaast geene andere nederzettingen kunnen zijn geweest 

op de kust, die het mogelijk was te plunderen. 

§ 1440. Moeite om met de verschillende hoofden contracten te sluiten, had niet be¬ 

staan — geen wonder: de Niassers waren er van vroeger al aan gewend te begrijpen waar 

zulke stukjes papier goed voor waren en wisten niet dat het slechts de middelen waren 

waarmede de Europeesche concurrenten elkander bestreden. De artikelen waren van den vol¬ 

genden inhoud: 

1) Dat klopt niet met Tijdschr. Ned. Ind. 1848, blz. 188: van Taloek Baloekoe tot aan Lapauw, distrikt 

door de Engelschen erkend „aan de Atjinezen toe te behooren”, waaruit genoemd: „Lakha, Ladara, Popola, 

Bala i, Poeloe Oengas, Taloek Sihaba, Tanjong Manoe, Meijahi, Battoto,Taliwaha, Lapahoe", 

Vermoedelijk is hieraan niet veel meer beteekenis te hechten dan aan het onhoudbare „de rest van het eiland is onder¬ 

worpen aan de Maros-hoofden van Nako-Nako”. 
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1. The honorable Company agree to recognize and consider the people of Ne as as a 

free people, and not liable henceforth to be sold or treated as slaves in any districts under 

their immediate authority. 

De tekst doet wonderlijk aan en ik vermoed dat de Niassers er niets van begrepen 

hebben, of zich de zaak geheel anders voorgesteld, dan in het tractaat is bedoeld. Er is nooit 

sprake van geweest, dat de Niassers en bloc als onvrijen zouden moeten worden beschouwd, 

tenzij men de vroegere onderwerping aan „den grootmagtigen Coning van Minangcabou” 

uit den Compagnies-tijd, als zoodanig zou willen verstaan. Slavernij vonden die Niassche hoof¬ 

den voor een deel van hun volk iets zeer normaals, en verkoop van die personen alleszins 

gerechtvaardigd, indien hun belang dat medebracht. 

2. The people of Ne as place themselves unconditionally under the protection and 

authority of the Honble Cy and agree to become good and faithful subjects according to 

whatever regulations the Company may as Superior Lord and Sovereign deern it expedient 

to establish for the benefit of the country. 

Men vraagt zich af, op zijn Niasch gedacht, wat er door deze bepaling, waarvan de 

betrokkenen tittel noch jota kunnen hebben begrepen, van die vrijheid dan nog overschoot. 

3. The Hble Cy agree to respect the institutions of the country as far as may be 

consistent with justice and humanity and to protect the chiefs in their just rights as long as 

they may preserve their allegiance and obedience to the Hble Cy. 

Die woorden „justice and humanity” spreken boekdeelen; wie zóó tractaten sluit pleegt 

desbewust misleiding, want men weet dat de contracteerende partijen van ditzelfde onder¬ 

werp hemelsbreed uit elkander liggende opvattingen hebben, zoodat men feitelijk niet het¬ 

zelfde beoogt. 

4. In return the chiefs of Neas engage to prohibit the exportion of slaves from Neas 

on condition that the Hble Cy afford every encouragement, for the employment of the de- 

scription of persons in such manner as may enable them to redeem their debts by which 

they become liable to the condition of slaves. 

De zaak is fraai. Slavernij wordt afgeschaft — maar met een langen omhaal van 

woorden, wordt zij aangekleed, en dan heet het dat men alle mogelijke aanmoediging zal 

geven om de zaak voorttezetten. Wanneer die aanmoediging niet was vermeld, neen, die 

„every encouragement”, dan zou ik het gevoelen kunnen deelen, dat eene poging om slavernij 

langzamerhand in betere banen te leiden hoog moet worden gewaardeerd — maar zooals nu 

de redactie luidt kan ik dergelijke beschouwing niet deelen. 

5. Each chief shall annually make a present to the representatives of the Company in 

•token of his submission and allegiance. 

Het staat er niet in, maar zoo dadelijk na het vorige artikel, zou ik tusschen de 

regels willen lezen: en'geef dan liefst slaven! 

6. The several Rajahs agree to furnish every assistance in men and provisions that 

may be required whenever the Company’s representative may have occasion to travel on 

public service. 

Dit betrof dus een soort van Heerendienst; of voor de leveringen betaling zou 

worden gegeven, wordt niet vermeld, zoodat de bedoeling geene andere kan zijn geweest dan: 

onbetaald. 
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§ 1441. De commissie had bevorens onderzocht, of door de hoofden wellicht reeds con¬ 

tracten met andere mogendheden (eene verdachte pluralis) waren gesloten; doch het bleek, 

dat zij volkomen vrij waren. Wel was er eenige maanden geleden van de Hollanders eene 

zending „privately” geweest, teneinde het volk te polsen (ik vind niet vermeld waaromtrent), 

maar men had geantwoord: „We are the Company’s men and can make no agreement with 

foreigners”. Dan blijkt toch, dat het ging om de souvereiniteit: alleen begrijp ik dan artikel 

2 van zooeven niet, waarbij men zich „plaatste” onder het Engelsche gezag, waarom is de 

redactie dan niet geweest: verklaren te „staan” onder die regeering. Het is alleszins aanne¬ 

melijk, dat men op Nias zich van de Contracten van 1755 niets meer herinnerde, en dan: 

zulke Contracten .... 

Maar dat men te Padang zich de zaken wèl herinnerde, ligt voor de hand om aan- 

tenemen, zoodat die zending wel het gevolg zal zijn geweest daarvan. Zij was dan toch niet 

erg „privately” geweest, althans minder dan die van R.AFFLES, die ten aanzien van het 

sluiten dier tractaten op eigen autoriteit handelde, terwijl men van uit Padang ten minste 

op eenmaal gesloten overeenkomsten zich had kunnen beroepen. 

De beste reede was die van Teil o Dallum, en de commissie liet zich grond en 

reede bij een afzonderlijk contract „afstaan” door de twee gezaghebbende radja’s voor 400 

dollars ’sjaars, te betalen „in British staples and manufactures or produce of British India”. 

Dat verklaart veel van de bereidwilligheid der hoofden. Overigens melden zij: „We have 

further selected Sultan Larangkan (van waar?) to be the company’s representative at Teil o 

Dallum whom we consider by his rank and character peculiarly well qualified for the trust, 

and have left a party of sepoys for the protection of the station”. Met het oog op de schei¬ 

ding, die er tusschen de noordelijke en de zuidelijke districten bestond en met het oog op 

den slavenhandel, werd ook eene reede in het noorden en wel te Larago ') gekozen, die 

tegen 50 dollars ’sjaars werd afgestaan en daar werd een ondergeschikt station gevestigd: 

„the most centrical position. The Neas chiefs are men of high rank and extensive influence, 

the post is not in the hands of Malays”. 

Verder stelde de commissie middelen voor om de slavernij langzamerhand te vermin¬ 

deren (1. uitvoer van slaven werd verboden; 2. de niet-Niasser zou voor kwijting van schulden 

geene slaven mogen aannemen; 3. de Niassers zouden wegens schulden slechts voor een bij 

contract bepaalden tijd in „slavernij” mogen komen), terwijl daarbij was bedoeld die toestand 

in pandelingschap te doen overgaan 1 2). 

$ 1442. Op 25 Januari 1821 schreef Raffles aan de regeering, onder overlegging van 

de stukken der commissie en onder betoog over het belang dat het bezit van Nias voor 

Engeland zou hebben. Te Calcutta vond men het ergerlijk, dat de machtiging om een 

onderzoek naar den staat van het land en volk te doen, was uitgeloopen op eene bezitting. 

Dit hield ook verband met de belofte aan de Nederlandsche Regeering te Batavia, om de 

zaken in statu quo te laten, totdat in Europa de geschillen zouden zijn opgelost. Hem werd 

bij schrijven van 15 Juni 1821 van dit gevoelen der Regeering mededeeling gedaan. De inte¬ 

ressante briefwisseling heeft wel voor de kennis van RAFFLES belang, maar niet voor de 

1) Tijdschr. Ned. Ind. 1848: 24 November 1820 is de haven Larahgo met de afhankelijke plaatsen aan de 

Eng. O. I. C. afgestaan en op 24 November reglementaire bepalingen vastgesteld. 

2) Zie Van der Kemp, blz. 9—10. 
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geschiedenis van het gezag, zoodat verwezen worde naar de meermalen aangehaalde studie 

van Van der Kemp. Ook in Londen keurde men zijn optreden af, wat ik met de 

weduwe Raffles (niet van een nationaal standpunt, maar uit een van medegevoel met het 

noodeloos leed, dat deze landen ten gevolge daarvan ongeveer tachtig lange jaren door 

moeten hebben dragen) erg jammer vind. Men vergete niet, dat -— moge RAFFLES niet steeds 

recht door zee zijn gegaan, toch nooit zijne eigen belangen, maar die van de hem toever¬ 

trouwde landen bij hem op den voorgrond hebben gestaan. Het was uiterst lastig, tusschen 

de moeilijkheden behoorlijk doortezeilen, en dat hij daarbij soms van koers veranderde, neem 

ik hem niet zoo kwalijk als Van DER Kemp. 

Overigens ben ik een weinig sceptisch gestemd ten aanzien van de deugdzaamheid 

van de vervanging van het woord slaaf in pandeling '), waar het den uitvoer der lieden 

betrof. De practijk der zaak is voor mij hier beslissend, en waar geen vinger is uitgestoken 

om het kwaad in den wortel: op N i a s zelf, aan te tasten, vraag ik wat doet de naam er 

toe, en ik denk dat de steller der „Bijdrage tot de kennis van het eiland Ni as”1 2) zich op 

ditzelfde standpunt geplaatst heeft, toen hij verklaarde dat de Engelsche regeling niet veel 

om het lijf had, „waarin het woord slaven niet voorkwam, en de individu’s, die vroeger 

onder deze benaming werden verkocht en uitgevoerd, nu schuldenaars of pandelingen ge¬ 

noemd werden, maar overigens genoegzaam in denzelfden toestand bleven”. Dit is het oor¬ 

deel van menschen, die het koloniaal beleid in het volle leven hebben leeren kennen. 

Een punt van genoegzame beteekenis was, dat de Commissie er op wees, van hoe 

veel belang het was te breken met de gewoonte (in den tijd, toen ik op het eiland kwam nog 

steeds, maar tegenover mij vergeefs, gepoogd) om zich bij hunne „intercourse with foreigners” 

te laten begeleiden door hunne Maleische vrienden, welk gebruik echter niet zoo zeer van hen 

zelven uitging als wel van die vrienden, die op deze wijze hun invloed trachtten te vermeer¬ 

deren. De Commissie merkte dan ook op: „It will be one important object of our station at 

La rag o to break through this practice and afiford to the Ne as cultivator a more direct 

market for his produce”. Voor haar kwam dus de financiëele zijde op den voorgrond, want 

ieder intermediair meer zou den prijs doen stijgen. 

De groote slavenhavens waren Sömabawa en Tëloq Da lam, voor welke laatste 

plaats vgl. § 859. Slavenhalers waren Atjehers en Chineezen; deze laatsten brachten de „waar” 

naar Padang en Batavia. 

§ 1443. Op de bezwaren van Calcutta antwoordde RAFFLES in een betoog van tien 

punten3), waarin hij — punt 8 — adviseert nu niet alleen Ni as te annexeeren, maar alle 

eilanden langs de Westkust er tevens bij te nemen. Leuker kan het niet. En verder meldt 

hij in punt 10, dat het jaargetijde er zich niet toe leende om de bekomen lastgeving, de 

bezetting van Ni as opteheffen, uittevoeren, en dat hij dus maar zou wachten totdat hij 

antwoord had ontvangen op zijne argumenten. 

Nergens heb ik aangeteekend gevonden hoe het eigenlijk met die posten verder is 

gegaan. 

§ 1444. Een punt moet nog worden vermeld, het is de quaestie van de aanspraken van 

1) Van der Kemp, blz. 16. 

2) In Tijdschr. v. Ned. Ind., jaargang 1848, I, blz. 171 vlg. 

3) Van der Kemp, blz. 596—597. 
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Atjch op Nias. Eerst vermoed1), is het resultaat van het onderzoek der Commissie, dat 

souvereiniteit van Atjeh niet werd erkend 2). Nu bestaat er een brief aan JOflAN Prince, 

geschreven door den Tuwangku Singkel te Trumon, staande onder Atjeh, en daaruit 

blijkt, dat diens gebied werd gezegd te reiken van Lagha tot Udjung Taluk Bengkuwang. 

Juist in dit gedeelte van het eiland bleek mij uit ondervraging van enkele hoofden 

van overwalsche origine, dat bij die vreemdelingen althans de herinnering aan de erkenning 

van zulk een gezag in vroeger tijd nog niet was verdwenen. Wij moeten dit lezen in verband 

met De Waal3): „In 1854 bracht een ambtenaar, die hem bezocht (den radja van Trumon), 

minder gunstige berichten. De radja toonde zich ontstemd over onze toenemende inmenging 

in de zaken van Nias, inzonderheid de al strenger zorgen tegen den uitvoer van menschen. 

Zijn vader, beweerde hij, had krachtens overeenkomsten met de hoofden aanspraak op een 

deel van dat eiland en van de Banjaks. De ongerijmdheid dier vordering is hem onder de 

oogen gebracht”. 

Mij dunkt, die radja kon wel eens volkomen gelijk hebben gehadmen denke er 

o. a. aan, dat noch uit Hollandsche, noch uit Engelsche bescheiden is aangetoond, voor zoo¬ 

ver anderen en mij dat is gelukt, dat ooit door Europeanen op dit deel der kust eenige 

overeenkomst met hoofden is aangegaan. o o 

D. 1. NIAS NA DE OVERNAME VAN DE ENGELSCHEN. 

§ 1445. In April 1825 werden de posten ter Westkust van Sumatra overgenomen 

van de Engelschen door De StUERS: wij zagen reeds, gegevens speciaal over Nias kwam ik 

niet op het spoor. De Waal 4) schrijft in het algemeen: „Men vernieuwde èn de oude kon- 

trakten der Nederlandsche O. I. Kompagnie, waarvan Christie t. a. p. 3 6) bijzonderheden mee¬ 

deelt, èn de kontrakten van JACK en PRINCE”. Wanneer DE WAAL dan opmerkt: „Hoever 

daardoor onze rechten zich uitstrekten zal ik niet navorschen”, dan kan verwezen worden 

naar $ 870, waarin het resultaat mijner nasporingen is neergelegd. In het kort is dat gebied: 

de kust van Nias, beginnende met het landschap Laraga, door het zuiden heen tot om¬ 

streeks den mond van de Ojo met een hiaat van den mond van de Eho tot de Lahömi. 

Van het geheele verdere noorden is de eenige mij bekende aanwijzing van inmenging het in 

$ 1416 vermelde onder Lafau Ilir, de aanstelling van een hoofd door kafita (kapitein) IKRÈ. 

Over de verrichtingen van het Nederlandsch bestuur in de eerste jaren na de overname 

vgl. Francis0); een ongenoemd afchieven-onderzoeker7); DoMIS (die in 1834 te Padang 

veel vernam) in De Oosterling8 9); De Waal °). 

1) Van der Kemp, blz. 589. 

2) Op. cit., blz. 590. 

3) Indische Financiën, VI, blz. 79. 

4) Op. cit., blz. 198. 

5) D. i. Tijdschr. van Ned. Indië, 1848, blz. 183. 

6) In Tijdschr. van Ned. Indië, 2tie jaarg., I, 215—216; Herinneringen, III, 172, 184. 

7) Op. cit. 1848, blz. 171—172 en 191 —198. 

8) II, blz. 130. 

9) VI, blz. 198. 
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§ 1446. De thans te behandelen periode loopt van 1825 tot 1900, toen gebroken werd 

met de politiek van onthouding. Die vijfenzeventig jaren lange periode laat zich echter 

niet goed overzien, en daarom Onderscheiden wij de volgende onderdeden, die elk door een 

mijlpaal behoorlijk zijn begrensd: 

A. Tijdvak van nagenoeg geheele onthouding (1825 —1840). 

B. Begin van meerdere inmenging; bezetting op Ni as (1840—1846); plaatsing vaneen 

civiel-gezaghebber op het eiland. 

C. Overval op luitenant DONLEBEN; eerste expeditie naar de Zuid (1846—1847). 

D. Voortzetting van B (1846—1854). 

E. Commissie naar Nias voor volledig onderzoek van land en volk (1854—1855). 

F. Nadere verwikkelingen in de Zuid; tweede expeditie daarheen (1854—1856). 

G. Derde expeditie naar de Zuid, daar eene bezetting gelegd; meerdere inmenging in 

de zaken dier streken (1856—1861). 

H. De plaats der bezetting Lagundi door een vloedgolf vernietigd; opheffing van 

dien post; vierde expeditie naar de Zuid (1861 — 1863). 

I. Voortzetting van D (1854-—1867). 

J. Vestiging van het civiele gezag op Nias; te Gunung Sitoli een controleur ge¬ 

plaatst (1867—1900). , 

Men denke er wel om, dat sub C, F, G en H alleen over de Zuid wordt gehandeld, 

terwijl de andere letters betrekking hebben op het geheele eiland, slechts met weglating van 

wat in die vorige punten reeds was besproken. Voor de behandeling komt de door De Waal 

gevolgde methode, in den vorm van een kroniek, de meest overzichtelijke voor. 

A. Tijdvak van nagenoeg geheele onthouding. 

§ 1447. In deze periode komt geheel op den voorgrond, op welke wijze men de be¬ 

langen van den handel in slaven, alias pandelingen, wel op zijn best zou kunnen regelen. De 

gelegenheid om slaven te koopen bleef bestaan, maar men doopte ze om in pandelingen, en 

dat waren zij ook inderdaad na den uitvoer, maar het kwaad op Nias daardoor ontstaande 

werd eer vergroot dan verkleind, daar ging het bij degenen, die zich hiermede bezig hielden 

om niets anders dan het zich op de meest onbillijke en dikwijls gruwelijke wijze meester 

maken van de weerloozen, die men aan de markt kon brengen. 

Bij de overname der Britsche bezittingen op Sumatra verklaarde de Indische Regee- 

ring ') de overeenkomsten door dé Engelschen met de Niassche hoofden gesloten van voort¬ 

durende kracht (was dat niet wat erg eenzijdig geregeld?) en toepasselijk op de geheele 

Westkust van Sumatra. Daarbij was Padang (waaraan Raffles in 1820 niet gedacht 

had) het meest gebaat. De regelingen die ter zake werden getroffen zijn in hoofdzaak de 

volgende a): 

Publikatie van 31 Juli 1826, van den eersten gouvernements ambtenaar ter Westkust 

van Sumatra. Bepalingen werden gemaakt ten aanzien van de rechten der aangebrachte 

Niassers en tegen hunne mishandeling. Registratie der pandelingen werd voorgeschreven, 

waardoor vroegere bedriegelijke handelingen van meesters werden gekeerd. 

1) Art. 14 der résolutie van 20 December 1825 n°. 18. 

2) Zie nog Stbl. 1825 n°. 44. 
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Publikatie van 12 September 1828. Verboden werd de pandelingen naar andere plaatsen, 

waar zij geene landgenooten zouden aantreffen, overtevoeren. 

Publikatie van 17 December 1838. Voor de ondersteuning en het onderhoud van Nias- 

sers als schuldenaren en tijdelijke slaven werd gezorgd. 

§ 1448. Het kan ons niet onverschillig zijn, een oogenblik onze aandacht te geven aan 

het lot dier menschen, al behoort de behandeling van deze quaestie niet onder dit onderwerp 

thuis, aangezien het hoofdzakelijk den Niasser betreft, die zijn land reeds had verlaten. De 

Westkust van Sumatra was door den aanvoer van deze nijvere lieden zeer gebaat; ook 

het Gouvernement voerde pandelingen aan te Padang, om de Maleische bevolking te ont¬ 

lasten van de transportdiensten '), wijl men zich verbonden had haar daarmede het leven niet 

moeilijk te zullen maken. Getallen voor de aangevoerde pandelingen geven die registers, 

waarbij men echter overwege dat de op reis overledenen niet werden opgenomen; in 1827, 

1837 en 1853 waren die resp.: 1864, 2000 en p. m. 5600, wat (na aftrek van de vóór 1827 

— het jaar der verplichte registratie — aangevoerden) tot dat laatste jaar een gemiddelde 

geeft van nog geen 215 per jaar1 2). 

Europeesche ingezetenen van Padang en andere plaatsen ter Westkust konden 

zich bij rekest tot den Gouverneur wenden, ter verkrijging van een consent voor het afhalen 

van pandelingen van Ni as. In verband met de juist genoemde publicaties moesten de namen 

van meesters en pandelingen door den magistraat in een register worden ingeschreven, en 

tien jaren (te rekenen van den dag der inschrijving) was de> pandeling verplicht zijn meester 

te dienen, die hem moest kleeden en onderhouden. Gewoonlijk ontving zoo iemand jaarlijks 

twee vernieuwingen van kleeding en een maandelijksch loon van El. 1.— 3). Werd de meester, 

door een zijner pandelingen wegens mishandeling aangeklaagd, schuldig bevonden, dan werd 

hem ecne boete opgelegd. Na het verstrijken van den diensttijd waren de pandelingen ge¬ 

heel vrij, en zij zijn het, die de Niassche kolonie o. a. te Padang hebben gevormd, onder 

het bestuur van een eigen hoofd 4). 

Om op de Niassche kust, waar Sömabawa „gerechtigd” was tot den uitvoer van 

slaven (pandelingen) die lieden te kunnen krijgen, was een schriftelijk consent van den Gou¬ 

verneur van Sumatra’s Westkust noodig. De betaling geschiedde door ruilhandel, waarbij 

tabak, kruit (noodig voor slavenjachten), koperdraad, laken, goud, gongs e. d. werden gebruikt. 

De waarde beliep van Fl. 25.— tot Fl. 70.— voor een man, en van Fl. 90.— tot Fl. 100.— 

voor eene vrouw, waarbij de waardeering van man en vrouw onder de Niassers eene andere 

was dan onder de Europeanen te Padang. 

Sluiten wij de rekening van ons eigen aandeel in deze af, dan moeten wij even een 

stuk vooruitloopen: in 1854 beslistte de Raad van Justitie te Padang dat „geen wettelijke 

(en dus algemeen bindende) bepalingen betrekkelijk het pandelingschap aldaar uitgevaardigd 

zijnde, ook het pandelingschap niet kon erkend worden wettiglijk daar te bestaan”, welke 

1) Rappard, blz. 601. 

2) De Waal, Op. cit. pag. 199 en Rappard, blz. 601. E. B. Kielstra, Onze bemoeiingen met Ni as onder 

Generaal Van Swieten, Ind. Mil. Tijdschr. 1890, I. blz. 16. 

3) Men vergelijke hiermede § 619: loonstandaard voor jonge koelies, waarbij ook sprake is van een of van 

twee stel kleederen, maar een jaarloon van gelijk bedrag werd bedongen. 

4) Vgl. Tijdschr. Ned. Indië, 1848, blz. 197—198. 
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uitspraak door het Hooggerechtshof werd bekrachtigd. Al de hierover handelende publikaties 

voldeden niet aan de eischen, door den wetgever (van het Regeeringsreglement van 1854?) 

gesteld. De pandelingen moesten dus als vrije lieden worden beschouwd, en op hen waren 

van toepassing de art. 26—31 van Staatsblad 1825, n°. 44; men moest de voorwaarden van 

aanvoer en registratie, voor zoover niet in strijd met die artikelen eerbiedigen '). 

De laatste slag werd aan dezen verkapten slavenhandel toegebracht door het Regee¬ 

ringsreglement van 1854, waarvan art. 118 het nemen van pandelingen tot zekerheid van 

schuld, waar de maatschappelijke toestanden zulks gedoogden, verbood; en zonder voorbehoud 

had dat plaats ten aanzien van het vervoer van pandelingen over zee: daarmede was de 

mogelijkheid geschapen langzamerhand tot betere toestanden te geraken. Daarmede zal ook 

wel verband hebben gehouden, dat in 1856, na onze vestiging te Lagundi, resident COU¬ 

PERUS in eene vergadering met de hoofden overeenkwam, dat alle uitvoer van slaven of van 

„gekochte vrije menschen”(!) niet meer zou plaats vinden. Het is de vraag, of het nog 

noodig was geweest daar zulks te bepalen, anders dan om formeele redenen, waarvoor zie § 859. 

§ 1449. Keeren wij tot ons onderwerp terug, dan vallen de regelingen te vermelden, 

die ten aanzien van het eiland werden getroffen. In 1825 dan plaatste men een posthouder 

te Gunung Sitoli en een op de H i n a k o-eilanden, waaruit wij waarschijnlijk mogen con- 

cludeeren, dat de scheppingen van RaFFLES te Laraga en te Tëloq Dalam reeds den 

weg van alle dingen waren gegaan. Van langen duur was dit niet: in 1826 zouden die be¬ 

trekkingen volgens FranciS en DOMIS niet meer zijn vervuld 1 2), ofschoon Staatsblad 1826 

n°. 69 spreekt van eene afdeeling Poeloe Nias onder een posthouder op een tractement 

van Fl. 600.— en met vier oppassers van Fl. 7.— dus samen Fl. 936.— in het jaar. Door 

de bezuinigingen van Du Bus werd die duizend gulden geschrapt; te Gunung Sitoli werd 

een Atjinees, op Hinako de „radja” tot onzen wakil benoemd. FRANCIS kan dan ook wel 

gelijk hebben, als hij zegt dat Nias (het noorden natuurlijk) te eenenmale onder de Atji- 

neezen kwam. 

Dat er overigens wel pogingen werden gedaan om den slavenhandel van anderen, 

vooral de Atjehers, tegen te gaan, blijkt, waar in 1825 resident VERPLOEGH drie slavenprauwen 

opbracht en aan 45 slaven de vrijheid schonk3). In 1832 kwam MICHIELS den staat van 

zaken opnemen4), maar van zijne bevindingen is niets gepubliceerd. In 1839 zou eene ex¬ 

peditie de Atjehers „gedeeltelijk” verdreven hebben 5). 

Wanneer in 1840 wederom Gunling Sitoli bezet wordt, dan blijkt dat hier een 

hiaat bestaat: de redenen zijn ons niet voldoende bekend, maar men zie de volgende paragraaf. 

Eene aanteekening, waarvan ik de origine niet meer ken, vermeldt 1836 als het jaar waarin 

er eene militaire bezetting kwam. 

B. Begin van meerdere inmenging; eene bezetting op Nias gelegd; de bevelvoerende 

officier tevens civiel-gezaghebber. 

§ 1450. De herhaalde beden om hulp van radja IBRAHIM te Gunung Sitoli, leidden 

1) De Waal, Op. cit. blz. 202; Koloniaal Verslag 1854 en 1855. 

2) De Waal, Op. cit. blz. 199. 

3) Van der Kemp, blz. 599. 

4) Lange, I, 199. 

5) De Waal, Op. cit. blz. 199. 
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er (alleen: dat is wel iets onwaarschijnlijk) toe, om aldaar eene bezetting te leggen van 50 

man. De bevelvoerende luitenant was civiel-gezaghebber '). De regeling van dat civiele gezag 

had plaats bij Gouv. Besl. van 11 Maart 1841 n°. IO; de werking ervan bepaalde zich in 

hoofdzaak tot die hoofdplaats en omgeving. 

In 1840 maakte de gecommitteerde BARTHELEMIJ in 271 4 werkelijke reisuren waarover 

acht dagen werd gedaan) een tocht van Gunung Sitoli naar Sirombu1 2). 

In 1841 deed MICHIELS het eiland aan 3). Waar wij nu eenmaal onzen vertegenwoor¬ 

diger op het eiland hadden, werd omstreeks dezen tijd bepaald dat pandelingen niet mochten 

worden uitgevoerd, dan nadat het vaartuig, bestemd om ze krachtens vergunning van den 

Gouverneur aftehalen, den pas aan den gezaghebber te Gunung Sitoli had vertoond4). 

C. Overval op luitenant L. F. DOXLEBEX; eerste expeditie naar de Zuid. 

§ 1451. Onze meerdere bemoeienis met het eiland bleek ook daaruit, dat een luitenant, 

DONLEBEN, met eene topographische opneming werd belast. 

3 November 1846, toen hij met zijne werkzaamheden aan de baai van Lagundi bezig 

was, werd hij vijandig bejegend door een troep gewapende Niassers. In .Twee togten” wordt 

die overval in verband gebracht met de gevangenneming op de Batu-eilanden van den 

zoon van den „radja” van Lagundi, welke zoon wegens gepleegde misdrijven naar Ajer- 

bangis was verbannen, maar die was ontvlucht en sedert zich door rooftochten op de Batu- 

eilanden met gewapende prauwen van Lagundi had gewroken. Wanneer men de waar¬ 

schuwing aan den luitenant te Teloq Dalam gedaan in aanmerking neemt, dan komt het 

mij voor, dat de opmeting zelve bezwaarlijk als reden van ongerustheid over voornemens 

onzerzijds kan gelden: de lieden hebben van dergelijke, werkzaamheden, zooals mij uit eigen 

ervaring over het geheele eiland is gebleken, ook niet de allerminste voorstelling. Niettemin 

is opvallend, dat het juist weer opmetingen waren, die in 1908 5 6) tot moeilijkheden aanleiding 

gaven: daarbij waren het echter weer militairen die daarmede belast waren, terwijl ik per¬ 

soonlijk overal met mijne instrumenten doende was, zonder ooit de minste moeilijkheid te 

ondervinden. Het militaire karakter van het werk schijnt dus daarbij meer op den voorgrond 

te komen dan de bezigheden zelve. De vijandelijke gezindheid laat zich geheel afleiden uit 

de feiten, die met dien zoon, op zijn Maleisch Pata Geho genoemd, hadden plaats gehad, 

en die aan zijn vader, WADOEA, met de noodige verdichting moeten zijn overgebracht °). 

Mei 1847 werd eene expeditie naar de Zuid gezonden, gelijk het in de officiëele taal 

heette: .tot tuchtiging van de kampong Loeaha Gondi, welke sedert eenigen tijd eene 

vijandige houding had aangenomen, en niet lang geleden getracht had eenen officier van het 

Indische leger, belast met het doen van opnemingen aldaar, met nog eenen Europeaan, die 

zich bij hem bevond, van het leven te berooven. (Dit laatste acht ik geenszins bewezen). De 

1) Tijdschr. van Xed. Indië, 1863, I, blz. 369, 373, en 1853, II, 448. 

2) E. B. Kielstra, Onze bemoeiingen met Xias onder generaal Van Swieten, blz. 3. Jammer, dat diens dag¬ 

register niet door mij is kunnen gebruikt worden. 

3) Lange, II. blz. 391; Tijdschr. Xed. Indië, jaar 1853, II, blz. 436. 

4) Tijdschr. van Xed. Indië, Xde Jaargang', deel I, 1848, blz. 196. 

5) Zie § 14S2. 

6) \ gl. De Waal, Op. cit. blz. 200; Tijdschr. van Xed. Indië, 1852, II, 196—199, in verband met 1854, 

I, 4 en S bovenaan. E. B. Kielstra, Onze bemoeiingen met Xias onder generaal Van Swieten, blz. 17. 
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expeditie bestond uit Z. M. brik Koerier en schoeners Banka en Banda, en eenige op die 

bodems ingescheepte landingstroepen; zij werd aangevoerd door den luitenant-kolonel Van 

DER Hart. Nadat deze troepen, benevens eenige zeelieden, geland waren, is na een kort 

gevecht, in hetwelk vele inboorlingen zijn gevallen, de wederspannige kampong in de asch 

gelegd. Van onze zijde is niemand omgekomen en hebben slechts twee der onzen wonden 

bekomen, onder welken de kapitein KROEZE, die door een lans in den arm is getroffen” '). 

Wanneer wij dit analyseeren, dan blijkt hoe deze tuchtiging werd ondernomen nadat 

een slecht sujet, genoemde PATA Geho, met zekerheid de bevolking van de Zuid had op¬ 

gewarmd over hem gedaan recht, waarvan zijne schildering slechts geweest kan zijn: aange¬ 

daan geweld. Voor die bewoners kan dan ons optreden niets anders hebben beduid dan de 

bevestiging van den hun afgeschilderden aard van ons handelen. Het is steeds te bejammeren 

geweest, dat de geringe middelen die ons te dier tijde ten dienste stonden, ons hebben ver¬ 

hinderd tot meer radicale maatregelen overtegaan, en dat wij onze toevlucht hebben moeten 

nemen tot middelen, die, hoe noodzakelijk ook, omdat er toch iets gedaan moest worden, 

niettemin eerder van het doel afvoerden dan er heenleiden. 

D. Voortzetting van het algemeene overzicht. 

§ 1452. Het groote punt van verwikkelingen op Ni as vinden wij telkens weer herhaald: 

roof van menschen. Een geval van dien aard, maar bij De Waal niet juist voorgesteld 1 2), is 

hetgeen vermeld is in „Twee togten” 3). Aan de westkust van Ni as bevonden zich bij 

Dumula twree kampongs, de een van zuivere Niassers, de ander van overwallers; de eerste 

onder een „inlandschen radja”, de laatste onder een „Maleisch hoofd”. De vergissing van 

De Waal, die natuurlijk niet met de intieme Niassche toestanden bekend was, is het uit¬ 

vloeisel van de volgende redactie van onze bron: „Zoo was er in ’t begin van 1850, door 

den Nederlandschen gezaghebber van Nias te Goenoeng Sitoli, aan den Gouverneur... 

te Padang kennis gegeven van verschil, dat er ontstaan was tusschen eenen inlandschen 

radja op de westkust en eene Maleische kampong in zijne nabuurschap”: en wanneer men 

niet toevallig beter weet, dan is er veel voor te zeggen, dat „zijne” te betrekken op den ge¬ 

zaghebber, en dus op „Goenoeng Sitoli”, en vandaar de mededeeling bij De WAAL: 

„Een Maleisch dorpshoofd nabij Sitoli rooft kinderen van een radja op de westkust en 

weigert zich daarover bij onzen gezaghebber te komen verantwoorden”. De juiste toedracht 

is de volgende: het Maleische hoofd van Dumula houdt twee kinderen aan van het hoofd 

van een Niassche kampong in de nabijheid. De Niasser vraagt vergunning om zijne kinderen 

gewapenderhand terugtehalen, maar hij zou zijne handelingen gaarne gewettigd zien door de 

tegenwoordigheid van een gouvernementsvaartuig. In overleg met den Gouverneur ter West¬ 

kust, gaat overste BERGHUIS, die over de zeemacht (sic) op die kust bevel voerde, met den 

schoener Dolfijn naar Dumula, ten einde de zaken zoo mogelijk zonder bloedvergieten tot 

een goed einde te brengen en het Nederlandsche „gezag” te herstellen dat niet weinig „ge¬ 

krenkt” was door de weigering van het Maleische hoofd, om ter verantwoording zich naar 

Gunung Sitoli te begeven. 

1) Twee togten, blz. 8: Javasche Courant van 7 Juli 1847 n°. 54. 

2) Op. cit. blz. 200. 

3) Blz. 8 vlg. 
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Den igden Juli 1850 lag men voor Dumula, tien dagen na vertrek van Tapanuli, 

en kort na zijne aankomst begaf de commandant zich aan wal, waar de Niassche „radja”, 

„baloego Kai” zich reeds bevond. „Hij was het Niassche hoofd, dat met een Maleische kam¬ 

pong op voet van oorlog stond, wiens kinderen in de macht waren van den Maleischen radja 

dier kampong... Hij had eene bende van twee- of driehonderd man Niassers bij zich, maar, 

ofschoon hij van het Gouvernement slechts vergunning had gevraagd, om zich zelven gewa¬ 

penderhand regt te verschaffen en zijne kinderen terug te halen, . . . thans bleek het, dat zijn 

verlangen eigenlijk een veel verdere strekking had. Hij was nu volstrekt niet van voornemen 

om, zonder dadelijke hulp van de Dolfijn, een aanval te wagen op de Maleische kampong, 

die hij zeide, dat goed voorzien was van lilla’s en schietgeweer, en waarvan de nadering door 

eene belangrijke verhakking uiterst moeielijk was gemaakt”. 

Men ziet, hoe zich de door mij gegeven voorstelling geheel met het hier aangehaalde 

klopt. Den 2isten slaagde men erin de onderwerping der Maleiers te verkrijgen; de kinderen 

werden uitgeleverd. 

In 1851 werd het aan Atjehers verboden buiten de hoofdplaats Gunung Sitoli te 

verblijven, zonder voorkennis van het bestuur x).' 

1853. Een Atjeher, makelaar in slaven, medeplichtig aan zeeroof en moord, sedert lang 

de schrik en plaag der Niassers, wordt gevat en naar Ban da verwijderd. 

De resident COUPERUS houdt bij een bezoek aan de hoofdplaats eene samenkomst met 

de hoofden in den omtrek van den post, hij schrijft den gezaghebber voor, om „langs zachte 

wegen zich meer en meer in aanraking te stellen met de inlandsche bevolking”. Het opper¬ 

bestuur keurt die politiek goed, maar acht bovenal „een volledig onderzoek” nopens land en 

volk noodig. 

E. Commissie voor onderzoek van land en volk van Ni as. 

§ 1453. Wanneer er termen zijn om „tuchtigingen” of „expedities” onder een afzon¬ 

derlijk hoofd optenemen, dan is daartoe zoo veel te meer aanleiding voor een arbeid als deze, 

die zeker heel wat minder éclatant is maar belangrijk nuttiger effect kan opleveren. De 

commissie was samengesteld op advies van Van SwiETEN 2} uit de heeren J. T. NlEUWEN- 

HUISEN, gewezen officier van gezondheid, en H. C. B. VON ROSENBERG, adjudant-onderofficier. 

De eerste was „provincialer Chef zu Singkel”, de tweede de bekende reiziger, die in op¬ 

dracht van de Regeering in verschillende deelen van den Archipel onderzoekingen instelde, 

die in al hare onvolmaaktheid niettemin belangrijke bronnen voor onze kennis van vroeger 

gebleven zijn. Het onderzoek, dat naar aanleiding van het gouvernementsbesluit van 12 April 

1854 n°. i plaats had, en van 6 September 1854 tot 11 September 1855 geduurd heeft, is 

gepubliceerd in een „Verslag omtrent het eiland Nias en deszelfs bewoners”1 2 3) en in een 

beknopt maar interessant overzicht, voorkomende in „Der Malayische Archipel” 4 5), door den 

laatsten der beide onderzoekers. De in vele opzichten voortreffelijke kaart die bij het werk 

is gevoegd, moet ook zijn werk wezen s), maar ik vermoed dat het werk van Donleben 

1) Tijdschr. Ned. Indië, 1S63, I, blz. 369. 

2) E. B. Kielstra, Onze bemoeiingen met Nias onder generaal van Swieten, blz. 17. 

3) Verhandelingen Bat. Gen., deel XXX, 1863. 

4) Leipzig, 1878. 

5) Mal. Arch. blz. 123: „wobei mir noch speciell die Aufnahme einer Karte anvertraut wurde”. 
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ook wel zal zijn benut; de resultaten zijn te fraai om in zoo korten tijd door één persoon 

te zijn volvoerd en er zijn streken in opgenomen en juist weergegeven, waar de Commissie 

niet is geweest. 

Eene uitvoerige bespreking van den arbeid zelven is overbodig geworden door de 

herhaalde aanhalingen eruit gedaan, terwijl het bezochte terrein zal worden aangegeven op 

de overzichtskaart, die voor dit doel gemaakt zal worden. 

F. Nadere verwikkelingen in de Zuid; tweede expeditie daarheen. 

§ 1454. De Waal zegt1): „Sedert jaren bestond in ’t zuiden van Nias nabij de baai 

Lagoendi, een verwoede veete of krijg, meer bepaaldelijk tusschen de dorpen Orahili, 

verbonden met Bótóhösi (de namen verander ik maar), en Fadoro, verbonden met 

Sondrege-asi. De twee eerstgenoemde zijn de machtigste: de kommissie (zie boven) telde 

er 400 en 420 huizen tegen 210 en 120 in de twee laatste”. Wij zagen vroeger reeds, wat 

de waarschijnlijke reden van die tweedracht is geweest, en dit houde men bij het volgende 

in het oog 2). 

In 1854 bezocht de resident NETSCHER deze streken en verkreeg de belofte van beide 

partijen, om geen vijandelijkheden te plegen. Maar Orahili was daaraan ontrouw en werd 

door den gezaghebber ter hoofdplaats met eene beduidende geldsom beboet, onder bedrei¬ 

ging dat zij desnoods gewapenderhand zou worden ingevorderd; De Waal zegt: „vruchteloos”. 

De beteekenis van dat woord is: men betaalde die boete niet, en toen de Commissie 

sub E in Januari 1855 in Orahili kwam, was de ontvangst zóó, dat men blij was de plaats 

na twee dagen verlaten te hebben. De Orahiliërs zochten n.1. verband tusschen die boete en 

het komen der Commissieleden. Te Fadórö daarentegen was de ontvangst voortreffelijk. 

Toen twee maanden later het hoofd van Fadöró, genaamd Fata Geho (het verwon¬ 

dert mij, dat deze door Van SwiETEN dezelfde persoon genoemd wordt als die, ons bekend 

uit het jaar 1846, want die was afkomstig uit Lagundi, waaronder ik een der kampongs 

aan de baai van dien naam meende te mogen verstaan3)) aan de Lagundi-baai kwam, waar 

een Chinees van Gunung Sitoli was verschenen, om er handel te drijven, en met dezen 
v 

bezig was met bespreking van handelszaken, werden zij plotseling door lieden van Orahili 

en Bótóhösi verraderlijk overvallen. De handelsgoederen werden geroofd, het hoofd van 

Fadóró en de hem vergezellende broeder van het hoofd van Sódrege-asi werden gedood. 

Orahili weigerde genoegdoening over het gebeurde. 

Op vertoog van den gezaghebber van Nias (die 1 oorlogschoener met ?5 man infan¬ 

terie voldoende achtte, om tegen Orahili optetreden), gesteund door den resident en den 

kommandant der zeemacht ter Westkust, die juist van Lagundi kwam, besloot de gou¬ 

verneur J. Van SwiETEN tot eene expeditie (hij zegt: „liet zich te kwader ure overhalen”), en 

zond 2 oorlogschoeners, 3 kruisbooten, 120 man infanterie en een handmortier met bediening. 

Men vertrok 30 December 1856 van Siboga4). 

2 Januari 1856 landden 140 man der expeditie aan de baai van Lagundi; den 6den 

1) Op. cit. blz. 202. 

2) § 866. 

3) E. B. Kielstra, Onze bemoeiingen met Nias onder generaal Van Swieten. 

4) Nauwkeuriger is Kielstra, op. cit. blz. 85. 

9i 
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was men tot Orahili doorgedrongen, maar werd door eene overmacht van 5000 strijders 

tot den terugtocht genoodzaakt, na een verlies van 2 dooden en 17 gewonden. 

G. Derde expeditie naar de Zuid; er eene bezetting gelegd. 

$ 1455. VAN SwiETEN, die blijkbaar ook ervan overtuigd was dat er nog een ander 

middel is tot afdwinging van eerbied voor het gezag dan het dooden van een aantal menschen, 

besluit hierop aan de baai van Lagundi eene redoute voor 75 man met 3 officieren te leggen, 

„ten einde bescherming aan onzen bondgenoot (Fadbró) te geven en den afval van twijfel- 

achtigen te verhoeden”. 

10 Maart 1856 verschenen daartoe 2 oorlogschoenerbrikken, 1 schoener, 3 kruisprauwen 

en 3 andere vaartuigen, met een krijgsmacht van 200 man aan boord. Den 23sten Maart was de 

versterking, in den noordwesthoek van de baai, aan het riviertje Gundri (van daar: Luwaha, 

de mond, van de Gundri), zoo ver gereed, dat de troepen haar konden betrekken, en einde 

April was zij voltooid. De leiding werd toevertrouwd aan de bekwame inzichten van den 

kapitein A. W. F. HeyLIGERS. 

Den vijand liet men in dien tijd ongemoeid, en deze, zes verbonden dorpen, stond over 

deze houding verbaasd: men had gerekend op een aanval op Orahili, naar het voorbeeld 

van 1847. Men werd het onderling oneens en waagde geen uitval. Hiliböbö onttrok zich aan 

den bond, zwoer trouw en toonde zijn goeden wil door de levering van 400 spanribben. 

Sendrege-asi, aanvankelijk weifelend, legt mede den eed af. Fadörö, eerst verhinderd, 

levert sedert 19 Maart dagelijks 40 koelies T). 

In December 1856 roept de resident P. T. COUPERUS de hoofden van een aantal 

dorpen in den omtrek te Lagundi bijeen. Orahili vertoont zich niet, maar uit het land 

der Ira Ono HUaa 1 2) komen een aantal hoofden, zonder door hem te zijn genoodigd. In die 

vergadering wordt plechtig van Lagundi (wat was dat?) bezit genomen, en verkondigd 

naar welke beginselen het bestuur zal worden gevoerd. Bondsinstellingen en volksgebruiken, 

niet met de orde en veiligheid in strijd, bleven ongeschonden, onderlinge oorlogen werden 

verboden. Geschillen, die daartoe aanleiding zouden kunnen geven, moesten aan den gezaghebber 

worden onderworpen. Uitvoer van slaven of van gekochte vrije menschen (soms: vrijgekochte 

menschen?) was verboden. Koppensnellen zou worden bestraft als moord en evenzoo het offeren 

van menschen bij feesten en andere gelegenheden. Aan alle kampongs werd gelijke bescher¬ 

ming toegezegd, mits zij toegankelijk gemaakt werden door wegen, op de redoute uitkomende 3). 

Over de Zuid in 1857 zie Tijdschr. N e d. I n d. 4), mededeelingen respectievelijk van 

kapitein HEYLIGERS, militair- en civiel-gezaghebber, en van den gouverneur, die in Juni de 

nieuwe vestiging bezocht. De gezaghebber bezocht Hiliböbö, Orahili, Bötöhösi, P'adörö, 

Idanö Ho, Sendrege-asi, Hiligeho, Tëloq Dalam en Madsjinö. Overal werd hij 

goed ontvangen, behalve te Orahili, waar men „uit de hoogte op hem neer zag”; die koelheid 

en onvriendelijkheid verweet hij aan het hoofd, ten aanhoore van de gansche bevolking, en dit 

1) Vgl. Rosenberg, Mal. Arch., blz. 127; Van Swieten in Tijdschr. van Ned. Indië, 1863,1, blz. 369; zelfde 

bron, 1860, I, 335; Kol. Jaarb., Aug. 1861. 

2) Waarvoor zie § 256. 

3) Tijdschr. Ned. Indië, 1860, I, blz. 346, en 1863, I, blz. 372. 

4) 1860, I, 337 en 346. 
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optreden — hij was zonder eenig gevolg — maakte diepen indruk. Te Bötóhösi regeerde 

een tiran, die geene middelen ontzag om zijne schatten te vermeerderen en die weinig te 

vertrouwen was. Dit hoofd werd met veel moeite gedwongen om de vrouwen en kinderen 

van Hilinawalö, die naar zijn kampong waren verhuisd, maar — toen zij zijn despotisme 

ondervonden — naar hunne oude woonplaats wilden terugkeeren, vrijheid daartoe te ver- 

leenen. Fadörö was vriendelijk en welgezind, ook zoo Sendrege-asi. Daarentegen Teloq 

Dalam (dat is dus Bawölöwalani), dat geheel onder den invloed van Orahili had ge¬ 

staan, was weinig te vertrouwen. Het hoofd van Madsjinö, rijk en nog machtiger dan 

Orahili, was het Nederlandsche gouvernement in alle opzichten van harte trouw. Fadörö 

uitte jegens den gouverneur zijn spijt, dat niet was toegestaan den moord van 1854 op Ora¬ 

hili te wreken. 

De gouverneur prijst Heyligers zeer, die „met zoo weinig middelen zoo veel heeft 

kunnen volbrengen, om aan de vestiging een karakter van duurzaamheid te geven, ’t welk 

bij de bevolking alle mogelijke denkbeelden van tijdelijkheid of onbestendigheid der inbezit- 

name wegneemt”. Ziet daar den vinger gelegd op de wondplek van ons koloniaal beleid; 

zoo dikwijls vindt een opvolger, of een ter inspecteering uitgezonden ambtenaar, het noodza¬ 

kelijk (het zou van te weinig initiatief bewijs geven, als hij anders deed), zoo wat alles wat 

door voorgangers tot stand is gebracht aftebreken, om met gloednieuwe plannen en denk¬ 

beelden voor den dag te komen, die — wanneer zij de goedkeuring hebben weggedragen 

van wie daarover hebben te beslissen — met net zoo veel energie, voor zoover er uitvoe¬ 

ring aan is gegeven, later weer worden te niet gedaan en door „betere” vervangen. Onbe¬ 

stendigheid en tijdelijkheid, zij zijn het die de energie dooden van wie eenige ervaring 

opdeden, want men weet, dat zooveel wat wordt tot stand gebracht vergeefs gedaan is; 

het is niet de gezonde wisseling van eene evolutie, maar de willekeur meestal van hen, 

die zonder behoorlijk onderzoek, zonder kennis van zaken, vaak ook uit (niet geheel onver¬ 

klaarbare) onverschilligheid aanleiding geven aan den eenen kant tot ruw afbreken van het 

pas opgebouwde, aan den anderen kant tot een terugvervallen in oude fouten, die het groote 

moeite gekost heeft te herstellen. Wanneer de Regeering eens onder de beoordeeling harer 

ambtenaren opnam de vraag: in hoever de betrokkene wist voorttebouwen aan wat zijne 

voorgangers deden, dan kon die initiatief-paragraaf (waarvan de bevolking geregeld de dupe 

is) een heel stuk op den achtergrond worden geschoven. Men leze wat volgt. 

1858. HEYLIGERS vertrekt wegens ziekte (die heerschte over het algemeen veel in onze 

nederzetting). Orahili en Bötóhösi weigeren de bevelen van zijn opvolger natekomen, en 

versterken zich. Zij doen een aanslag op eenige ingezetenen van Fadörö1). 

1859. De toestand van de Zuid is ongunstig, Bötóhösi doet een vergeefschen aanval 

op onzen post. De versterkte kampong Bawöganöwö, aan de „baai Madjingo”, wat 

dus is het ons bekende Töhènè-asi, dat ook als onderdeel van Madsjinö ofMadsinö 

beschouwd wordt, wegens moord der opvarenden eener prauw van Lagundi door een 

stoomer „getuchtigd”. 

Op het verdere verloop van onze bemoeienissen met de Zuid was van invloed de 

zware aard- en zeebeving van 1861, die hier als elders op het eiland de grootste verwoes- 

1) Tijdschr. van Ne d. Indië, 1860, I, blz. 349. 
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tingen aanrichtte. Voor de bijzonderheden worde verwezen naar het hoofdstuk dat voor de 

behandeling daarvan meer is aangewezen x), terwijl wij ons hier enkel bezighouden met de 

politieke gevolgen. 

H. De plaats der bezetting Lagundi door een vloedgolf vernietigd; 

opheffing van dien post; vierde expeditie naar de Zuid. 

§ 1456. Op 16 Februari 1861 dan werd onze nederzetting Lagundi vernietigd, en de 

Niassers, in stede van hulp te bieden, maakten zich schuldig aan roof1 2). Orahili vermeesterde 

o. a. het geschut, de wapens, ammunitie van de redoute en de kruisboot. Uit geen enkel mij 

bekend gegeven blijkt, dat dit gebeurd is nog tijdens de aanwezigheid der bezetting. Zie nog 

VAN REES3): „Een oorlogschip, later naar Lagoendi gezonden om het achtergelaten ge¬ 

schut aftehalen, vernam dat dit in het bezit der Orahiliers was”. Dit doet eer het tegen¬ 

deel vermoeden. Ons verzoek om het „geroofde” uitteleveren werd afgewezen. Er moesten 

nog andere dingen gebeuren, eer men ingreep, waarover sub I. Vervolgen wij hier de feiten 

op de Zuid betrekking hebbende: 26 Mei 1863 landde eene expeditie van 600 man, 27 

officieren met 4 mortieren, onder opperbevel van majoor H. J. Fritzen, met twee stoomers 

in de L agu n d i-baai. Eerst neemt men Hiliböbö op 10 minuten van de landingsplaats, 

de vijand stak het in brand, wij maakten er een versterkt kampement, dat den 30sten gereed 

was. Een verkenning was intusschen in de richting van Orahili gegaan, en stuitte op den 

weg op eene versterking, die met een verlies van 2 gesneuvelden en 8 gewonden werd be¬ 

machtigd. Hierop ging men naar Fadörö, dat welgezind bleek te zijn. Vervolgens is 

Orahili het doel, het verdedigt zich manmoedig, valt pas bij den vierden storm; de inneming 

kost ons 2 dooden en 13 gewonden; het geroofde geschut wordt gevonden. Den 6den Juni 

gaan ongeveer 300 man noordwaarts naar Bótóhösi, dat dien dag zonder tegenstand ge¬ 

nomen wordt en verbrand, welk lot ook Orahili, waarheen men terugkeerde, deelde. 

Alle pogingen om den siulu van Orahili te doen uitleveren waren vruchteloos; de 

overige hoofden kwamen hunne goede gezindheid betuigen 4). Het vervolg van deze expeditie 

zie sub I. Cf. Kielstra, Van Rees, op. cit. 

I. Voortzetting van het algemeene overzicht. 

S 1457. In D brachten wij het tot het jaar 1853, waaraan wij thans vastknoopen: 

Bij besluit van 12 April 1854 v/ordt de gouverneur gemachtigd, indien de commissie 

sub E 5) de noodzakelijkheid daarvan aantoont, terstond overtegaan tot de plaatsing van drie 

posthouders in de binnenlanden, onder leiding van den gezaghebber te Gunung Sitoli, 

ieder op Fl. 1800.— met toevoeging van een tolk en 4 oppassers. 

Aan een Roomsch Katholiek zendeling wordt vergund op Ni as zijn dienstwerk te 

verrichten; hij overlijdt kort na zijn aankomst. 

De Arabier SECH Said, die sedert 10 jaren te Glora was gevestigd, en wien in 1847 

1) In § 1360. 

2) Zie § 658. 

3) Pioniers der Beschaving, blz. 46. 

4) Tav. Courant van 8 Juli 1863. 

5) § 1453- 
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reeds het verblijf daar was ontzegd wegens slavenhandel, werd, omdat hij zich daaraan niet 

stoorde, naar Menad o verbannen. 

In 1857 stelt de gouverneur naar aanleiding van het verslag der commissie sub E aan 

de regeering voor, behalve te Gunung Si tol i, als hoofdzetel van het eiland, ook neder¬ 

zettingen te vestigen te Lagundi (die was er reeds in het jaar 1856), te Hilidai (dat 

ongeveer moet gelegen hebben op de plaats van het tegenwoordige Tarahösö aan de Ojo) 

in het midden, en te Lafau aan de noordzijde'). 

In 1859 (het ging niet snel in dien tijd) heeft de Indische regeering voorstellen gedaan 

tot „een vrij kostbare militaire en civiele regeling” op Nias. Maar het opperbestuur achtte 

haar „bij de groote uitbreiding, die ons beheer in den archipel in de laatste tijden (had) 

ondergaan, niet geraden”. 

In het laatst van Januari 1863 had de gebeurtenis plaats, die de regeering er dan 

eindelijk van zou overtuigen dat krachtiger diende te worden opgetreden. Het uitgangspunt 

was, dat de djuragan Smail van de kruisboot te Gunung Sitoli gestationneerd, langs de 

kusten kruisende, vernam dat een aantal Maleische en Atjehsche slavenhalers, die vrouwen 

en kinderen geroofd hadden, zich te Lölöwa'u, op de westkust, tegenover de Hinako- 

eilanden, hadden verschanst. De feitelijke toedracht is, dat in dat plaatsje een pied a terre 

was voor de slavenhandelaren uit Atjeh, waarvan die djuragan bij die gelegenheid heeft 

vernomen. De djuragan deed eene verkenning, doch kreeg twee gewonden. Naar aanleiding 

hiervan werd eene excursie noodig geoordeeld. De bemanning van Z. M. SS. Reynier Claassen, 

commandant kapitein-luitenant t. z. H. A. MODDERMAN, versterkt door ruim 40 infanteristen, 

rukte onder bevel van den luitenant t. z. SPANJAARD, tegen LölöwaH op, maar werd zoo 

warm ontvangen, dat men met verlies van een paar dooden en eenige gewonden terugkeerde. 

Dit dan leidde tot de expeditie van 1863, sub H behandeld, die na afloop van de actie in 

de Zuid op 17 Juni zich ontscheepte aan deze westkust, maar Lölöwa'u (waar men er 

reeds van op de hoogte was, hoe het met Orahili en andere plaatsen was gegaan) ledig 

vond, waarop het werd vernield 1 2). 

Bij schrijven van 24 Augustus moedigt de minister de Indische regeering aan, om 

(nieuwe) voorstellen tot bevestiging van een geregeld bestuur op Nias te doen. Hier schijnen 

bijzondere omstandigheden zich te vereenigen, die ook bij ’t handhaven der beperkende voor¬ 

schriften omtrent uitbreiding van ons gezag in de buitenbezittingen in het algemeen, den 

maatregel wettigen. 

Bij Staatsblad 1804 n°. 104 werden (officieel) de eilanden bewesten Sumatra onder 

het Nederlandsche gezag gebracht. Die maatregel kostte niet veel. 

In Juni 1867 deed de gouverneur VAN DEN BOSSCHE het voorstel, om op Nias een 

assistent-resident met 3 controleurs voor Noord-, West- en Zuid-Nias te plaatsen, en als 

hoofdvoorwaarde: permanent een kleine stoomer in de wateren van Nias; het opperbestuur 

gaf echter bij schrijven van 22 Juli 1869 te kennen, dat „het geen termen vond om tot ver¬ 

wezenlijking dier voorstellen mede te werken” 3). 

1) Tijdschr. van Ned. Indië, 1863, I, 370. 

2) W. A. van Rees, De Pioniers der Beschaving. 

3) De Waal, op. cit., VI, blz. 207. 
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Het is niet zonder belang er op te wijzen, dat enkele jaren later een gouvernements- 

stoomer te Padang is gestationneerd, in het bijzonder met het oog op Ni as. 

De eenige verandering die in dezen tijd valt te constateeren, is de vervanging van den 

civielen gezaghebber door een controleur bij het binnenlandsch bestuur, die een nieuw tijd¬ 

vak in onze beschrijving opent. 

J. Vestiging van het civiele gezag op Nias; te Gunung Sitoli 

een controleur geplaatst. 

§ 1458. De vestiging van een speciaal voor het civiel bestuur bestemden ambtenaar 

dagteekent van 1867, het jaar voorafgaande aan dat, waarin de toenmalige Stoompaketvaart- 

Maatschappij in verbinding met Siboga en Padang het eiland begon aan te doen, zoodat 

men gerust tusschen deze feiten en de voorstellen-Van DEN BOSSCHE verband mag leggen J). 

Het komt mij geenszins overbodig voor eene opgave te doen van de ambtenaren, die 

successievelijk met het bestuur in deze periode (tot 1900) zijn belast geweest, dat maakt later 

naslaan gemakkelijk. Die waren dan: 

1867—11/9 —1871 

1871 — 12/4 —1875 

1875— 9/4 —1877 

1877—14/8 —1879 

1879— 27/9 —1880 

1880— 5/6 —1883 

1883— 15/3 —1884 

1884— —1886 

1886—26/3 —1890 

1890— i/i2—1893 

1893—13/4 —1895 

1895—20/10—1897 

1897—H/8 —1900 

Jhr. E. R. KraYENHOFF. 

J. J. Naeff. 

L. G. J. Heller zich noemende Mansfeldt. 

F. SlEBURGH. 

J. F. A. DE Rooy. 

E. A. Taylor Weber. 

K. E. Ch. Groen. 

A. V. van Os. 

E. F. L. J. H. van Eelders. 

Ch. L. j. Palmer van den Broek. 

H. Th. M. Pino Post. 

D. K. A. van Loghem. 

F. A. Palmer van den Broek. 

Zooveel te meer aanleiding bestaat er om deze periode afzonderlijk te behandelen, 

aangezien met het begin ervan ongeveer samenvalt het optreden der Rijnsche zending, die 

een zoo gewichtige factor is geworden in de veranderingen, die sedert hebben plaats gevonden. 

In 1865 nl. kwam de eerste zendeling L. E. DENNINGER op het eiland. Dit onderwerp ver¬ 

dient echter eenige opmerkingen op zichzelve, die het beter is verder niet tusschen de be¬ 

stuurszaken te mengen meer dan noodig is voor het goed verstand van beider onderling verband. 

§ 1459. Wijziging in de van regeeringswege voorgeschreven gedragslijn met het binnen¬ 

land van Nias kwam met het optreden van den controleur niet dan dat na het uitbreken 

van den Atjeh-oorlog nog meer de handen werden gebonden. 

Hoe zeer de eerste (en ook velen der latere) ambtenaren onder Maleischen invloed 

stonden, blijkt reeds dadelijk uit eene grensscheiding tusschen het gebied van Niassers en 

Maleiers, waarbij aan de laatsten bovendien de voorrang werd toegekend. Het stuk is gedag- 

teekend 17 Mei 1871, en overigens, vooral met het oog op de gewijzigde toestanden, van 

geenerlei beteekenis meer. 

0 § 577- 
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De controleur KRAYENHOEF begon met de zaken aantepakken: hij wilde een weg aan¬ 

leggen van de hoofdplaats naar Sirombu '), maar alleen enkele dwangarbeiders stonden hem 

daarvoor ten dienste, zoodat het hem niet mogelijk was de groote moeilijkheden te over¬ 

winnen. Enkele jaren later poogde ManSFELDT eene verbinding te krijgen van Gunung 

Si tol i over Orahili, Hilimböwö, naar Anauma, maar hij stuitte bij zijn tracé op te 

moerassig terrein. 

§ 1460. Wanneer wij eerst in het algemeen eenig denkbeeld willen geven van de inwen¬ 

dige toestanden van het eiland, dan moet eene aaneenschakeling van ongerechtigheden worden 

vermeld. Reeds van vroeger vinden wij rooverbenden vermeld zooals die van Maihili (van 

1868—1874) 1 2). Het eiland is voortdurend het tooneel van plundering en moord, en hoe meer 

men zag dat het gouvernement zich van de zaken niets aantrok, des te meer namen die 

ongerechtigheden toe, die successievelijk belangrijke streken van het land ontvolkten en ver¬ 

woestten. Het was niet alleen een strijd van lieden die in elkanders nabijheid woonden, ook 

oorlogen en overvallingen door verderaf wonenden kwamen voor. Het algemeen karakter dier 

oorlogen heb ik uiteengezet in de betrekkelijke hoofdstukken, zoodat daaromtrent niets meer 

behoeft te worden gezegd. In het volgende worden dan ook slechts enkele feiten vastgelegd 

uit de vele; men stelle zich vooral niet voor dat daarmede de geschiedenis van Ni as uit die 

tijden geschreven is. 

§ 1461. Wij hervatten ons chronologisch overzicht, waarbij De Waal een hoofdbron 

is, aangevuld echter door verscheidene aanteekeningen van mij zelven. 

1870. Volgens de Indische bladen verspreidde het hervatten van den slavenuitvoer 

grooten schrik onder de bevolking. Navraag heeft aangetoond, dat na het begin van den 

Atjeh-oorlog de uitvoer naar dat land nagenoeg geheel is opgehouden. Orahili en Fadöró 

geraken weer meer in strijd, de resident gaat er met een stoomer heen, om vrede te maken. 

Orahili, eerst onwillig, is later meer geneigd tot beslechting der geschillen door eene ver¬ 

gadering van hoofden onder leiding van een Europeesch ambtenaar. Dat gebeurt dan ook in: 

1871. toen de controleur beide nederzettingen bezocht en de verzoening tot stand bracht. 

1872. Een oorlogstoomer bekruist de kusten, doet de hoofdplaats aan met Lafau, 

Hinako en de baai van Lagundi: dat gangetje bleef tot mijn optreden op het eiland vrij 

regelmatig gevolgd; de stempel wordt daardoor gedrukt op onze bemoeiingen met die verder 

afgelegen streken. Meer regelmatig was het den eersten dag te varen naar de Modde{bank 

in het oosten van Nias, nffar welke gewoonte oneerbiedige geesten wel de politiek van dien 

tijd in haar geheel hebben gequalificeerd. 

1874. Geschillen tusschen Fadóró en Bötóhösi wegens aanhouding van personen 

uit elkanders gebied (geregelde aanleiding tot tweespalt) worden door den controleur (Naeff), 

met medewerking der hoofden van Orahili, vereffend. Bij die gelegenheid had hij eene 

ontmoeting met den siulu van Bötóhösi, die nooit tevoren zendelingen van het bestuur 

(dus men maakte in dezen tijd dan toch daarvan gebruik) had willen ontvangen, en zich 

altijd buiten aanraking met het gouvernement had gehouden. Dat was geen gering succes — 

1) 'Zie de plannen van Van Swieten bij E. B. Kielstra, Onze bemoeiingen met Nias onder generaal 

Van Swieten, blz. 2. 

2) De Waai., VI, blz. 209. 

k 
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maar in 1875 vertrok weer de ambtenaar, die het had bereikt: ook al weer een van de oor¬ 

zaken van noodelooze moeilijkheden, waar iedere verplaatsing weer nieuw zich-in-werken vcr- 

eischt, en met den ambtenaar gaat steeds weer het vertrouwen dat hij heeft weten te ver 

werven, de kostbaarste schat, geheel verloren. 

§ 1461 A. Bij Staatsblad 1874 n°. 94 b werd het S u m atr a-reglement ingevoerd, en 

krachtens Stbl. 1875 n°. 171 werd met ingang van I November van dat jaar ook een ge¬ 

deelte van Nias in die bijzondere rechtspositie gebracht. Dat betrof alleen enkele met name 

genoemde zoogenaamde örïs (feitelijk onderdeden alle van het landschap Laraga) '). 

Waar het mij alleen om de vermelding van de gebeurtenissen te doen is, kan ik mij 

van een kritiek op de werking ontslagen achten — daarover zou anders heel wat te zeggen 

vallen, men lette slechts op § 941. Het gedeelte waar recht gesproken wordt in naam der 

Koningin, wordt het Rapatgebied genoemd. Het punt waarvan de vermelding echter niet 

kan achterwege gelaten worden is, dat de meerdere bemoeienis door den omslag van vormen 

de oorzaak is geweest dat jaren lang, zelfs indien de ambtenaren anders hadden gewild, hun 

de gelegenheid benomen werd om zich behoorlijk met iets anders dan dat Rapatgebied 

te bemoeien. [In een nota uit dien tijd leest men: „De vermeerdering van zijne (des contro¬ 

leurs) bemoeiingen met het Rapatgebied, niet vergezeld van de bestuursmiddelen... had 

noodwendig het gevolg, dat de aanrakingen met het gebied daarbuiten ingekrompen werden... 

vroeger werden tal van zaken uit de diepste binnenlanden ter kennisse van het bestuur ge¬ 

bracht, thans is dit iets zeldzaams geworden. Steeds meer moeite kost het, misdadigers, die 

naar buiten het rechtstreeksch gebied gevlucht zijn, in handen te krijgen. Kortom, overal op 

Nias... is onze invloed aanmerkelijk verminderd, en dit is een direct gevolg geweest van 

de hervorming van het rechtswezen”]. Met andere woorden: de zorg om toch vooral het 

geboefte op keurige wijze te doen terechtstellen, was een van de belangrijkste oorzaken van 

de verwording van aanzienlijke deelen van het eiland, van hunne ontvolking, van den moord 

op honderden, neen op duizenden gepleegd. 

In 1875 werd aan de kust van Tóhènè-asi weer eens een prauw uit Padang ge¬ 

roofd; onder de schuldigen waren bewoners van Bawöganöwö, dat wij uit 1859 voor zoo 

iets reeds leerden kennen. De koppensnellers uit (drie ?) dorpen van het land der Ira Ono 

Lasè wagen zich driester en driester tot in de Maleische strandkampongs. 

In de tweede helft van December 1875 brachten de regeeringscommissaris (DER 

KINDEREN, dat hield verband met het Su m a t r a-reglement), de gouverneur en de resident 

met den controleur een bezoek aan de Zuid. Enkele strandkampongs werden bezocht, 

Fadörö en Orahili werden uitgenoodigd aan boord te komen. De tachtigjarige siulu van 

Fadóró, onze bondgenoot van 1863, voldeed aan de uitnoodiging en kwam met eenige 

honderden volgelingen aan het strand. Van Orahili verscheen alleen de vierde siulu MADUWU. 

Aan boord beklaagde zich Fadóró over Bótóhösi, dat tot vlak bij de kampong koppen 

snelde. De resident deelde toen mede, dat zoo spoedig mogelijk de controleur of iemand van 

zijnentwege zou komen, om te trachten de vijanden te verzoenen. 

Nog kwam een tijd later een baltigu van (het sedert verwoeste) Simandraölö om 

hulp vragen. 

1) Zie §§ 847 en 858. 
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Van het een en ander was het gevolg, dat een verzoek van den controleur om naar 

de Zuid te mogen gaan, werd ingewilligd, en dit had de reis naar Lagundi ten gevolge 

van den controleur Mansfeldt van: 

2—6 Juni 1876. Drie dagen voor de aankomst te Fadörö van dien ambtenaar was 

een persoon uit Bötöhösi bij eene poging tot brandstichting op heeter daad betrapt en 

terechtgesteld; zijn hoofd lag te drogen, toen de controleur aankwam, bij een der poorten. 

Men waagde zich niet buiten de kampong zonder helm, schild en lans of geweer en ijzeren 

borstplaat. Toch liet MANSFELDT zich op dit ongunstigst denkbare moment niet terughouden 

van den tocht naar Bötöhösi, waarop de siulu hem een gewapend geleide beloofde, en 

daaronder zijne naaste verwanten, SjlwA, Awö-aro en Ledawa. Men ging op weg, en naar 

mate men Bötöhösi naderde toonden de begeleiders zich ongeruster. De verwanten van 

Fadörö bleven voortdurend samen met den controleur, maar op de overigen moest een 

enkele keer worden gewacht. Vlak bij de kampong hield men eerst rust, bemerkte toen 

dat de weg met randjau’s onbegaanbaar was gemaakt en begon die op te ruimen. Nauwelijks 

was men hiermede bezig, toen er uit de hooge alangalang eenige schoten vielen, die niemand 

raakten. De verwanten van Fadörö trokken onmiddellijk den controleur voorbij, om eene 

dekking voor hem te vormen, en schoten hunne geweren af op den onzichtbaren vijand. Nu 

nam men beweging in het struikgewas waar die er op wees, dat de vijand eene omtrekkende 

beweging maakte, hetgeen noodzaakte tot den terugtocht, die éérst langzaam plaats had, later 

om erger te voorkomen moest worden versneld. De bagage van den ambtenaar werd achter¬ 

gelaten. Terwijl deze den terugweg aanvaardde, dekten de Niassers dien; het schieten van 

den vijand verflauwde meer en meer. Er waren een aantal gewonden, voor de dood-en „scheen 

men niet uit te willen komen”. De dappere verwanten van Fadörö kwamen ten slotte 

ook, zij hadden enkele vijanden gedood, en een deel der bagage en de vlag weten mede 

te nemen. Later kwam MADUWA van Orahili het een en ander van het achtergebleven goed 

brengen, o. a. twee linksche bottines en één kous. De medeplichtigheid van die kampong wordt 

daardoor waarschijnlijk. Volgens MANSFELDT pleegde Orahili zelf sedert de tuchtiging van 

1863 geen openlijke Vijandschap meer, maar het steunde Bötöhösi in zijn optreden en 

verschafte dit de middelen daartoe. Hij bepleit dan de opruiming van Bötöhösi, de stoke¬ 

brand van de Zuid. Welnu, in het laatst van 1878 is aan dat denkbeeld uitvoering gegeven: die 

kampong werd door Fadörö verwoest, en is sedert niet meer opgebouwd. De bevolking 

verhuisde naar Fadörö (waar een deel verwanten had), naar Sendrege-asi en Orahili 

of liever Bawömataluwö, onder welken naam immers Orahili was opgebouwd. 

§ 1462. Te voren echter had de wederspannige, althans naar het uiterlijk, teekenen van 

beterschap getoond, want in: 

1877 bood Bötöhösi verontschuldigingen aan over het gebeurde. Dat het koppen¬ 

snellen voortging in zuid en midden, is overbodig te vermelden : zoolang er niet op de eene 

of andere wijze tegen werd opgetreden moest dit gebruik, door de adat gevorderd, blijven 

bestaan. 

Mansfeldt maakte nog in dit jaar (ik vind vermeld van af 4 Februari) een tocht 

naar Tugala-Ojo, waaruit blijkt, hoe ver de aanrakingen reeds waren gevorderd in dezen 

tijd; het zou omstreeks 25 jaar duren, voor het bestuur weer van meet af aan zou kunnen 

beginnen. 
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1878 vermeldt koppensnellen, maar niet meer ten koste van de strandbewoners; blijk¬ 

baar waren de Niassers uit het binnenland al even weinig op aanrakingen met de kust ge¬ 

steld, als later het bestuur (op last der regeering) op die met het binnenland. 

Oorlogschepen deden de kusten nog wel eens aan, zoo in dit jaar Z.M. S.S. Curagao, 

van 30 April tot 3 Mei. Het verslag hierover noemt Bawölöwalani als het centraal ge¬ 

legene ten aanzien van de wederspannige kampongs Orahili, Bötóhösi (dat dus in deze 

maand nog niet verbrand was), Madjinö (dat is wel: Bawöganöwö) en Hilimódregelöw. 

1879. In de onmiddellijke nabijheid van de hoofdplaats wordt het hoofd eener roof- 

bende (TENDOMA) gevat „en” neergeschoten; daarbuiten wordt het geheele eiland door kwaad¬ 

willigen verontrust. 

Het denkbeeld om ook in het zuiden en midden van Ni as een ambtenaar te plaatsen, 

ten einde van lieverlede betere toestanden onder die nog grootendeels „barbaarsche stammen” 

te bewerken, is onlangs opnieuw ter sprake gekomen; maar daarvan afgezien, „omdat de groote 

kosten van zoodanige vestiging, welke niet zonder militaire bescherming zou kunnen blijven, 

geacht werden niet te zullen opwegen tegen het voorgespiegelde nut”. 

In 1879 werd te Padang een gouvernementsstoomschip gestationneerd, om Zuid- 

Nias zoo dikwijls mogelijk te doen bezoeken door den controleur van Ni as. 

1880. Wederom een oorlogstoomer naar Nias, de Merapi, onder Kapitein-Luitenant 

ter Zee WOLTERBEEK MULLER. Dit bezoek duurde van 26 Juli tot 6 Augustus. 

Aan het verslag ontleenen wij enkele gegevens. Zoo wordt de noord-grens van de 

Ira Ono Lasé opgegeven te zijn de Idanö How, „die zijne monding heeft te Musi, onge¬ 

veer op het midden tusschen de rivieren van Ono Limbu en Sömasöma”, de oostelijke 

grens is de lijn, ongeveer een dagmarsch verwijderd van het strand daaraan evenwijdig ge¬ 

trokken, tot aan den mond van de Sjuani; zuidelijk grenst hun land aan de zee en aan 

Sömabawa (dat is Tamió), en de westelijke grens was het Rifgebergte. De verder het 

land in wonende stammen der Ira Ono Lasé waren weer vijandig met die in het omschreven 

gebied, en kwamen niet aan de kust. Zij waren het, die hunne strooptochten noordwaarts 

uitstrekten ’). De binnenlandsche Ira Ono Lasé hadden hunne verbinding met de zee langs 

de Nalawö en de Susuwa, waarvan de mondingen onbewoond waren. Het „roofzieke” 

Ira Ono Lasé was in een groot aantal onderstammen verdeeld, soms ieder bij elkaar in een 

kampong wonende, soms over verschillende nederzettingen verdeeld. Deze, in grooten getale 

aanwezig, bevatten niet meer dan 6 of 8 huizen, en zij ondersteunden elkander in nood. De 

algemeene toeleg van hen was, de lieden van Onolimbu te verdringen, door eerst zich te 

vestigen, te huwen en vriendschappelijk ladangs in gebruik te vragen, een huis te bouwen, 

weldra door andere stamgenooten gevolgd, totdat men op een gegeven oogenblik voor het 

feit stond, dat er eene nieuwe vestiging van hen bestond. Waren zij dan sterk genoeg, dan 

traden zij des noods vijandig op. Merkwaardig juist is deze beschrijving, waar ik het land 

dier Ira Ono Lasé leerde kennen als te beginnen bij de zoo veel noordelijker stroomende 

Idanö M o 1 a. 

Te Sömabawa wist men zich toen nog te herinneren, dat daar (op de plek, waar 

de controleur met de hoofden vergaderde) vroeger een groote pasar was geweest van binnen- 

1) Zie § 1086. 
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landsche „producten” (alias slaven en rijst) en een Engelsckman genaamd ChriSTY had daar 

zijn verblijf gehad. Het is de plek, waar RN. op de kaart aangeven: „oude slavenmarkt”. 

Gekomen in Tóhènè-asi worden de hoofden opgeroepen van Walu, Hili Modre- 

gelöw, Hiliduwa, Hilibatu-omo en Hiliganöwö (dit laatste was door Hiliduwa 

verbrand), de eerste vier zal men vergeefs op de kaarten zoeken: zij zijn in den loop der 

tijden door brand vernield. 

In de Zuid vernam men van de verbranding van Bótöhösi in 1878. Het eigen hoofd 

van die kampong had niet meer dan een honderd onderhoorigen bij zich kunnen houden, 

die in een dertigtal slechte hutten bij Orahili woonden. De groote massa der bevolking 

had zich gevoegd bij Fadórö, en vooral bij Sendrege-asi. Fadöró en Orahili hadden 

eene overeenkomst gesloten, dat men elkanders grondgebied zou eerbiedigen, zoodat de ver¬ 

huisden van Bótöhösi geene vijandelijkheden mochten plegen op het gebied van Fadöró 

en omgekeerd Fadöró geen Bötöhösi-ërs zou dooden op het grondgebied van Orahili. 

Die bescherming door Orahili verleend, was een doorn in het oog van Fadöró, want 

onder de hoofden bevonden zich Madula.1 en Banai, de twee siulu's, die deel hadden gehad 

aan den moord in 1855 op Fada-EHO '), en die daarna weer een aanslag op het leven 

van een der hoofdenzoons van Fadöró hadden gepleegd. In dezen tijd bevond zich te 

Bawömataluwö (in deze stukken voortdurend Orahili genoemd) LAUWÖ-SIDUHU, die 

de voortreffelijke woning heeft gebouwd, welke wij bij de behandeling der ethnographie zoo 

talrijke keeren gelegenheid hadden te bespreken. Over zijne gezindheid werd verschillend 

geoordeeld, volgens den een is hij de eenige in Orahili die ons goed gezind was, volgens 

den ander was zijne weigering om te Tëloq Dalam voor het bestuur te verschijnen, daar¬ 

mede niet in overeenstemming te brengen. 

Ter sprake kwam het wegloopen van onderdanen, die zich zonder verlof der hoofden 

hadden verwijderd, een teer punt bij de behandeling van de Zuid, dat ook nog in mijn tijd 

telkens weer opkwam en waarover de hoofden, die toch nog steeds de gebieders waren ge¬ 

bleven in hun gebied, zonder noemenswaardige inmenging van het gouvernement, evenzeer 

recht hadden zich bezwaard te gevoelen, als het bestuur zelf dat doet, wanneer lieden zich 

verwijderen zonder orde op hunne zaken te hebben gesteld, en daardoor de verplichte dien¬ 

sten onuitgevoerd blijven (en dit juist was de klacht der hoofden). In dit laatste geval kunnen 

zulke lieden voor den strafrechter worden gebracht, in het eerste werden die siulu s met een 

praatje afgescheept: zulke lieden te dwingen terugtekeeren, strookte niet met de inzichten 

van het bestuur. Ik deelde dat inzicht niet en verkreeg daardoor tevens de controle op de 

onderdanen dier hoofden, terwijl het in hen gesteld vertrouwen opvoedend werkte en niet is 

bedrogen uitgekomen. 

Van belang nog is, dat de oude FaöSI-ARÖ was overleden, terwijl de toen aan het 

bewind zijnde siulu op de volgende wijze aan het bestuur was gekomen. Toen onze oude 

bondgenoot zijn einde voelde naderen, riep hij hoofden en familie samen, en, met voorbij¬ 

gang van zijn broeder GüBA, had hij zijn en diens jongeren broer Kamega, op grond van 

meerdere geschiktheid, voorgesteld als zijn opvolger. Na zijn overlijden, dat een paar dagen 

later plaats had, werd KamegA. door hoofden en onderhoofden als opvolger erkend. 

1) Fata-gehö van § 1454. 
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Op Hinako trof men slaven aan, die aan den overwal waren gekocht en dus over 

zee vervoerd; die lieden waren slaaf geworden wegens diefstal of omdat zij in krijgsgevangen¬ 

schap waren geraakt. Registratie van slaven had na afkondiging van Staatsblad 1876 n°. 35 

niet plaats gehad. Bij de afschaffing der slavernij in het geheele gouvernement Sumatra’s 

Westkust had men (wijselijk) Ni as vergeten. 

§ 1463. Tot 1890 beschik ik over zeer weinig materiaal. 

In 1881 had een strijd plaats aan de westkust tusschen Sitölubanuwa en den zgn. 

radja van Hinako, waarbij het graf van den vader van dezen laatsten te Sirombu werd 

vernield en zaken werden geroofd. 

Als leiddraad voor de behandeling van zaken gold de missive van Mr. T. H. DER KIN¬ 

DEREN van 7 Maart 1878 n°. 122, waarbij Ni as werd verdeeld in een midden- en een zuid- 

streek, waarvan de grenzen liepen van Sirombu tot Gunung Sitoli en van de eerste 

plaats tot Onolimbu. Het bestuur werd niet aansprakelijk gesteld voor onrecht en misdrijf 

in de zuidelijke streken gepleegd tegenover wien dan ook. Fraaier kon het niet. In den tijd 

van PiNO Post werden passen naar dat gebied geweigerd. 

In deze periode werd gebruik gemaakt van een paar zgn. kruisprauwen, om de com¬ 

municatie a. a. te verzekeren. Deze traden ook wel tegen den slavenhandel op, dit zagen 

wij reeds in 1863, en de rapporten dier booten uit dezen tijd wijzen uit dat dit doel ook 

nu werd beoogd. Afgezanten van de Zuid gingen er mede terug, zendelingen van den con¬ 

troleur, vaccinateurs werden er mede vervoerd. Clandestine invoer van kruit en wapenen 

moest ook worden gekeerd. Met zulke prauwen werden de zendelingen in 1884 ook uit de 

Zuid teruggehaald, nadat zij daar enkele moeilijke jaren hadden doorgebracht. 

In 1885 nam men maatregelen tegen het vertrek, zonder toestemming van hunne hoofden, 

van lieden uit de Zuid. 

Dat het verblijf voor een ambtenaar aan boord van zulk een vaartuig niet bepaald 

aangenaam kon worden genoemd, blijkt wel daaruit, dat in 1889 men een dier prauwen 

nabij Lafau liet zinken, om haar van ongedierte te zuiveren. In dat jaar werd er ook hulp 

mede verleend aan de Compta, een stoomschip dat aan de noordkust gestrand was op 

Gós6 Uma. 

§ 1464. Uit het laatste tienjarige tijdvak dezer periode beschikken wij over iets meer 

aan materiaal, maar veel is het toch ook niet. Het licht, dat dan eindelijk over Ni as zal 

aanbreken, is hoofdzakelijk aan het werk der zendelingen te danken. Niet dat het bij de 

ambtenaren aan goeden wil ontbrak, maar zij waren gebonden door de nota van een jurist; 

wij haalden die reeds aan. De zendelingen daarentegen hadden meerdere vrijheid van beweging, 

en zoo zien wij hen b.v. in 1891 van Om balata naar Fadórö (bij Sirombu) trekken, 

om den arbeid voortebereiden. 

Het is in dezen tijd, dat PALMER VAN DEN BROEK zijn voortreffelijk werk doet en de 

connecties met de Zuid aanknoopt, neergelegd in eene nota, waarvan Rappard het reeds 

vermelde dankbare gebruik heeft gemaakt in zijn „Verslag eener reis per .. . Condor” '). 

Van hem hebben wij ook mededeeling uit 1892 omtrent den beruchten sneller KAMURU, 

siulii van Hilihöru, aan de zuidwestkust. Ter gelegenheid dat PALMER zich te Hilisi- 

1) Zie § 269. 
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maètanö bevond in de woning van den siulu Kanölö, verzocht hij dezen KamüRU (die 

zich mede in die woning bevond) aantezeggen, dat er een prijs op zijn hoofd zou worden 

gesteld, indien hij voortging met euveldaden te plegen in het Lahömi-dal: daardoor waren 

het vorige jaar juist de zendelingen getrokken, men ziet het verband. Die aanzegging heeft 

dan ook wel spoedig plaats gehad, en KANÖLÖ verzekerde, dat KamüRU zich rustig zou 

houden. Palmer had slechts bericht te zenden, wanneer hij zich weer aan iets schuldig 

maakte, en dan zou hij hem levend of dood uitleveren. Het vermakelijke daarbij is, dat 

Hilihöru, evenals Hilisimaètanö van den stam Ono Dohalawa, dat snellen deed in ver¬ 

standhouding met die laatste kampong, ten einde in de „behoefte” aan koppen daar te 

voorzien. 

In 1893 wordt eene belangrijke beschikking genomen, aangezien het voorstel door 

den controleur (missive van 16 Januari n°. 71/26) gedaan wordt, om den zendelingen eene 

subsidie te verleenen voor hunne bemoeienissen met het maken van een weg die naar 

Sirombu zou worden aangelegd. Hoe droevig ook de zaak op zichzelve is, dat een ambte¬ 

naar alleen kans ziet op die wijze nog iets ter verbetering van de toestanden bij te dragen, 

voor Nias was het eene belangrijke bijdrage tot het verkrijgen van betere tijden. In be¬ 

taalden dienst zijn door die (geringe) subsidies paden geopend, waarlangs men te paard op 

redelijke wijze kon gaan; zij bestonden nog toen ik aankwam. 

Van een bezoek in September 1897 door den resident van Tapanuli aan de Zuid 

gebracht neem ik over: hoofden en bevolking toonden zich absoluut onverschillig, behalve 

ten opzichte van de geschenkgoederen. Aan den eenen kant gaf men geen blijk van schrik 

of weerzin, aan den anderen was er niets, dat leek naar eene vriendelijke ontvangst of eer- 

biedbetuiging. Naief iets anders te verlangen ! De gasten moesten in het duister, zonder fak¬ 

kels, den terugtocht aanvaarden (en dat te Tëloq Dalam, met zijn steilen toegang naar de 

kampong), alleen een tijd lang bijgelicht door het olielampje waarmede men de geschenk¬ 

goederen had bekeken. De drager ervan keerde spoedig terug, zonder zelfs de reden daarvan 

optegeven. 

In het noorden vraagt en verkrijgt Datu Kanda'ali van Lafau voor zich en zijne 

onclerhoorigen het recht, om het nieuw opgekomen eiland Gósó Uma, reeds gedeeltelijk 

met klappers beplant, in bezit te mogen houden. 

§ 1465. Geven wij een oogenblik de aandacht aan de snellersbenden, die in deze jaren 

hoogtij vieren. In 1893 was KamüRI ama DafüGA(?) (was hij soms dezelfde als KamüRU van 

zooeven ?) gedood. In 1897 en 1898 bracht Taholi het centrum in rep en roer. Op 27 Februari • 

1898 kwam Fagohi te vallen, gedood door eene bende van omstreeks 70 man, onder WanA.U 

en zijn eigen zwager RorÖMBANUWA (RüRUMBANUWA ?), uit wraak, omdat FAGOHI overspel 

had bedreven. Mij werd verteld, dat deze geweldenaar het zich voor Niassche opvattingen, 

zelfs in die treurige tijden, gruwelijke feit had veroorloofd van de vrouwen, die geroofd 

waren, te gebruiken. Tijdens het baden in de kampong aan de midden-Ojo, waar hij zijn 

intrek had genomen, werd hij overvallen en afgemaakt. 

In 1898—1900 valt ook het optreden van Balöhalü, dien wij vroeger reeds leerden 

kennen, en die tijdig genoeg tot inkeer kwam om er het leven aftebrengen, en die sedert 

meermalen aan het bestuur goede diensten heeft bewezen. 

§ 1466. Wij kunnen van dit weerzinwekkend tijdvak geen afscheid nemen, zonder nog 



op een aantal punten te hebben gewezen. Ni as dan werd destijds in drie stukken verdeeld, 

begrensd door de vroeger reeds genoemde lijn Sirombu-Onolimbu, en verder door de 

lijn Sirombu-Gunung Si tol i. Het middenstuk omvatte ongeveer het werkveld der Zen¬ 

ding. Na onze behandeling der ethnographie zal het een ieder duidelijk zijn, dat die geheel 

kunstmatige indeeling met verschil in toestanden niets heeft uittestaan, en de beschouwingen 

in die dagen ter zake gehouden, kunnen wij dan ook niet beter doen dan voorbijtegaan. 

Hoe het zij: met de landen beneden de zuidelijkste lijn kwam men niet in aanraking als 

met oorlogschepen of gouvernementsstoomers, eventueel de kruisprauwen. Het middenstuk 

was het gebied, waar het den controleur niet geoorloofd was anders dan radend en bevre¬ 

digend optetreden. Bevelen des noods met geweld te doen uitvoeren, was verboden. In 1897 

lezen wij: „vroeger had het tegendeel nog wel eens plaats, als het eene of andere hoofd in 

weerwil van eene decisie van den controleur, of met terzijdestelling van eene uitspraak door 

de andere hoofden, onder medewerking of presidium van een inlandschen zendeling (wij weten, 

wat dat beteekende), nieuwe gewelddadigheden pleegde, dan werd wel „met geweld” tegen 

hem opgetreden. Dat bestond dan daarin, dat eenige met geweren gewapenden, oppassers 

of andere lieden werden gezonden, die door schieten en schreeuwen den weerbarstigen schrik 

aanjoegen, en na de vlucht van dezen aan de ledige woningen hun heldenmoed koelden. In 

de laatste jaren vond zulks niet meer plaats, de onthouding van inmenging werd meer abso¬ 

luut, ook ten einde niet telkens voor de consequentie te staan, machteloos te zijn tegenover 

gebleken onwil en weerspannigheid, en het valt helaas niet te ontkennen, dat de toestand 

in het binnenland daardoor zeker niet beter is geworden (wij voelen hier, dat die nieuwe 

zienswijze niet van den schrijver zelven is uitgegaan): rust en veiligheid zijn inderdaad 

achteruitgegaan. Vooral in het Ojo-dal is het thans alles behalve vredig, de veeten tusschen 

dorpen, stammen en salawa's aldaar zijn zoo hoog gestegen, dat moord en roof daar aan de 

orde van den dag zijn, ja de streek wel eenigermate met ontvolking wordt bedreigd” (wij 

weten, dat dit is gebeurd). 

Ook vinden wij vermeld, dat „in geval een zendingspost inderdaad bedreigd werd”, 

daarheen militairen (die al die tientallen van jaren werkeloos ter hoofdplaats hadden ge¬ 

zeten) mochten gaan; overigens beperkte zich de bestuursbemoeienis met de zendelingen tot 

het in vorderen van hunne belastingen, o. a. voor de paarden, die zij voor hun dienstwerk 

hard noodig hadden. 

Opgemerkt wordt, dat men zich wel eens te beklagen heeft over ongewenschte inmen¬ 

ging, minder gepaste kritiek, onverstandige redeneeringen van de zijde der zendelingen, maar 

met de zeer behartigingswaardige toevoeging, dat men doorgaans daarin de waarachtige be¬ 

doeling zal moeten erkennen, om tegemoet te komen aan het lijden van de bevolking of van 

enkele individuen, die zij, waar zij zelven niet kunnen helpen, verwijzen naar het bestuur. 

Ongelukkig hebben de meesten hunner (der zendelingen) geen flauw begrip van rechtspraak, 

hechten zij vrijwel blindelings geloof aan al, wat hunne (doorgaans gewaande) Christenen, 

hun op de mouw spelden, en hebben zij een hartgrondigen afkeer van al wat Mohammedaansch 

is (wij weten: in hoofdzaak om reden van de onrechtmatige practijken der Maleiers vooral 

tegenover de Niassers, niet zoozeer op grond van geloofsverschil), in de eerste plaats van het 

inlandsche personeel van den controleur (allen Maleiers — ik kan mij geheel verplaatsen op 

het standpunt der zendelingen!), hetwelk zij door hun meer intiemen omgang met de bevolking 
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niet alleen (als de controleur) van zijne beste zijde leeren kennen. Dat alles bezorgt den zen¬ 

delingen nog wel eens teleurstelling, waar zij meenen met recht de hulp van den ambtenaar 

te hebben ingeroepen. 

In het zuidelijkste derde deel wilde de Regeering geen zendeling toelaten. 

Wij zijn hiermede genaderd aan het einde der lijdensperiode voor Nias, betere tijden 

breken aan, waartoe ik het voorrecht had mijne bijdrage te leveren. 

D. 2. TIJDVAK VAN DEFINITIEVE INMENGING, NA HET JAAR 1900. 

§ 1467. Wij zullen deze periode uitvoeriger behandelen, maar alleen tot mijn vertrek 

van Nias in Januari 1909, aangezien van den dan volgenden tijd mij geene voldoende ge¬ 

gevens ter beschikking staan. Maar spreken wij eerst over de oorzaken van de veranderde 

gedragslijn ten aanzien van Nias. 

De inleiding was een memorandum van 13 Februari 1899 van den Missions-Inspector 

Dr. A. SCHREIBER, namens de „Conferentie der Rijnsche zendelingen” op Nias, aangeboden 

aan den Gouverneur-Generaal, in het jaar 1899 (de juiste datum is niet Augustus, zooals 

Rappard opgeeft). Het onhoudbare van den toestand in midden-Nias werd daarin aange¬ 

toond. Het resultaat was, dat besloten werd tot het laten patrouilleeren van de ter hoofd¬ 

plaats gelegerde militairen in die streken, hetgeen in 1900 en 1901 geregeld plaats vond. De 

patrouilles bedoelden: bescherming der goedgezinde bevolking en der zendingstations, en het 

tegengaan van roof- en sneltochten door georganiseerde benden. 

Een kort overzicht van enkele bevindingen dier patrouilles kan slechts bijdragen tot 

het vormen van een zuiver beeld van die tijden; ik laat het hier volgen zonder meer dan de 

vermelding van enkele punten: 

8 September 1900; in S i fa5 o r o - a s i niet ontvangen (het nest van den straks te 

ndemen SiTABAHO), onder hoonend en spottend gelach, huilen en schreeuwen werd den sol¬ 

daten toegevoegd: „kom naar boven, vooruit, als julli brani bent”. Handlangers van hem 

waren Fangali LaöWÖ; BöWÖNASU van Hiligawu en Wa'adjuha van Huruna. 

2 October 1900; te Onowa;embo zeven versche menschenhoofden aangetrofifen. 

7 en 9 November; op verschillende plaatsen waren verhakkingen gemaakt. Het bleek, 

dat de bevolking vrees werd aangejaagd, men deelde mede, dat de „compagnie kwam om 

alles te vernielen” (men denke aan onze „tuchtiging” in de Zuid — welk motief hadden zij, 

om te denken dat het nu anders zou gaan dan toen?). Een zoon van SitAbaho, Base'ö, was 

leider der sneltochten. Het bleek, dat hij al meer dan eens beproefd had door middel van 

een der overwalsche bewoners van de kust, zekeren datu kètè (kleine datu) van Bödsjihöna, 

in onderwerping te komen, maar dit was afgestuit op „de kosten daaraan verbonden!” 

Die Maleische en andere vreemde hoofden van de kust hebben in deze geheele periode 

een aller ongunstigste rol gespeeld, waaraan niet vreemd kan zijn geweest hun antipathie 

tegen het werk der zendelingen in het binnenland. 

18 December 1900; voor het eerst werd de H u r u n a-streek bezocht. In het Lahömi- 

dal, te Lölöwa^u, toonde zich de bevolking zeer brutaal. 
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Intusschen, in het begin van het volgende jaar, krijgt men SitAbaho te pakken, maar 

15 Januari 1901 is hij weer ontsnapt. Nu volgt eene „rustelooze” vervolging, waarbij de troep 

telkens na eenige dagen marsch terugging naar het een paar dagen van die centrale streken 

verwijderde Gunung Sitoli. 

Men trachtte tevens de bevolking overtehalen wegen aanteleggen, maar — „daar waren 

zij heel moeilijk toe te krijgen”. 

Als resultaat dezer bemoeienissen valt te vermelden, dat BalÖHALU geen genoegen 

meer had in zijn oude handwerk en door bemiddeling van de Zending zich op 1 April 1902 

onderwierp. Ook SlTABAHO kwam daar toe. 

Het aantal moord- en rooftochten verminderde belangrijk; verlaten streken werden 

weer door de vluchtelingen opgezocht, met name het dal van Ojo en Möj. De bovenstaande 

aanhalingen uit de ontvangst van patrouilles, waar niet dan een onderofficier van het leger 

aan het hoofd van stond, kunnen er het bewijs voor leveren, hoe noodzakelijk de aanwezig¬ 

heid van een meer bevoegd persoon was. Voor al dat werk nu stond de ééne controleur van 

Ni as — en het ligt voor de hand, dat het dezen niet mogelijk was in de onbegaanbare ter¬ 

reinen van het eiland voortdurend uittetrekken. Van daar het voorstel tot plaatsing van een 

tweeden ambtenaar, voor de aanrakingen met hoofden en bevolking in het zgn. buiten-rapat- 

gebied, waarin weldra, in Juli 1902, is getreden. 

§ 1468. Geven wij thans een overzicht van de ambtenaren, die in beiderlei functie op 

het eiland zijn geweest: 

Controleurs van Ni as. 

1900—14/5 —1902.F. A. H. van den Bossche. 

1902—11/11-—1904.P. S. J. Eman. 

1904-—16/1 —1906.Th. C. Rappard. 

1906—10/11—1908.E. E. W. Gs. Schröder. 

Controleurs voor de aanrakingen. 

1902— —1904.L. F. W. Reyckers. 

22/6—1904—16/1 —1906.E. E. W. Gs. Schröder. 

18/5—1906— 3/9 —1906 ..... J. Kreemer. 

14/9—1906—11/11 —1906.A. A. LIJSTEN (verlof wegens ziekte, terug:) 

29/1 — 1907—17/12-—-1907.idem. 

14/1 —1908— —1908.H. RADERSMA. 

§ 1469. Een maatregel van groot belang was de indienststelling van een corps politie¬ 

dienaren, bij besluit van 14 Mei 1902 n°. 14, uit de Niassche bevolking zelve gerecruteerd, 

onder een Europeeschen instructeur. Het corps telde 2 sergeanten, 4 korporaals en 30 man. 

Terwijl het bestemd was voor het buiten-rapatgebied, werd er in den regel een man of twaalf 

aan onttrokken door den controleur van Nias, zoodat zijn ambtgenoot voor de aanrakingen 

in het geheel over 24 man beschikte, waarvan weer de helft noodig was voor wachtdiensten; 

inderdaad geen luxe voor een werkveld als centraal- en zuid-Nias; de controleur voor het 

geheele eiland oefende eenig toezicht uit op de noordelijke en oostelijke kuststreken. 

Laten wij thans weer de kroniek hervatten, en nagaan, wat sedert verricht werd, om 

niet alleen rust en vrede te handhaven, maar om het geheele eiland onder het Nederlandsche 

gezag te brengen. 
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§ 1470. Een militair optreden had nog plaats gehad naar aanleiding van eene snelpartij 

door het hoofd van Hilila'aidö, aan de boven-L ah ö m i, gehouden te Fadórö-raja in 

het Moro'ö-dal. Men was heel vriendschappelijk den nacht in die kampong komen door¬ 

brengen en had op een afgesproken teeken de aanwezigen öf gesneld, öf medegevoerd als 

goeden buit. Naar aanleiding hiervan had eene excursie plaats naar die streken, van 26—31 

Januari 1902, waarbij het doel: het hoofd van de schuldige kampong in handen te krijgen 

niet werd bereikt, maar diens nederzetting op een enkel huis na werd vernield. Later heeft de 

aanlegger van dien moord, Sjiwa-HumÖNü '), eene hem opgelegde boete voldaan. De resident 

kwam tot de conclusie dat de patrouilleeringen met soldaten niet in de gewenschte richting 

konden werken, waar als het ware voor de woning van den zendeling KRUMM een paar soldaten 

een koelie vrij zwaar verwondden, ten einde hem zijn op den dag dier aanranding verdiende 

loon van vijftig cent afhandig te maken. Waar dit tijdens die excursie nagenoeg onder de 

oogen van het Hoofd van gewest kon gebeuren, 'behoeft men niet te vragen wat plaats vond, 

wanneer een troep alleen marcheerde. Zou dat ook voor andere deelen van den Archipel gelden ? 

§ 1471. Wij gaan thans over tot de verrichtingen van de bestuursambtenaren sedert het 

jaar 1902; de belangrijkste reizen komt het voor nuttig te zijn aantegeven op de historische 

kaart van het eiland, dat maakt uitvoerige beschrijvingen overbodig. Hier dienen alleen de 

voornaamste punten te worden gereleveerd. Daarbij is het in het oog vallende verschil tusschen 

de periode van mijn voorganger en mij, als controleur voor de aanrakingen, dat hij handelde 

in opdracht van den controleur van Ni as, terwijl nagenoeg al mijne tochten door mij werden 

ondernomen, omdat ik ze zelf noodig oordeelde. 

De eerste rapporten bevatten uitsluitend opsommingen van behandelde zaken, die wel 

een kijk geven op de enorme massa werk, dat hier te doen was om orde in de toestanden te 

brengen, maar waarvan de vermelding hier niet op hare plaats zou wezen. Eene niet geringe moei¬ 

lijkheid daarbij zich voordoende, was de behandeling van zaken, vóór onze inmenging geschied, en 

waarvan de wederoprakeling het succes van ons optreden ernstig zou hebben kunnen bedreigen. 

Ten aanzien daarvan was dan ook aangenomen, dat men slechts de bevrediging der partijen 

zóu bewerken, maar niet het strenge recht zou doen gelden, dat voor de toekomst noodig was. 

In Mei 1903 komt Reyckers te Lölöwa^u en zijn indruk is dat die plek gunstig 

is voor eene nederzetting — waarin ik het volkomen met hem eens ben. Het plaatsje is 

aangenaam gelegen; de morgens en avonden zijn er bepaald koel te noemen. Later waren 

het de voordeelen aan de ligging ervan verbonden, die den Resident WELSINK deden be¬ 

sluiten tot de plaatsing aldaar van den controleur voor de aanrakingen. Voor den opvoer 

van vivres vestigde hij zijne keus op de kust onder Lölöwa-'u, bij de daarvoor gelegen 

eilandjes, hetgeen in den oostmoesson uitvoerbaar is. Met den bouw van eene bestuursneder- 

zetting ter plaatse werd begonnen, maar zware stormen en slagregens belemmerden het werk 

(begin Mei). Het onderhoud der wegen werd overal in heerendienst begonnen, of liever de 

aanleg, want aan weg bestond er niet veel meer dan de zgn. zendelingenweg, van de hoofd¬ 

plaats over Lölöwua, Lahagu, Lölömboli en Lahusa naar Lölöwa-'u, juist ge¬ 

noemd. Van een voorgenomen reis naar de Zuid (midden Mei) kwam niets. 

1) Naar het dialect van deze streken; die naam beteekent: degeen, wiens naam negen malen in de rondte 
klinkt, niet wat Rappard, op blz. 621, vertelt. 

93 
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Dat de toestanden nog alles behalve schitterend waren, bewijst het aantal moorden, 

het spoorloos verdwijnen van personen, waaromtrent het in den regel uiterst moeilijk was 

eenig licht te verkrijgen. 

In Juni gaat Reyckers het eerste bezoek afleggen aan het Ojo-dal beoosten zijn 

standplaats, waarbij hij enkele kampongs tegen hem versperd vond, maar weldra verbeterde 

de stemming, en na eene goede ontvangst keerde hij terug. Het is de gewone loop geweest 

van de aanrakingen op het eiland; eerst wantrouwen op grond van de vele valsche geruchten 

eenerzijds, van het eigen kwade geweten aan den anderen kant, maar — heeft men gezien, 

dat het beter afloopt dan men gedacht had, dan verandert de stemming al spoedig. Ruw op¬ 

treden in dat begin bederft de aanrakingen voor goed. 

Het maken van wegen in heerendienst gaf aanleiding tot grondquaesties, aangezien de 

Niassers daarbij als beginsel hadden: ieder werkt op zijn eigen terrein; had nu een kampong 

op last van het bestuur een stuk weg over grond van anderen geopend, dan werden daardoor 

volgens hunne opvatting rechten op dien grond geschapen. 

Den 2<ïen September werd de noordelijkste aanraking van dien tijd over land verkregen 

tot Finö en Lagolöw, de verbindingswegen lieten nog al wat te wenschen over; de con¬ 

necties met het zuiden strekten zich uit tot Biutsji en Onolimbu (zelfde maand) zoomede 

het binnenlands gelegen Ba wal ia. 

De handigheid der bewoners van de hoofdplaats en omgeving bleek aldra, aangezien 

er onder waren, die zich naar de binnenlanden begaven, waar zij den zendeling van den 

controleur speelden, zich in zaken mengden en die met voor hen zelven goede financiëele 

resultaten „afdeden”. 

§ 1472. Na bespreking van de hoofdverrichtingen van den controleur , voor de aanra¬ 

kingen, gaan wij na, welke de verrichtingen waren voor dien van Ni as. 

Uit de verslagen blijkt, dat in Töhènè-asi in 1903 vijandig tegenover elkander 

stonden de broeders KanöLÖ van Hiliganöwö en SÓLAGÖ van Hiliamaètaluwö, eerst 

samenwonende in een kampong, maar na den brand ervan (moedwillig aangestoken ?) ieder 

een eigen nederzetting bewonende. De overige kampongs hadden partij getrokken, waarbij 

men tegen elkander vrij wel was opgewassen. De houding der hoofden, althans van enkelen, 

zooals van KanöLÖ, was geheel zoo als men na ons halfslachtig optreden mocht verwachten. 

De naaste aanleiding om de tweespalt hooger te doen opvlammen was, dat de onderdanen 

volgens de adat onder den kinderloos overleden broer van beiden, KAMARU, staande, na diens 

overlijden zich onder den jongeren dier beide broers, dus SÖLAGÖ, hadden gesteld. 

In Februari 1904 blijken de onderhoofden het twisten moe en, nadat er eene afspraak 

tot verzoening was gemaakt waaraan KanöLÖ zich op het laatste oogenblik weder onttrok, 

eenvoudig die verzoening op eigen gelegenheid te hebben doorgezet, waarbij varkens waren 

geslacht — een onmisbaar ingrediënt van dergelijke aangelegenheden. 

In Juni 1904 maakte Reyckers eene interessante reis van de hoofdplaats via 

Lölöwua, Deodeo, Sifa'oro-asi, Hilifalawu (Huruna) en Lölöwa^u naar het 

toen nog bestaande Hililöwalani aan de CDo^u, daarmede de zuidelijkste aanraking tot 

stand brengende voor mijne komst op het eiland. De militaire patrouilles waren in deze 

streken, behalve in de beide laatstgenoemde plaatsen, te voren reeds geweest. 

Moge al door het optreden der ambtenaren destijds reeds veel zijn bereikt, het is te 
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veel gezegd, dat na de onderwerping van een aantal snellers, het land benoorden de lijn 

Sirombu-Onolimbu kon geacht worden reeds onder (en dat nog wel rechtstreeksch) bestuur 

te zijn gebracht, gelijk Rappard terecht opmerkt op blz. 622; drie kwart van dat land was 

nog terra incognita. Er bleef nog reusachtig veel te doen over, en van land en volk zelve 

wisten wij alles samengenomen, vrijwel niets. 

§ 1473. Reyckers had in 1904 Ni as verlaten en was er door mij vervangen, terwijl in 

November van dat jaar Eman voor RAPPARD plaats maakte. Wanneer ik in dit werk eene 

beschrijving geef van mijn eigen werk op Ni as, dan zijn daarop ook van toepassing de 

woorden van De Waal1): „De regeering zou inderdaad goeddoen door bij ’t opdragen van 

zulke zendingen nadruklijk een beschrijving van de tochten zelve te vorderen, afgescheiden 

van de samentrekking der waarnemingen en verkregen inlichtingen”. Nu meen ik dat ik mijn 

taak mag beperken, aangezien een overzicht mijner reizen op de aan dit werk toegevoegde 

kaart van het eiland reeds zeer veel aan gegevens verstrekt, en omdat het wel noodig is te 

weten, waar ik heb waargenomen (wat aanvullingen kan vergemakkelijken), maar niet elke 

der tallooze reizen voldoende stof heeft geleverd voor afzonderlijke vermelding. Alleen het¬ 

geen inderdaad het werk een stap vooruit bracht stip ik aan. 

Daarbij laat ik echter enkele gegevens van den controleur van Ni as, Rappard, voor¬ 

afgaan, enkel vermeldende wat deze op ander dan door mij reeds te voren bezocht terrein 

verrichtte, terwijl ook omtrent twee samen ondernomen reizen eerst later wordt gesproken. 

§ 1474. RAPPARD dan maakte zich vooral verdienstelijk voor het zendingstation Ba- 

walia, dat wij te voren al noemden. In Augustus 1905 hield hij daar een militair machts¬ 

vertoon tegen de kampong Hilibarudsjö, waarvan het hoofd Bawalöwalani zich naam 

had gemaakt door herhaalde sneltochten in het O n o 1 i m b u’sche. Hij begon met den aanleg 

van een paardenpad van Onolimbu naar Bawalia, door mij later in een rijweg veranderd 

en naar het verdere binnenland doorgetrokken. Met den bovenloop en zelfs met den midden- 

loop dier rivier werden destijds nog geene aanrakingen verkregen. 

Verder maakte hij een tocht door het binnenland van het noorden, langs den Hili 

IVLaziaja, die vóór hem slechts door RN. was bezocht2) en door Verbeek-Nagel in 1876, 

terwijl een natuuronderzoeker daar ook geweest moet zijn, om dieren te verzamelen. 

Ook was het tijdens zijn bestuur, dat in de Zuid eene geschaakte vrouw van H i 1 i- 

satarö werd teruggehaald, nadat er eenige granaten over de kampong waren geschoten, om 

eenige kracht bij te zetten aan de mondeling geopperde argumenten (5 —10 September 1905). 

Het werk van den controleur van Ni as bepaalde zich tot het Rapat-gebied, waar 

het S u m a t r a-reglement veel van zijn kostbaren tijd vorderde3), en tot de kusten van het 

oosten tot Onolimbu, met de iets binnenwaarts gelegen zendingstations, zoomede tot de 

noordkust, waar RAPPARD eene verbinding deed aanleggen door het noordelijkste schiereiland, 

waarover wij weldra nader zullen vernemen, zonder dat echter de bemoeienis van zijn ambt¬ 

genoot voor de aanrakingen daardoor werd beperkt. RAPPARD heeft, den korten tijd van zijn 

verblijf in die streken in aanmerking genomen, verdienstelijk werk gedaan. 

§ 1475. Het volgende dan betreft den tijd, dien ik zelf op het eiland doorbracht, en 

1) Onze Indische Financiën, VI, blz. 197, noot. 
2) Malaiischer Archipel, blz. 125, van 5—18 November 1854. 
3) Dit werk is in de laatste jaren veel verminderd. 
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dien wij jaar voor jaar zullen behandelen, beginnende met mijne aankomst ter hoofdplaats 

op 22 Juni 1904. De opdracht was, dat ik mij eerst van de zaken op het eiland op de hoogte 

moest stellen, maar juist had er een opstootje plaats gehad in de omgeving van Lölöwa'u, 

zoodat het gewenscht werd geoordeeld daar, mijne toekomstige standplaats, met den controleur 

van Ni as heen te gaan. Mij dunkt het zou eene dwaasheid zijn geweest, mij thuis te laten — 

het archief was niet rijk aan gegevens, en onverantwoordelijk zou het zijn geweest, indien 

degeen, die weldra daar de zaken zou waarnemen, van dergelijke omstandigheden niet eens 

persoonlijk had kennis genomen. Zoo reisde ik van 24 Juni—2 Juli met den Heer EMAN daar¬ 

heen ; wij konden ons ervan overtuigen dat een vriendelijk gezicht en een zich ongewapend 

voegen onder de wèl gewapende Niassers geschikt waren om vertrouwen te winnen, en dat de 

moeilijkheden dan spoedig waren opgeruimd. Den 28sten beklommen wij den Sifatsjuha- 

niha, den berg, die als het ware een grenssteen vormde met het nog volkomen onbekende 

centrale en verdere zuidelijke Ni as. Aangezien deze reis was gemaakt in afwijking van de 

opdracht om mij éérst op de hoogte van zaken te stellen, mocht ik haar uit eigen zak betalen. 

18 Juli—5 Augustus 1904. Wij zagen in § 1471, dat Reyckers het den 2den September 

1903 tot Finö had gebracht en toen was teruggekeerd. Het ging bij de door mij in het 

noorden gemaakte reis, die bijna drie weken duurde, om het onderzoek in eene moord¬ 

zaak aan den mond der Muzöj gepleegd, en er stonden twee wegen open: met eene prauw 

over zee, of over land. Ik koos het laatste en bereikte langs vrijwel onbegaanbare wilder¬ 

nissen de genoemde rivier. Bij Sawö ging het dwars door het noordelijke schiereiland, ten 

einde de reis te bekorten; hier legde Rappard den juist genoemden weg aan. Aan de 

Muzöj lag het hoofd van de Atjehsche nederzetting op sterven, zoodat ik, na vooraf van 

23 op 25 Juli de Muzöj zoover te zijn opgevaren als met een prauw mogelijk was, zoo¬ 

mede hare takken Naluwa en Tötöj, waar ik in connectie kwam met de binnenwaarts 

wonende stammen, besloot de reis eerst naar het onbekende westen voorttezetten. Op 28 Juli 

had ik Si manar i bereikt en, waren de kaarten niet zoo belangrijk fout geweest in dit ge¬ 

deelte (14 KM. plaatsten zij de kust meer westwaarts dan het geval was), ik zou niet op grond 

van gebrek aan levensmiddelen de reis daar hebben afgebroken, maar haar tot Tojolawa 

hebben ten einde gebracht. Bij mijne terugkomst aan de Muzöj was de datu overleden 

en na afdoening van zaken was ik 5 Augustus ter hoofdplaats terug. 

ii Augustus vertrok ik reeds, om mij op mijne standplaats Lölöwa^u (zie afb. 268 

en 269) te vestigen, langs het nieuwe tracé over Deodeo, dat door den controleur EMAN 

in hoofdtrekken tot de H u r u n a-streek was begonnen, als verbinding voor het te maken 

zendingstation Sifa'oro-asi, en dat sedert werd doorgetrokken tot Lölöwa^u. Van LolÖ- 

wua langs den Bötömbawö ging het door oerwoud of oud bosch; tot Deodeo was het 

één wildernis, zooals de tropen alleen die laat zien. Het landschapsbeeld begon zich te 

wijzigen; wanneer men Tuhèböruwa naderde, kwamen de kampongs der centrale streken 

langzamerhand te voorschijn en bebouwde heuvels vervingen het bosch. Deze reis was van 

veel belang omdat zij mij in kennis bracht met de hoofden dezer streken, die ik weldra 

noodig had voor verdere stappen. Het bericht toch bereikte mij dat een meisje was geroofd, 

en dat dit naar het zuiden was verkocht, mogelijk wel, om het als binu te gebruiken (§819). 

Mijn eerste tocht in deze streken had tot doel dit kind terugtekrijgen. Als gids zou dienen 

diezelfde Balöhalu, die eenmaal een der beruchtste aller snellers geweest was en wiens 
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zeldzame kennis van terrein nu dankbaar werd benut. Het meisje was verkocht naar de kam¬ 

pong Dima, die vér van alle bekende streken lag in het beruchte centrum, maar overigens 

was het niet mogelijk zich daarvan ook maar de minste voorstelling te maken. Volop had ik 

op deze reis de gelegenheid, door de tallooze klachten die werden aangebracht, mij te over¬ 

tuigen van den ongunstigen toestand dezer streken. Het ligt niet in de bedoeling hierop 

verder integaan; alleen zij vermeld, dat ik op deze reis, die duurde van 

17—24 Augustus, in afwachting van de komst van de opgeroepen hoofden, op 20 

Augustus besloot het zuidelijk gelegen gebergte te verkennen, en na een tocht in mist en 

nevels kwam tot in de kampong Hilisólaguwa, waar ik middagmaalde. Hierna trokken de 

nevels op en een hooge berg werd zichtbaar; ik vroeg naar den naam, en die was: Bawö 

L ö 1 ö m a t sj u wa, de hoogste top van het eiland. Eindelijk dan was dus met zekerheid het 

bestaan ervan, dat men tot nu toe slechts van hooren zeggen had, vastgesteld. De uitlevering 

van het kind was het resultaat van dezen tocht. 

31 Augustus 1904 werd gevierd met een feest, gegeven aan de Niassche hoofden, wijd 

en zijd opgeroepen uit den omtrek, om bij deze eerste viering van den jaardag der Koningin 

in de binnenlanden van dat lang geteisterde land tegenwoordig te zijn. Tevens was het de 

inwijding van mijn komst te Lölöwa^u. 

8 September kwamen hoofden uit het zuiden van Hililöwalani, waarbij hun een 

bezoek aan hun land werd toegezegd. Verder werden er een aantal reizen gedaan voor de 

afdoening van zaken. 

2 November ging ik naar Lawira aan de overzijde van Tugala-Ojo, over de toen 

zwaar bandjirende rivier, om aanrakingen met het land van noord-N i as in die richting te zoeken. 

Het smalle pad van den zendelingenweg, dat met een grooten omweg het gedeelte 

vermeed van deze streken, waar bestuursinmenging het meest werd vereischt, de bovenloopen 

van Moro^ö en Lahömi, voldeed mij niet, en ik wilde eene kortere verbinding tot stand 

brengen met de hoofdplaats Gunung Sitoli, waardoor onze inmenging in die landstreken 

zou worden vergemakkelijkt. Hiervoor reisde ik van 

■>* 4—5 November van Lahagu naar Lölöwa^u over La wel u, en trof op de velden 

de menschen aan het werk met lans en schild naast zich. Twee volle dagen duurde de wor¬ 

steling door deze wildernis, waar men zes maanden later in enkele uren doorheen kon rijden. 

19 November teekende ik aan, dat iemand eene zaak kwam voorbrengen; als hoofd¬ 

bewijs voor het goede recht van den man gold zijne inleiding: „ik ben Christen”. Toen dit 

argument niet voldoende was, om hem al maar dadelijk in het gelijk te stellen, en ik een 

nader onderzoek toezegde... werd de zaak ingetrokken ! Later bleek dat de betrokkene, nadat 

de zaak was op touw gezet, naar de kerk was beginnen te gaan, daar vier zondagen geweest 

was — en nu was zijne zaak blijkbaar ook „rijp voor inwilliging” geacht. 

20 November bevond ik mij te Anauma, de eerste aanraking met dit noorden van 

het eiland '), in aansluiting aan het bezoek van 2 November. 

Als resultaat dus van het werk in deze vijf maanden kan in het kort worden vermeld: 

aanraking met het noorden tot Si ma nar i, langs de kust en langs den benedenloop van de 

1) Vgl. Rappard, blz. 625: in Anaoma is een geschikt centraal punt gevonden voor onze aanrakingen en 

bestuursuitbreiding en „kan in die richting worden voortgewerkt”. 



742 HISTORIE. 

Muzój; in het centrum tot aan den Lölö matsj u wa, in het centrale noorden van Nias 

tot Anauma. Dat hiermede uitbreiding der werkzaamheden in belangrijke mate samenging, 

behoeft niet nader te worden betoogd. 

§ 1476. Het volgende jaar, 1905, was niet minder vruchtbaar in resultaat, waarbij er op 

dient te worden gewezen, dat behalve het in het leven roepen van nieuwe connecties, als be¬ 

langrijkste factor gold: verbindingswegen te maken, waarlangs het mogelijk zou zijn zich in 

redelijken tijd te bewegen, de eenmaal bezochte streken onder controle te houden, bescher¬ 

ming van de goede elementen mogelijk te maken. Zulke paden, bestuurs- of pacificatiewegen, 

moeten er noodzakelijk worden gemaakt om het land openteleggen, en om zoodoende in 

staat te worden gesteld een deugdelijk plan te vormen voor het maken van karrewegen, 

waar het terrein, de bevolkingssterkte a. a. dat noodig maken. In die richting werd veel ge¬ 

daan, en hierop slaat, wat in het jaarverslag der Rijnsche zending over 1905. blz. 63 vermeld 

staat: „Bei dieser auszeren Ausdehnung der Missionsarbeit verdient hervorgehoben zu werden, 

dasz die hollandische Regierung durch die von ihr selbst immer mehr in die Hand genom- 

mene Anlage von Wegen auszerordentlich viel zur Erschlieszung des Landes beitragF’. 

Gaan wij weder over tot onze kroniek, dan verdienen de volgende data vermelding: 

Eene zaak, die van ver-strekkende gevolgen was, deed zich te Sömawö voor, iets 

bezuiden Lahagu (Ojo), waar het hoofd werd beschuldigd twee personen, die zich aan 

buitenechtelijke gemeenschap hadden schuldig gemaakt, te hebben doen ter dood brengen 

volgens de gebruiken van de oude adat. Het hoofd was gearresteerd en bevond zich in de ge¬ 

vangenis te Gunung Sitoli. Die arrestatie van een invloedrijk persoon bracht het land in het 

Moro-'ö-dal in rep en roer. Intusschen was het niet mogelijk het bewijs van het gebeurde 

te verkrijgen, aangezien allen die getuigen waren geweest, behoorden tot de omgeving zelve 

van den aangehoudene, en niets loslieten. Van daar, dat ik op 12 Januari deze zaak 

afdoende, moest voorstellen hem van rechtsvervolging te ontslaan. Evenwel, ik deelde den 

vergaderden hoofden mede, dat mij zulke ongunstige geruchten hadden bereikt, dat men van 

hen vertelde dat zij niet meer aan den weg wilden werken, etc. Zij ontkenden dit ten sterkste, 

waarop ik hun zeide, dat zij dan het bewijs van het tegendeel moesten leveren door een 

verbindingsweg1) te maken van Lahagu via Lawelu naar Lölöwa^u. Daar was niet op 

gerekend; men was wèl eraan gewoon mooi te praten — maar dat op daden meer prijs werd 

gesteld was iets nieuws. Het gelukte mij ten slotte hunne belofte te verkrijgen, en toen ik 

die had, deelde ik hun mede dat ik nu ook de beëediging daarop verlangde — en zelfs dit 

kwam na eenig gepraat zoo ver als ik het wilde hebben. Binnen het halve jaar was dit werk 

gereed. 

Van 21—23 Januari bracht ik een bezoek aan Hililöwalani, waarheen eveneens 

een weg werd aangelegd. 

Van 20—25 Februari werd het achterland van de Idanöj, en het dal van de Maó 

en de Gidö’s bezocht. 

Van 31 Juli op 1 Augustus besteeg ik den Aruruwanadu, den top, die het bovendal 

der Ojo beheerscht, teneinde een indruk van die streken te krijgen, waaraan ik nader een 

spoedig bezoek hoopte te brengen. 

1) Zie afb. 259. 
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Intusschen had ik door bemiddeling van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap, 

maar uit eigen middelen, mij eene tranche montagne aangeschaft, teneinde door opnemingen 

verbetering te brengen in de geographische gegevens van het land. Die opnemingen brachten 

mij ertoe, de kusten van het eiland in volle lengte te bezoeken, teneinde de vereischte ge- 

gegevens daarvan te verkrijgen als uitganspunt voor verder werk, en zoo was ik bezig, deels 

zaken afdoende, deels mijne geographische gegevens verzamelende, van 25 Augustus—8 Sep¬ 

tember langs de westkust van Ni as, in het nog nimmer bereisde Dumula en Afulu, toen 

mijne tegenwoordigheid vereischt werd ter hoofdplaats door de komst van den resident, ter 

afdoening van zaken in de Zuid. Op weg naar Gunung Sitoli bezocht ik de streek van 

Ènè-böbötalu tot Simanari, waar eveneens nog nooit eenig ambtenaar zich had vertoond. 

Van 4—7 October had de merkwaardige tocht plaats naar de Sjuani, in tegenwoor¬ 

digheid van deti controleur van Ni as, waarover deze schrijft op blz. 624, en waarbij wij als 

uiting van erkenning van het gezag der Regeering> in een draagstandaard [bsasösa) werden 

rondgedragen, eene plechtigheid, die mij daarna herhaaldelijk in die zuidelijke centrale streken 

is „te beurt gevallen”. Aan de terugreis verbond ik opnemingen langs de oostkust, die tot 

belangrijk resultaat hadden, dat de afstand van kaap Lambaru tot Foa, instede van 18 KM. 

volgens de oude kaarten, slechts 12 KM. bedroeg. Als controleur van Ni as zou ik van deze 

resultaten gebruik maken, want daardoor bleek de mogelijkheid om eene verbinding dwars 

door het binnenland te maken, langs den voet van het Rifgebergte, iets dat onuitvoer¬ 

baar zou zijn geweest, waar dat binnenland zoo zeer was ontvolkt, indien de afstanden in de 

oude kaarten juist waren geweest. 

Van 21—28 October maakte ik mijne eerste kennismaking met de Zuid. Ook RAPPARD 

was daar vreemd, maar op mijn voorstel zouden wij als uitgangspunt nemen hetgeen PALMER 

VAN DEN BROEK in 1892 (§ 1464) had verkregen; zouden wij die connecties weder aanknoopen, 

om daarop dan verder voorttebouwen. Zoo brachten wij eerst een bezoek aan Madsjinö, 

of liever Töhènè-asi, daarna aan Hilisimaètanö en Hilifalawu; voor Bawömata- 

luwó ontbrak de tijd. 

Nu moet ik echter terugkomen op eene gebeurtenis van vroeger, nog niet ver¬ 

meld, en wel een tocht te paard met den controleur Eman en den zendeling L. Hippenstiel 

op 29 Juni 1904 langs een omstreeks een half uurtje zuidelijk geopenden weg. Wij werden 

door een regenbui overvallen en gingen schuilen in een op de velden staand hutje, waarin 

niemand zich bevond. Nauwelijks waren wij daar, of een opgeschoten jongen kwam binnen, 

en vroeg niet bepaald op beleefden toon, wat wij in zijn huis deden. In die vrijmoedigheid en 

durf om voor zijne zaken optekomen kreeg ik pleizier, daar stak iets in dien jongen man. Bij het 

vertrek zeide ik hem dan ook, dat ik weldra te Lölöwa^u kwam wonen, en dat — waar wij 

zijne gastvrijheid hadden genoten — ik van mijn kant op het feest, dat ik dan (31 Augustus) 

zou geven, hém als mijn gast noodigde. 

En op dien dag, ik was hem al geheel vergeten, werd ik uit de menigte vrijmoedig 

toegewuifd, en de persoon in quaestie vroeg, of ik hem niet meer kende. Nu was hij zoo 

schitterend uitgedost, dat ik mij een oogenblik moest bedenken, maar toen ik mij hem her¬ 

innerde, voldeed ik aan mijne belofte, dat hij mijn gast zou zijn. Galuwi, want zoo heette 

hij, was in origine van de Zuid, zijn vader stamde van B a w ö m a t a 1 u w ö, en hij had daar 

zijne connecties. Men begrijpt dat ik besloot daarvan partij te trekken, en zoo was Galuwi 
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„fazurï’ (pradjurit) geworden en bevond zich met ons in de Zuid op het hier genoemde bezoek. 

Hij had vroeger medegedeeld, dat er een pad vah de Zuid naar het noorden liep, 

en daarop doorgaande had ik te Hilifalawu daarnaar geïnformeerd. Maar hier beweerde 

men daarvan volstrekt onkundig te zijn. Galuwi werd ter zake gehoord, en hij vroeg of hij 

eenige lèfè (Mal. lempeng, rol) tabak mocht hebben, wat hij noodig had voor de te voeren 

onderhandelingen. Hij mocht net zoo veel ervan hebben als hij wilde, mits de zaak: mijn 

voorgenomen tocht over land van uit de Zuid naar het noorden, slechts slaagde. Een uurtje 

later kwam hij terug en deelde mede, dat wij den volgenden morgen den noordelijken kant 

de kampong moesten verlaten, en dat dan de zaak in orde was. 

De controleur Rappard keerde den 2/sten naar de baai van Lagundi terug en ik aan¬ 

vaardde met enkele pradjurits de reis, zooals afgesproken. Na omstreeks een half uur te zijn 

gegaan, sprong er een man uit het struikgewas: de gids voor de reis. Wij gingen volkomen 

onbekend gebied in; wat ons daar kon gebeuren, na de besliste weigering van Hilifalawu, 

om gidsen te geven, was niet te voorzien. De nabetrachtingen van den heer Rappard in zijn 

„verslag eener reis per .. . Condor” ') blijven dan ook voor zijne rekening. Een feit is dat 

wij na een uur langs een goed pad en een rotanbrug S i fa-'o r o - as i (O'o'u) bereikten, 

waarheen het hoofd van Hilifalawu geen weg gekend had. Overigens was de ontvangst in 

de enkele kleine dorpen, waar wij doorgingen, goed en zelfs hier en daar uitnemend; men 

verheugde zich over mijne komst en was bereid een weg aanteleggen, dien ik mij had voor¬ 

genomen te doen maken, teneinde eene overlandverbinding met de Zuid te verkrijgen. Niet 

lang na mijne terugkomst te Lölöwa^u werd dan ook met den aanleg daarvan begonnen, 

welk werk aan Galuwi werd opgedragen. 

Het werk was echter niet steeds zoo voorspoedig; Sifa^oro-asi aan de Maó, zetel 

van een zendeling, die daar zoo hoog noodig was om verbetering in de toestanden te brengen, 

was allertreurigst verbonden met andere plaatsen. Nu was mij gebleken dat er een uitnemend 

tracé was tusschen Ojo en Möj loopend, dat dit plaatsje met Lahagu en Lölöwua kon 

verbinden, zoodat ik besloot dit tracé te laten openleggen. Daarbij had ik er echter niet op 

gerekend, dat een vroegere guru der zending, die zeker te weinig contanten had gehad, toe¬ 

vallig juist in dit gedeelte, dat tot nu toe voor wegaanleg was gespaard gebleven, zich tot 

de hoofden had gewend, en gezegd, dat — mits zij hem de noodige geschenken gaven — 

hij er wel voor zou zorgen, dat er geen weg zou komen. Die hoofden gaven al wat hij vroeg: 

en ziet — daar kwan nu het bevel, een weg te maken, dat was dus niet in orde, en zij 

weigerden dan ook te werken. 

De goede oude tijd was echter voorbij, en toen ik door een bezoek aan Tarahösö 

mij op de hoogte had gesteld van den toestand, ging ik naar Gunung Sitoli en vroeg 

daar eene militaire patrouille aan, ten einde door voldoende machtsvertoon zonder bloedver¬ 

gieten de onderwerping der betrokkenen te verkrijgen. 

Deze excursie duurde van 30 November 1905 tot 2 Januari 1906; de militairen stonden 

onder bevel van den postcommandant, den isten luitenant A. F. J. BAPTIST, terwijl de con¬ 

troleur van Ni as den tocht gedeeltelijk medemaakte. Het doel werd volkomen bereikt, en tevens 

maakte ik er gebruik van om het machtsvertoon ook elders te doen plaats hebben, hetgeen 

1) Tijdsein-. Kon. Ned. Aardr. Gen., 1906, blz. 722. 
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volstrekt niet overbodig was. Meermalen kostte het heel wat moeite en geduld de zaken daar 

te krijgen waar zij wezen moesten, het was van belang dat de bevolking zag dat, zoo noodig, 

de middelen er waren tot krachtig optreden. 

De Heer BAPTIST schreef over dezen tocht: „Door de voortreffelijke connecties... met 

de hoofden en bevolking der meeste doorgetrokken landstreken en de goede hulp vau de 

genoemde hoofden was het mogelijk zonder noemenswaardig bloedvergieten (er was één hoofd 

neergeschoten) het bereikte'succes te verkrijgen... Alle door den controleur van Lölöwahi 

aangelegde nieuwe tracé’s zijn van overwegend strategisch belang voor eventueele actie en 

tevens zijn zij de hoofdverbindingen der belangrijkste centra van M i d d e n-N i as”. 

Als resultaat van dit jaar was dus verkregen: aanleg van twee lengteverbindingen door 

het centrale Ni as ter hoogte van de midden-Ojo, waardoor dit gedeelte van het eiland ge¬ 

heel onder het bereik van het bestuur kwam; begin van de opneming van het eiland, die de 

voorbereiding vormde van definitief werk in zake het aanleggen van wegen, tevens een nood¬ 

zakelijk hulpmiddel voor de scheepvaart, die op de kaarten met 14 KM. foutief aangegeven 

kusten niet kon varen; uitbreiding van de aanrakingen in verschillende richtingen van het 

zuidelijke en oostelijke Centrum; wederaanknooping van de connecties met de Zuid, 

sedert PALMER VAN DEN BROEK verwaarloosd, en voorbereiding van den aanleg van eene 

verbinding over land met die landstreek. 

§ 1477. Het jaar 1906 zou menige teleurstelling geven, maar alvorens daarover te spreken 

vervolg ik eerst de kroniek, voor zoover die op de opening van het eiland betrekking heeft. 

Den ióden Januari nam ik, tot controleur voor het geheele eiland benoemd, het bestuur van 

Rappard over, en nu kon ik beginnen met de uitvoering der sedert eenigen tijd gerijpte 

plannen, waaronder hoofdpunten waren: 1. Wegaanleg van oost naar west langs een karren- 

tracé, dat eerst langs de kust zou loopen tot Mi ga, en dan eerst het binnenland ingaan; 

2. aanleg van een karrenweg van de hoofdplaats naar de Zuid, langs den voet van het R i f- 

gebergte; 3. wegaanleg van Lplöwa^u naar de Zuid; 4. organisatie van het eiland op 

grond van de door mij teruggevonden oude landschappen en niet, om in het kort de toe¬ 

dracht weertegeven, op de restanten daarvan, de stam-érz’s, zooals men die b.v. in het Rapat- 

gé’bied in zijne onwetendheid als het ware tot monster van wat Nias moest worden, had 

verheven. In dit jaar werd ik door een controleur voor de aanrakingen gesteund van den 

igden Mei tot 3 September en van 14 September tot 11 November door een ander, zoodat 

ik (zonder ook maar in het minst hier een blaam op die heeren te werpen, die gedaan hebben 

wat zij in zoo korten tijd konden doen) gerust kan zeggen, dit jaar nagenoeg alleen te hebben 

gestaan voor het geheele werk. Maanden lang zat ik tusschen 6 uur en half zeven in den 

ochtend voor mijn schrijftafel en werkte, met een half uurtje rust in den middag, door tot 

elf uur en half twaalf in den nacht. Van alle kanten van het eiland kwam men mij om eene 

beslissing in zaken vragen; in December kwamen voor het eerst lieden uit het bovendal der. 

Susuwa bij mij te Bawölówalani (CH0M1), waar ik was ter inspecteering van het tracé, 

dat door GalüWI was geopend, en bij die gelegenheid verscheen ook eens een afgezant van 

Hilifalawu uit de Zuid. Dien S u s u w a-hoofden kon ik mededeelen, reeds lang het voor¬ 

nemen gehad te hebben hun land te bezoeken, want bij mijne bezoeken aan Hililöwalani 

(O'o^o) was ik al doende geweest om gegevens in te winnen voor een tocht naar den boven¬ 

loop dier rivier. 

94 
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In April maakte ik eene reis met de officieren van het garnizoen naar het land der 

Gidö’s; in Juni werd de baai van Afulu met een stoomer van buiten verkend, maar de 

onzekerheid omtrent de gesteldheid, in verband met de zware deining, liet niet toe de haven 

binnen te varen; terwijl tal van reizen werden dienstig gemaakt voor de verdere opneming 

van het eiland en het hechter vestigen van onzen invloed en het gezag. 

In het begin van dit jaar werden van de acht opvarenden van een prauw uit de Zuid, 

door tegenwind op het strand van de Nalawö gedreven, er zes vermoord door lieden van 

dit landschap. Den resident verzocht ik bij spoedmissive (26 Januari) om een stoomer, ten 

einde de zaak te kunnen onderzoeken en afdoen, waarbij desnoods van de bezetting ter 

hoofdplaats kon worden gebruik gemaakt. Het antwoord was dat die zaak maar door den 

tolk moest worden onderzocht, nl. „als er gevaar aan verbonden was”! Mijn antwoord was, 

dat m. i. dat onderzoek geenszins van gevaar was ontbloot. Eerst bij schrijven van 6 Juni 

werd een stoomer ter beschikking gesteld „ook” voor die zaak van Nalawö. Van 19—26 Juni 

kwam dit vaartuig, toen het jaargetijde ongunstig was voor landen op deze oostkust, en het 

doel was enkel: te onderzoeken, hoe de zaak in elkaar zat. Het resultaat van dat onderzoek 

was, dat in vroeger tijd meermalen door lieden uit de Zuid gesneld was in de streken van 

Oost-Nias, en dat men nu eens de gelegenheid had schoon gezien, om dit te beantwoorden. 

Evenwel, met de door mij practisch voorgestane en toegepaste beginselen, waarbij er geen 

sprake meer kon zijn van onthouding van bemoeienis met de zaken van de Zuid en het 

Centrum, was zulk eene behandeling niet in overeenstemming te brengen, en bij de toe¬ 

zending van de resultaten van het onderzoek drong ik weer aan op ingrijpen. In October 

kwam de resident en werd een bezoek gebracht aan dezelfde kust, waar aan hoofden van de 

nabijheid van de kampongs, die aan den moord schuldig waren, werd opgedragen dien van 

de schuldige nederzettingen medetedeelen, dat zij voor dat vergrijp beboet waren en binnen 

enkele maanden moesten betalen. Overigens werd aan allen, die aan boord kwamen inge¬ 

scherpt, dat het uit moest zijn met optreden als in vroeger tijd, want dat het gouvernement 

zulke dingen niet langer meer zou dulden. De resident merkte nog op (het was bijna een 

verwijt), dat ik de eerste was die zaken in de' Zuid ging behandelen — wat niet geheel 

juist was. Het verdere verloop van deze zaak ligt in het volgende jaar. 

Het is echter niet mogelijk daarop doortegaan, voordat wij met 1906 hebben afgehan¬ 

deld, speciaal de maatregelen die van regeeringswege met het eiland genomen werden. De 

volkomen juiste toedracht ken ik niet, ik ken haar slechts van hooren zeggen, zoodat, wie het 

beter weten, eventueel hunne opmerkingen kunnen maken. Het komt hierop neer: de heer 

COLIJN werd door den Gouverneur-generaal Van flEUTSZ naar Tapanuli gezonden, om eene 

regeling van dat gewest voortebereiden. Den resident WELSINK deelde £iij mede: „Zijne 

Excellentie wenscht op Ni as een militair bestuur te zien ingevoerd”. De Heer WELSINK: 

„Dat nooit, dan liever de bezetting weg” (het ging als gewoonlijk om bezuinigingen). De 

Heer COLIJN: „Kan dat?” WELSINK: „Ja”: en Ni as was afgehandeld. 

Juist tóen dus, op een oogenblik dat er tusschen civiel- en militair gezag op het eiland 

het meest gunstig werkende samenarbeiden bestond, dat de zaken als het ware met den dag 

zich beter lieten aanzien — moest er al weer eene „reorganisatie” plaats hebben, die alle 

verkregen resultaten dreigde te doen te loor gaan. 

Het gevolg was dat de bezetting op 3 September het eiland verliet, en dat ik alleen 
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voor het werk stond. Wel is waar werd het aantal der politiedienaren van 36 op 72 gebracht, 

maar het groote punt van verschil: de minderwaardige bewapening, zou niet worden opgeheven. 

Met deze feiten voor oogen, laat zich de slappe houding van den resident WELSINK 

volkomen verklaren; het moet voor hem, die zulk energiek werk in de Bataklanden ver¬ 

richtte, geene kleinigheid geweest zijn, zóó voor Ni as te moeten optreden, en toch: was 

destijds krachtige actie gevoerd, dan zou de onmogelijkheid van de opheffing der bezetting zijn 

gebleken, en wat de gevolgen daarvan zouden zijn geweest is duidelijk. Dit te voorkomen, 

daarop was blijkbaar zijn handelen gericht. 

Het is dus geen verwijt aan hem dat men in de opsomming der feiten mag lezen, 

wel een aan degenen, die de houding hebben uitgelokt en die over N i a s beschikten blijk¬ 

baar zonder kennis van den vooruitgang der zaken en zonder raadpleging van den eenigen 

persoon, die van Ni as destijds iets afwist. 

§ 1478. Het werd dan ook 24 Juni 1907 voordat de resident met eene landingsdivisie 

op Ni as kwam, in den meest ongunstigen tijd van het jaar, daar landen op de oostkust alsdan 

immers vrijwel onmogelijk is. Vergeefs trachtten wij dan ook te landen onder de NalawÖ- 

en de Söma-rivier en waren ten slotte blij bij Onolimbu aan wal te kunnen komen. De 

marsch begon, maar in de moerassige Niassche terreinen viel dat den resident niet mee. Den 

2gsten Juni bereikten wij Ba wal at ö, waar werd verbleven in afwachting van mogelijke onder¬ 

werping, maar die verwachting bleek ijdel te zijn en de resident oordeelde het niet gewenscht 

den tocht voorttezetten, waartoe hij wegens ongesteldheid ook niet in staat zou zijn geweest. 

Op een voorstel om met den commandant van den troep, luitenant Te WECHEL, alleen door- 

tegaan, mits de anderen dan achterbleven, werd niet ingegaan. 

Dit échec, na eerst de zaak waar het om ging anderhalf jaar te hebben laten rusten, 

moet als een loopend vuurtje door het centrum en zuiden zijn gegaan. Neemt men dat in 

aanmerking, dan behoeft het volgende niet te verwonderen. Den 3<len Juli kwamen wij wederom 

aan boord; de zee was iets rustiger, en zoo konden wij op enkele punten aan wal, o. a. te 

Balaigha, waar ik reeds vroeger de connecties wederom had aangeknoopt. Het ging tlians 

om~de afdoening van eene roofzaak, daar de kampong Bawöganöwö de prauw van een 

Chinees van den inhoud had ontdaan. Waren er enkele hoofden, en daaronder de beschul¬ 

digde op die plaats, mede aan boord gegaan, te Tëloq Dalam vroegen en kregen zij toe¬ 

stemming om te gaan baden; zij zouden dadelijk terugkomen, maar — deden dit niet. Den 

volgenden morgen ging ik met den resident de kampong Bawölöwalani in en hoorde al 

spoedig dat men onder elkander afsprak niet naar boord te gaan. Den resident deelde ik 

dit mede, en ried hem aan, ter voorkoming van moeilijkheden hier, naar het strand te gaan, 

waar wij in gunstiger conditie verkeerden. Daar aangekomen, werd aangedrongen op het 

medegaan der hoofden naar de baai van Lagundi, waar het verdere onderzoek zou plaats 

hebben, maar zij die aan de oproeping om aan het strand te komen hadden gevolg gegeven, 

weigerden beslist. Plotseling trok gedurende deze bespreking een der onderhoofden zijn vlijm¬ 

scherp zwaard en gaf daarmede onder den neus van den resident en mij gesticuleerende, te 

kennen dat de hoofden niet gingen. Nu, daar waren wij van overtuigd, toen het mes weer 

in de scheede ging: onze kalmte was ons behoud geweest. 

Er zat niets anders op dan naar boord te gaan en daar onze maatregelen te nemen; 

wij voeren naar de kust der wederspannige nederzettingen en hier werd aan degenen, die 
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zich op het strand bevonden, toegeroepen door den tolk, dat de hoofden beboet waren, 

Bawöganöwö met Fl. 3000.— en Hiliganöwö met Fl. 2000.—, en dat die som binnen 

de vierentwintig uur moest zijn betaald, aangezien anders de kampongs zouden worden beschoten. 

Na vergeefs te hebben gewacht, begon de beschieting op 7 Juli, wat weldra de onderwerping 

van Hiliganöwö ten gevolge had; daarentegen werd Bawöganöwö door de bevolking 

verlaten zoodat werd besloten tot eene landing, die onder de uitnemende leiding van den 

Heer Te WECHEL met de bezetting van de kampong eindigde. Niemand was er in gebleven — 

en toch moest er iets gedaan worden, dat begreep een ieder. Tegen het denkbeeld van den 

resident, het dorp aan de vlammen prijs te geven, kwam ik op; wilde men iemand bestraffen, 

dan het schuldige hoofd, diens huis kon men afbreken. Hiervoor gingen wij den I2den Juli 

terug en na vier en een half uur werk gelukte het de woning van SÖLAGÖNIHA te doen 

instorten, dank zij de medewerking van de officieren aan boord, die met kabels paal voor 

paal deden vallen. 

§ 1479. Een oogenblik moeten wij dit onderwerp laten rusten, om de voortzetting van 

het werk op Ni as in andere deelen nategaan, dat ook nog betrekking heeft op feiten vóór 

de juist vermelde voorgevallen. GalUWI had ijverig voortgewerkt en het mij mogelijk gemaakt 

op 7 April langs een geopend paardenpad de reis naar de Zuid te ondernemen. Via de dalen 

van Eho, Dêla en Eholu ging het zuidwaarts, en voor het eerst zag ik de heuvels in de 

verte liggen, waarop de kampongs van het centrale Manismölö zijn gebomvd. 

Op 10 April bezocht ik Bawömataluwö, waar de oude SAöNIGEHO mij vriendelijk 

ontving; nergens tijdens mijn geheele bezoek aan de Zuid was de verwelkoming zoo beslist 

goed en vriendschappelijk als hier, waartoe in geen geringe mate bijdroeg de aanwezigheid 

van GALUWI, die immers van hier stamde. In stede van met den gebruikelijken pinang, waar¬ 

van de hoofden wisten dat ik toch geen gebruik zou maken, en die meer werd aangeboden 

om er tabak voor in de plaats te krijgen, kwam SAöNIGEHO zelf met een tros prachtige 

sinaasappelen „uit zijn tuin”, zooals hij opmerkte. 

Met bewondering beschouwde ik zijne woning en de kampong, waarmede de lezer van 

het boek over de ethnographie reeds kennis heeft gemaakt; wanneer ik des avonds mij voor 

de woning neerzette, te midden van hoofden en bevolking, dan was het mij, alsof ik een 

stuk oergeschiedenis meeleefde, te boeiender, waar ik wist dat over slechts enkele jaren van 

dat alles zoo bedroevend weinig over zou zijn, door wat men noemt de be„schaving”. 

Op 12 April reisde ik naar het land der Onolalu (waarvan dus Rappard, op blz. 506 

507 ten onrechte zegt: — voor zoover bekend nog nimmer door een Europeaan bezocht), 

waar eene vrouwelijke siulu, FarAsidanÖ-Ina-DjihÖNÖ mij ontving. Deze bejaarde vrouw 

voerde sedert omstreeks tien jaar, na den dood van haar man, het bestuur, tijdens mijne 
\ 

komst daarin bijgestaan door hare zoons OSALINIHA en SlLIWUNIHA. De nederzetting door 

haar gebouwd, heette Hilinamodsauwa. 

Op 13 April bezocht ik Sjiwalawa, Onohadrö en Hilinawalö, den i5den Ba- 

wöfalagötanö, waar het oude hoofd nog met grieven over de tuchtiging van 1863 kwam 

aanzetten. 

Voor het eerst waren de binnenlanden van de Zuid over land door het bestuur be¬ 

zocht, het landschap Onolalu, waarvan men niets meer wist dan het bestaan, daaronder 

begrepen. Overal werd medegedeeld, dat wij ons zouden kanten tegen het snellen van 
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koppen — waarop ik 9 April te Hilisimaètanö het voor deze heidenen zeer logische 

antwoord ontving, dat het niet ging, want dat anders het land zou te gronde gaan door mis¬ 

gewas, ziekten en rampen van anderen aard. 

Bij dit bezoek besprak ik het aandoen van de Lagundi-baai door de Paketvaart, 

waartoe weldra (1 Juli 1907), dank zij de nooit voldoende te waardeeren medewerking der 

Koninklijke Paketvaart, zou worden overgegaan. Het kwam mij voor dat de beste wijze van 

opening van het land was: bevordering van den handel, die financieele baten zou opleveren, 

en dit is zeker, hoe welvarender de lieden, zooveel te meer zekerheid, dat de kern der natie, 

die vrede verlangt, in beteekenis en aantal wint. Steeds weer fraaie praatjes — wij hadden 

dat al van het jaar 1825 af gedaan, het werd tijd dat daden toonden wat wij wilden. 

§ 1480. Wij zijn nu weer instaat tot ons vroegere onderwerp terugtekeeren. Weldra na 

mijn terugkeer van de beschieting van beide kampongs van Töhènè-asi, bereikte mij het 

gerucht dat de geheele Zuid zich tegen het gouvernement had vereenigd. Dit rapporteerende, 

verzocht ik om een oorlogsbodem, ten einde de zaak te onderzoeken. Deze kwam, de resi¬ 

dent bleef te Siboga, zooals hij mij schreef, „eerstens is ’t slechts machtsvertoon en in de 

tweede plaats opneming politieleen toestand”. Nu was ik al dat „vertoon” al lang moede, en 

dan — aan boord had ik de gelegenheid den Commandant, V AN DER HEGGE Spies, de ont¬ 

wikkeling dezer misère medetedeelen, waarvan mijns inziens het uitgangspunt enkel en alleen 

was de houding aangenomen in de zaak Nalawö; wij hadden de gelegenheid laten voorbij¬ 

gaan om de Z u i d te toonen dat er een gouvernement op Ni as was, dat moorden als aan 

het strand te Nalawö gepleegd niet langer duldde, en waren zonder afdoening van zaken 

anderhalf jaar na dato van het gebeurde voor enkele onbeduidende kampongs teruggekeerd. 

Waar de Commandant opmerkte, dat hij geheel te mijner beschikking was, en al mijn 

verzoeken naar vermogen wilde voldoen, was de zaak spoedig beklonken: ik besloot het 

kwaad bij den wortel aantetasten, de zaak Nalawö aftedoen. Na afloop van het bezoek aan 

de Zuid, waar het mij gelukte met alle hoofden in aanraking te komen (zij wisten natuurlijk 

niets van zulk een verbond — later vernam ik nog uit goede bron, dat bij die gelegenheid 

een menschenoffer voor den onderlingen eed had plaats gehad) en de betaling der opgelegde 

boeten toegezegd te krijgen, waaraan dan ook is voldaan. 

Den 28sten Augustus begon de actie tegen Nalawö met eene landingsdivisie, onder 

leiding der zeeofficieren; wij marcheerden naar de kampongs die schuldig waren en verkregen 

de volledige onderwerping van deze geheele landstreek. Van de opgelegde boete van zeven¬ 

honderd gulden werd al dadelijk één honderd en twintig gulden ') voldaan, en de rest volgde 

weldra (17 September) te Gunung Sitoli, waarheen ik het van belang vond, dat deze lieden 

zouden komen. Dit succes was dus geheel te danken aan de houding van den Heer Van der 

HEGGE Spies en van de zeeofficieren, die met de actie waren belast. 

Evenwel — te Siboga had men uitgerekend dat wij uiterlijk den 3isten Augustus zouden 

kunnen terug zijn, de dames hadden uitgebreide maatregelen genomen voor een groot festijn, 

in de sociëteit zou bal zijn, en juist dien dag kwam ik met de landingsdivisie in de kampong 

der schuldigen op Ni as! Laat ik niet beschrijven hoe ik te Siboga werd ontvangen. 

1) Niet Fl. 1.20 zooals Rappard op blz. 630 meldt. 
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Hoe het zij, de zaken waren weer in het reine gebracht, helaas niet dan ten koste 

van veel van ons prestige. 

Dit jaar 1907 was het ook, waarin de zware aardbeving van 4 Januari plaats had, die 

tot verkenning van de baai van Afulu aanleiding gaf en mij in staat stelde, door een onder¬ 

zoek op één dag op Hinako en te Sirombu de bewijzen te vinden van de schuld van den 

zgn. radja der H i n a ko-eilanden, Mara'ali, aan de intrigues die ten doel hadden het wettige 

hoofd Balugu Alizuzu te gronde te richten. Het was niet wat ik zocht: de schuld aan den 

moordaanslag op den zendeling HOFFMANN in September 1906, waaraan hij, naar mijne 

overtuiging, deel moest gehad hebben, hetgeen trouwens allen, die de toestanden hier kenden, 

speciaal de zendelingen, met mij eens waren. Op grond hiervan kon toch tot verbanning 

van dien radja worden besloten, waarna op deze eilanden eene periode van rust is ingetreden. 

Dat ik zoo zeg, dat de aardbeving mij tot dat onderzoek in staat stelde, houdt daarmede 

verband, dat een verzoek om een stoomer te krijgen (waardoor het alleen mogelijk was, op 

één dag beiderlei onderzoek te houden) werd afgewezen. 

Het verzamelen van geographische gegevens, de vorming van landschappen, de aanleg 

van de reeds begonnen tracé’s vorderden veel tijd. Nog maakte ik eene reis van 25 October — 

25 November door het noorden van Ni as, langs den Hili Maziaja, terug door het bin¬ 

nenland van Noord-Nias over Lahewa en Afulu, waar ik dwars door het land naar 

Gunung Sitoli terugkeerde, en die in alle drie de genoemde opzichten veel resultaat opleverde. 

Gedurende dit jaar had de controleur LIJSTEN te Lölöwa'u zorg gedragen voor ver¬ 

betering van het wegenstelsel in West-Nias. Tegen het einde van zijn verblijf maakte hij 

een tocht langs de bovenloopen van Mola en Susuwa, maar werd in dat laatste dal zoo 

eigenaardig ontvangen, dat hij het geraden vond het zoo spoedig mogelijk te verlaten. Zijne 

beschrijving noopte tot een nader onderzoek, waarbij ik hoopte, dank zij mijne connecties, 

via Bawöló walan i (0;o;u) te bereiken, wat LIJSTEN mislukt was. Evenwel het doel dat 

ik mij hierbij stelde, was niet meer te bereiken op de beproefde wijze: telkens een stuk voor¬ 

uit, tot waar men zekerheid heeft van slagen, dan de nieuw verkregen banden te laten werken, 

om over eenigen tijd met behulp daarvan weer een stap verder te doen. Er was te veel tijd 

verloren gegaan in het jaar, toen ik vrijwel alleen voor de zaken had gestaan, en dien wilde 

ik inhalen. Mijn plan was dan ook: het geheele Susuwa-dal van bovenstrooms tot zoo 

mogelijk den mond of althans de van uit zee zichtbare kloof te verkennen. Daarmede komen 

wij echter aan het volgende jaar. 

$ 1481. Na de ontvangst van LIJSTEN was het duidelijk dat hier met een tamelijk groot 

aantal pradjurits moest worden geageerd, en dus koos ik 25 van de meest betrouwbare en 

flinkste personen uit. Een trein van p. m. 100 koelies, zou zorgen voor de vivres, waarbij ik 

rekende op een tocht van hoogstens eene maand. 

Van 21 Januari tot 2 Februari 1908 duurde deze onderneming, die het uitgangspunt 

werd voor het tegenwoordige régime op het eiland. Wij zullen daarom deze episode (aan de 

hand van het door den controleur RADERSMA, die mij op dien tocht vergezelde, uitgebracht 

verslag) hier iets uitvoerig behandelen. 

Op 26 Januari begon de eigenlijke tocht, van Ba wol ó walan i over de waterscheiding 

der Susuwa naar den bovenloop dezer rivier; kampong F ódrakö, waar verwanten woonden 

van het dorp, pas door ons verlaten, diende ons tot nachtverblijf. De ontvangst was hier 
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uitmuntend en voorkomend. Radersma schrijft „door vriendelijkheid onzerzijds was wantrouwen 

jegens ons, zoo dit ook al mocht hebben bestaan, zeer spoedig verdwenen”. Het antwoord 

op mijn betoog omtrent het nuttelooze van het koppensnellen was: „ja, als wij geneesmid¬ 

delen hadden, dan zouden wij ook geene koppen meer snellen”. 

Den volgenden dag bereikten wij Sisóbahili, ongeveer ter plaatse gelegen waar 

LIJSTEN minder heusch was ontvangen. Wij werden er met vrij groot wantrouwen aangezien, 

dat eerst langzamerhand verdween. Den volgenden dag kregen wij echter geen gids naar 

verder stroomafwaarts dan Sifalagö, niet uit deze kampong, maar het was dezelfde per¬ 

soon, die ons den vorigen dag had geleid. 

Ongeveer 400 M. voor dat dorp was over de rivier een lijn gespannen (Afb. 227), 

waarbij een hoofd met vier man ons den doortocht ontzegde. Wij hadden honger, en zoo 

besloot ik eerst even te gaan eten; in den tijd voor het rijstkoken benoodigd, zouden wij 

die wachters iets beter hebben leeren kennen: en zij ons, en dan zou het er misschien nog 

niet zoo erg uitzien. Dit bleek juist, want — toen ik na het eten hun zeide, dat de contro¬ 

leur niet kwam om bij dat lijntje naar huis te worden gezonden, dat ik mijne reis door het 

dal wilde vervolgen — toen werden die personen, bestemd om ons tegen te houden, rustigjes 

in gidsen veranderd, om het pad naar Sifalagö te wijzen. 

Intusschen was de dag al aardig opgeschoten, en er bleef niet veel anders over, 

dan te genoemder plaatse te overnachten. In de kampong wachtten wij nog twee uur al¬ 

vorens de huizen binnen te gaan, hetgeen ik liever in het geheel niet had gedaan voordat 

het hoofd was verschenen, maar dit bleef weg. 

Met de bevolking gelukte het al spoedig op beteren voet te komen, maar de hoofden 

bleven weg. Door navraag bleek het, dat wij naar alle waarschijnlijkheid terecht waren ge¬ 

komen in een der centra van het koppensnellen, hetgeen ik afleidde uit de overeenkomst van 

stam tusschen deze plaats en Hilisöboj, dat mij als zoodanig was genoemd, en waarheen 

het hoofd heette zich te hebben begeven. Nu was het juist in Hilinawalö (Maniamölö), 

dat mij die mededeeling gewerd, dat óók van denzelfden stam was als deze beide dorpen — 

men had zich zelfs beklaagd over die koppensnellers, maar dit was voor mij juist eene aan¬ 

wijzing geweest dat men door hunne bemiddeling aan koppen kwam, maar mij eens wilde 

polsen, wat ik wel zou zeggen met die snellers te zullen doen. Prachtig werd die onderstel¬ 

ling thans bewezen, want de eene of andere domoor liet los dat men nog kort te voren door 

het hoofd van Hilinawalö was opgeroepen, maar niet was gegaan. Opzettelijk geef ik hier 

een staaltje, om te bewijzen dat het nog niet zóó eenvoudig is in een land als Nias waarheid 

van verdichting te onderscheiden, en dat de eerste dikwijls daar is, waar een buitenstaander 

haar het minst zou zoeken. 

De nacht ging onrustig voorbij, de bevolking was op de been en men riep elkander toe. 

Den volgenden dag kregen wij geen gids. 

29 Januari in den vroegen morgen, vóór het ontbijt, vervolgden wij in nevels onzen weg. 

Deze rivierdalen zijn in den morgen dikwijls in mist gehuld. Weldra kwam van alle kanten 

de gewapende bevolking opzetten; de rivieroevers, de heuvels, de rivier boven- en beneden¬ 

strooms — zij waren alle meer of minder bezet. Het bleek dat men ons geen doortocht wilde 

verleenen naar benedenstrooms, wij moesten terug. Daarvoor was ik echter niet gekomen, en 

wij zetten met de noodige voorzorgsmaatregelen, men denke aan de honderd koelies dié be- 
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scherming noodig hadden, de reis voort. Kritiek werd het, toen wij bij de kampong Sisa- 

wösi (zie afb. 240), omringd door 600 a 700 vijanden, die grootendeels achter ons aankwamen, 

met steenen uit het rivierdal werden bestookt. De sergeant-instructeur der pradjurits, Dondo 

KAMBEY, wien ik om zijne kalmte het commando over de achterhoede had opgedragen, vroeg 

instructie hoe te handelen en kreeg de opdracht: niet te schieten dan in het uiterste geval. 

Mij aan de voorhoede bevindende, waar ik de eenige was die, door mijne opnamen, 

nog een flauwe voorstelling mij kon vormen van deze streken, en waar ik ook steeds gereed 

kon zijn nieuwe ontmoetingen gunstig te doen afloopen, had ik rechts het Susuwa-dal, dat 

destijds daar stroomversnelling vertoonde; het water was niet bepaald hoog, maar toch ook 

niet bijzonder gunstig voor onzen tocht. Vóór mij nam men in Sisawösi eene vijandige 

houding aan : toen ik een pad opmerkte, links van de kampong, dat met steile hellingen aan 

weerszijden naar boven ging. Hier zouden wij een oogenblik rustig kunnen zijn, geen vijand 

die er ons kon benaderen, een paar pradjurids konden de achterhoede voldoende dekken. 

Mijn besluit was dan ook spoedig .genomen: dit pad te volgen. Het leidde naar een kam¬ 

pong, eenige honderden meters hooger gelegen, waar ik allen een oogenblik rust gunde, en 

zelf (met mijne vingers, er was geen tijd om alles te ontpakken, ik hoop voor het laatst van 

mijn leven) mij te goed deed aan droge rijst. 

Na kort beraad besloot ik de reis voorttezetten in de richting die, volgens mijne op¬ 

vatting, naar den mond der rivier moest leiden. Nauwelijks waren wij in dit zware bergterrein 

om den hoek van een heuvel gekomen, toen ik achter ons hoorde schieten. Mij naar den 

hoek begevende, zag ik de achterhoede in positie, een persoon van den vijand viel ter neer, 

en de rest vluchtte. De aanval was dus afgeslagen. De geheele trein werd nu eerst afgewacht, 

en nadat de achterhoede ook bijna was aangesloten, liet ik verder rukken, totdat wij enkele 

KM. stroomafwaarts bij een kampong genoodzaakt waren, weer tot het rivierdal aftedalen. 

Ook hier werd de achterhoede opgewacht, en door het rivierdal ging het tot waar de kloof 

Bawö Lauwö den doorgang vrijwel levensgevaarlijk maakte. Het gelukte niet alleen alle 

deelhebbers aan den tocht, maar ook alle bagage en voorraden behouden aan den anderen 

kant te brengen, waarna de achterhoede, die zich niet scheen te haasten, een oogenblik werd 

ingewacht. 

Onder de pradjurits bevond zich zekere FÖHAGHI, wiens vooroucters uit deze streken 

afkomstig waren; hij was het, die het hoofd der aanvallers neerschoot. Door de vijanden 

werd den politiedienaren toegeroepen, niet te schieten, omdat zij toch ook Niassers waren. 

Dit succes werd bereikt doordat de Niassers geheel aan mij verbonden waren; de keuze der 

manschappen hield ik zooveel mogelijk aan mij zelven, en ik nam steeds personen, van wie 

ik eenige verwachting kon koesteren. Eerst toen het corps op 72 man was gebracht, ging dit 

niet meer; de beschikking over 36 man was bij den controleur voor de aanrakingen, wien 

— waar hij immers zelf met de menschen had te werken — volle vrijheid moest worden ge¬ 

laten om zelf eene keuze te doen. 

Eenmaal door die poort, was het leed geleden; zooals later bleek, bestond er vijand¬ 

schap tusschen de boven- en benedenstrooms gelegen deelen. Toch was het niet geraden hier 

langer te vertoeven dan noodig was, de verschillende connecties waren ons destijds onbekend, 

en niets waarborgde dat een vertoon van tegemoetkoming niet het middel zou kunnen worden, 

om ons in een val te lokken. 
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Wij kampeerden in de open lucht in het rivierdal, reisden den volgenden dag tot des 

• middags door en waren toen in het achterland van Nalawö terecht gekomen, waarvan ik 

enkele maanden geleden de onderwerping had verkregen. Men ziet welk een belangrijk punt 

die actie der marine geworden is, want het zou zeker niet aangenaam zijn geweest indien 

wij in stede van twee — drie dagen door onbekend of vijandig gebied hadden moeten trekken, 

waarbij de grootste verantwoordelijkheid bestond met het oog op de honderd koelies, die ons 

vergezelden. 

Den 3 lsten Januari bereikten wij reeds het tracé van den grooten weg, door den 

sergeant der pradjurits WAUDJU, broeder van Balöhalü, aangelegd, die daarbij bewijzen van 

groot beleid en tact heeft gegeven, zoodat ik hem voor de zilveren ster van verdienste kon 

voordragen, gelijk FÖHAGHI voor de bronzen ster, terwijl de instructeur DONDOKAMBEY 

eveneens de zilveren ster ontving. 

§ 1482. Naar aanleiding van deze ervaringen deed ik het voorstel naar Ni as te diri- 

geeren eene troepenmacht, sterk p. m. 80 man, en die tevens vergezeld te doen gaan van een 

stafofficier en een opnemer van den topographischen dienst, om zulke gegevens te verzamelen 

als voor verdere actie noodig mochten blijken. De Regeering trad onmiddellijk in deze voor¬ 

stellen, en stelde bij telegram van 28 Februari 1908 vier brigades marechaussée met een staf¬ 

officier ter beschikking van den resident, die bij besluit van dienzelfden dag N°. 882 (eveneens 

conform mijne voorstellen) mij tijdelijk onthief van mijne functiën van controleur der afdeeling 

Nias, en mij in commissie benoemde tot verkenning van Centraal- en Zuid-Nias, 

ojn maatregelen te treffen om in dit gedeelte van mijn ressort geregelde toestanden te schep¬ 

pen. Aan het slot van zijn schrijven van gelijken datum nam de resident eene beschikking 

ten aanzien van de te zijner beschikking gestelde troepen (missive N°. 882), in deze bewoor¬ 

dingen: „De mij toegezegde marechaussée zal ik t. z. t. voor Uw geleide te uwer beschik¬ 

king stellen”. 

Van 25 Maart—27 Juli 1908 heeft deze tocht geduurd waarbij, op enkele bewesten 

den Bawö Lölömatsjuwa gelegen landschappen na, het geheele zuiden en centrum werden 

bereisd, en overal organiseerend werd gewerkt, in gelijken zin als dat in het overige Nias 

had plaats gehad. De boven-Susuwa kwam geheel in onderwerping; over het algemeen 

was de gang van zaken zeer bevredigend. 

Alleen in Hilinawalö (Mainamölö) had een incident plaats. Het hoofd verzocht 

voor zijne vrouw, die nog nooit eene koe had gezien, of deze mocht worden vertoond. Dit 

gebeurde in den namiddag; een kind nu van hem huilde den geheelen verderen nacht door — 

en dat werd aan die koe toegeschreven. Het hoofd sliep niet ten gevolge van die verstoring 

der nachtrust, en zeker ook onder den invloed daarvan verbood hij den volgenden morgen 

dat er opmetingen zouden worden gedaan door den opnemer van den topographischen dienst. 

Juist zat ik beneden voor het huis, toen hij met een revolver naar buiten kwam, en zeker 

weet ik niet of hij die richtte op mij of op het kopje koffie, dat ik in de hand hield en dat 

ik rustig doorging optedrinken. Nu waren er van de 80 man slechts 60 op dezen tocht mede- 

gegaan (wat ik eerst in het gezicht van het landschap Madsinö vernam), hiervan was een 

deel bezig achtergelaten levensmiddelen optehalen, een deel was dus in de kampong; het 

was met het oog op die manschappen, die op niets voorbereid waren, niet geraden op dat 

oogenblik iets anders te doen dan zich neerteleggen bij de bezwaren van den siulu. Maar 

95 
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ook nadat de troep bijeen was, achtte ik het niet het oogenblik om optetreden; vast stond 

bij mij, dat wij deze rekening hadden te vereffenen, maar elke actie zou ons in de nood¬ 

zakelijkheid hebben gebracht tal van volmaakt onschuldigen te dooden, voor eene zaak die 

alleen het hoofd betrof. Ook was het werk in het verdere zuiden niet beëindigd, en dit 

diende ook nog te geschieden, wilde men ook daar niet door ontijdig ingrijpen kans krijgen 

op een groot bloedbad, in hoofdzaak van onschuldigen. 

Onder die omstandigheden achtte ik het noodzakelijk aftezien van het vorderen van 

voortzetting der opneming. Te meer klemde dit, omdat ik de geheele toedracht kende, wist 

hoe dit hoofd, dat mij bij mijn bezoek in het vorige jaar allervoorkomendst had ontvangen, 

toen ik slechts door enkele pradjurits was vergezeld, en in wiens woning ik ook nu gastvrij 

en beleefd was ontvangen, grootendeels handelde onder den invloed van het nachtelijke 

rumoer, dat hem de slaap had benomen. Neemt men dan niet in aanmerking onze eigen 

fouten, ten aanzien van Ni as begaan, het beschavingsstandpunt van dezen man, die tot het 

oogenblik van onze inmenging de oppermachtige vorst was in zijn land, dan zou een mis¬ 

plaatst denkbeeld van wat eerbied voor het gezag beteekent, tot andere opvattingen hebben 

kunnen leiden. Vermeld ik, dat de betrokkene door den resident van Ta pa n ul i voor zijn 

ongepast optreden is beboet met Fl. 500.—, eene ook voor deze streken niet geringe som, 

dan voel ik nog de voldoening, dat ik hier niet aan gevoelens van beleedigd te zijn destijds 

heb toegegeven. Bij het vertrek uit de kampong deelde ik hem mede, dat die zaak van het 

verhinderen der opneming later zou worden uitgemaakt. 

In Bawömataluwó was de ontvangst niet dat, en hier was het de houding van de 

troep, die erger voorkwam. 

Wel groot was de tegenstelling in de ontvangst van mij, toen ik met enkele politie¬ 

dienaren hier aankwam en nu, ofschoon ik persoonlijk met de noodige beleefdheid werd bejegend. 

§ 1483. Naar aanleiding van de opgedane ervaringen, stelde ik voor op Ni as een 

assistent-resident te plaatsen met drie bestuursambtenaren voor noord-, west- en zuid- 

Nias, in welk voorstel de Regeering is getreden, zoodat ik op 7 November den'eersten 

assistent-resident van het eiland, A. R. VAN VUUREN, ontmoette. 

In de Zuid werd een civiel-gezaghebber geplaatst met eene troepenmacht; kapitein 

KRUISHEER was de eerste die als zoodanig optrad. 

Waar ik noch beschik over officieele stukken, noch over voldoende inlichtingen der 

bevolking over het nu volgende tijdvak, acht ik hiermede mijn taak afgeloopen. Men weet 

hoe ik Ni as aantrof, hoe ik het verliet. Het werk dat ik over het eiland schreef, geeft het 

beeld van de toestanden die ik er aantrof, niet van het tegenwoordige. 

HET WERK DER ZENDING. 

§ 1484. Het zou echter ondankbaar zijn tegenover de mannen en vrouwen, die met 

eindelooze toewijding en groote opoffering zich wijden aan de definitieve verbetering der toe- 
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standen onder dit mij ondanks alles zoo sympathieke volk, indien ik niet met enkele woor¬ 

den, in korte trekken, ook melding maakte van hun arbeid: dien der zendelingen. 

De tegenwoordige toestanden zijn eenvoudig niet te begrijpen dan door een dergelijk 

overzicht, waarbij ik mij ook zal moeten bepalen tot eene chronologische opsomming der data. 

Ofschoon beknoptheid daarbij geboden is, hoop ik toch eenige feiten vastteleggen die 

men elders niet zal aantrefifen, en .die in hoofdzaak den voortgang van het werk der zen¬ 

ding betreffen. 

§ 1485. Wij weten reeds dat in 1854 een Roomsch-Katholiek priester op het eiland 

kwam, die echter spoedig overleed. 

In het volgende is alleen sprake van de Rijnsche Zending, die in het jaar 

1862 door de Nederlandsche Regeering werd uitgenoodigd, zendelingen naar Nias te 

zenden, waartoe zij destijds niet gezind was '). De zendeling L. E. DENNINGER kwam te 

Padang in aanraking met Niassers, maar begreep dat hij de taal beter op het eiland zelf 

zou leeren, en hij vroeg daarom verlof om naar het eiland toe te mogen gaan, wat hem 

werd toegestaan. 

27 November 1865 kwam hij te Gunung Sitoli aan wal, waar hij zich vestigde. 

In 1866 komt W. KOdding hem steunen, weldra (1868) gevolgd door A. Mohri, maar 

weldra vertrokken zij naar Sumatra, na te Fagulö een post te hebben gesticht, die in 1869 

moest worden verlaten. 

In 1872 kwam J. W. THOMAS (overleden einde 1900), die zich een werkkring schiep te 

Ombölata (sedert 13 Juni 1873). 

Het jaar 1873 zag F. KRAMER verschijnen, die te Gunung Sitoli bleef tot om¬ 

streeks 35 jaar later, toen hij — zonder eenige openbare erkenning door de Regeering voor 

zijn langen en moeilijken arbeid — naar zijn vaderland terugkeerde. 

Den eersten Paaschdag 1874 werden de eerstelingen (een 25-tal) gedoopt. 

De grondlegger van het Niassche werk, DENNINGER, vertrok in 1875 naar Java, waar 

hij in Maart 1876 overleed. 

In 1879 werd op de conferentie een der gedoopten van KRAMER tot helper aangesteld 

en werd een der eerst gedoopten tot oudste benoemd. 

In 1875 doopte THOMAS zijne 6 eerstelingen; in 1876 bouwde men het eerste kerkje 

op het eiland. 

In 1876 kwam H. SUNDERMANN, die zich 22 Februari 1878 te Dahana vestigde, 

waar hij in 1879 het dorpshoofd van Sifalaètê als zijn eersteling doopte. 

In 1877 maakt SUNDERMANN samen met controleur MANSFELDT een tocht naar T u- 

gala-0 j o 1 2). 

In 1881 wordt SUNDERMANN opgedragen helpers te vormen. 

Sedert 1882 vormen de zendelingen een „conferentie-verband”. Ombölata overge¬ 

nomen door J. A. Fehr. 

1883. THOMAS opent een station te Tëloq Dalam, om te trachten het Evangelie 

daar ingang te doen vinden. FI. LAGEMANN wordt hem toegevoegd. 

1) S. Coolsma, De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië, 1901, blz. 456—493. 

2) Zie § 1461. 

I 
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1885. H. DE Weerd gaat naar de Zuid, hij overlijdt in hetzelfde jaar. 

1886. De zendingspost in de Zuid wordt opgegeven. 

1890. Na 25 jaar moeilijken arbeid waren er nog slechts 3 gemeenten met niet meer 

dan 706 leden. 

1891. THOMAS stichtte den vierden post te Humene. 

1892. A. Lett en H. Reitze vestigden zich te Fadoro, maar konden het klimaat 

niet verdragen en werden naar Sumatra overgeplaatst. Fadoro bezet door H. SEHER, die 

pas was aangekomen. 

1893. Er werden 43 personen gedoopt. 

1894. C. Probst komt aan, Lagemann sticht een post te Lahagu. Het vormen van 

helpers werd overgedragen aan Thomas. 

1895. Er waren zes posten met 1813 gedoopten. 

1896. Probst gaat naar Da ha na over, Sundermann sticht den 7den post te Lölowua 

(31 Januari). E. KRUMM komt op Nias. Met SEHER bereidde hij de zending op Hinako voor. 

1898. W. HOFFMANN bezet den nieuwen post op Hinako. In Maart had KRUMM 

den 8sten post gesticht te Tögimbögi. 

1899. Den 2Östen April werd door A. MOMEYER de 9de post gesticht te Sögaè-adju, 

terwijl J. SPORKET zich vestigde te Lölömboli (Moro;ö). 

13 Februari 1899: Memorandum van Dr. A. SCHREIBER. 

1901. Het Seminarium van Humene naar Ombölata verlegd; directeur C. UFER. 

1902. W. Schmidt volgt H. Sundermann op te Lolöwua. Deze wordt door het 

Nederlandsche Bijbelgenootschap belast met de vertaling van het Oude Testament. 

1903. Biutsji bezet door H. Rabeneck. Evenzoo Lölöwa^u door L. Hippenstiel, 

terwijl Lahusa toen Filiaal werd van dit station. I. NOLL bezet Bö^usö. 

1904. Tugala bezet door A. Pilgenröder. 

1905. Sifa-'oro-asi (Maö) bezet door E. Fries, en Ba wal ia door J. BiEGER. 

1907. Lölömojo bezet door D. BASSFELD; P. VON ErlEN volgt H. SEHER op te 

Tugala-Fadoro. 

1908. Bassfeld volgt te Sogaè-adju Momeyer op, die naar Gunung Sitoli ver¬ 

plaatst wordt, door KRAMER na 35-jarigen arbeid verlaten. Het station Lölömboli wordt 

Filiaal van Tugala Ojo en Biutsji dat van Ba wal ia. Borutta komt aan. 

1909. Lahagu wordt Filiaal van Lölömojo. BORUTTA volgt J. BiEGER op te Ba wal ia. 

§ 1485. Afzonderlijk moet worden vermeld het werk in de Zuid: 

1883. J. W. Thomas vertrekt naar Tëloq Dalam, weldra door H. Lagemann gevolgd. 

8 Maart 1889 de plaats verlaten, nadat 17 Januari vrouw en kinderen van Tpiomas 

reeds waren vertrokken. 

Juni 1909. Bawödsauwa bezet door H. RABENECK; Augustus Tëloq Dalam door 

J. BiEGER. 

§ 1486. Na aldus een overzicht van de feiten te hebben gegeven, welke ik voor een 

deel dank aan den Heer MOMEYER, die zoo bereidwillig was mijne gegevens aantevullen, 

mogen eenige opmerkingen volgen over het werk, waarbij het een bestuursambtenaar uit den 

aard der zaak alleen mogelijk is de uitwendige zijde te beoordeelen, die trouwens belangrijk 

genoeg is. 
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In het kort kan men het belang der zending uit een/practisch oogpunt van bestuur 

oordeelende, met de volgende punten toelichten: 

1. Zoolang het heidendom bestaat worden menschenoffers vereischt in bepaalde in de 

adat vastgestelde gevallen; het is wel mogelijk daarin eene belangrijke verandering te brengen 

door bestuursmaatregelen, door verstrekking van medicijnen, maar alleen de zending is in staat 

definitieve verandering te brengen. 

2. De aanwezigheid van een zendeling in zeker ressort draagt belangrijk er toe bij, 

dat de bevolking zich onder controle en bescherming tevens gevoelt, zoodat elk station pre¬ 

ventief werkt tegen het plegen van misdrijven. 

3. Door de zendingsscholen wordt de jeugd er van afgehouden langen tijd doelloos om 

de kampongs te zwerven; de kinderen worden aan orde en tucht gewend, hun worden een¬ 

voudige begrippen van plicht ingeprent. 

§ 1487. Zijn de juist genoemde punten algemeene opmerkingen, omtrent het speciale 

resultaat van het werk op N i a s vermeld ik het volgende, voor zoover dit met getallen is 

weer te geven: 

1880 waren aanwezig: 238 gedoopten. 

1SS5 V 492 V 

1900 n 5.020 V 

1905 V 7.787 V * 

1906 V 9-447 V 

I9°7 V 10.142 V 

x9°9 V 11.300 V 

I9H V 17.717 „ en 8 

terwijl het aantal leerlingen in 1909 op de scholen bedroeg: 3.100. 

Dit laatste getal is veel te klein; in de allereerste plaats moest de zending zich op 

het onderwijs werpen, waardoor het haar mogelijk zal zijn veel gunstiger resultaten nog te 

bereiken. In „Allgemeine Missions-Zeitschrift”, 1915 Heft II, blz. 476 vindt men het veel gun¬ 

stiger cijfer van 10.231 scholieren. 

§ 1488. Voor de kennis van Ni as leverden verscheidene zendelingen meer of minder 

belangrijke bijdragen, die wij in historisch verband zullen beschouwen, zonder op volledigheid 

te kunnen bogen (nadere gegevens omtrent de hier te noemen werken vindt men in de op¬ 

gave der geraadpleegde boeken). 

Van J. W. THOMAS kennen wij eene bijdrage tot de kennis van de Zuid onder den 

titel van „Drei Jahre in Süd-Nias”, terwijl hij in „De jacht op het eiland Ni as” een 

interessant ethnographisch onderwerp behandelt. 

F. KRAMER schreef met zijn „Der Götzendienst der Niasser” eene eerste bijdrage voor 

de kennis van juist datgene waarvan het diepe inzicht voor de zending zoo noodig is, wil 

zij met vrucht haar arbeid doen. 

H. SUNDERMANN schreef tal van werkjes, die — al mag ik er in het algemeen voor 

pleiten, dat meer deskundig onderzoek plaats hebbe — ik de laatste zal zijn, om niet te 

waardeeren. Voor de taal, speciaal het dialect van de omgeving van Gunung Sitoli, maakte 

hij zich verdienstelijk, al is mijn oordeel, dat wij hier meer met een kunstproduct dan met 

het zuivere Niasch te doen hebben. Hij vertaalde het Oude Testament en publiceerde zangen, 
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die voor onze kennis van het volk van overwegend belang zijn. Zijn woordenboek ') is nog 

het minst geslaagde onder zijn werk, wat geenszins te verwonderen is, aangezien dat mate¬ 

riaal alleen kan bearbeid worden met succes, indien door taalvergelijking de in het Niasch 

zoo herhaaldelijk samengevallen stammen van uiteenloopende origine zullen zijn gescheiden. 

Zijn naam zal steeds verbonden blijven aan Ni as als van een der ijverigste pioniers bij de 

bewerking van het verre van eenvoudige materiaal. 

A. FEHR in zijn: „Der Niasser im Leben und Sterben” gaf een beeld van den mensch, 

zooals hij hier bij aandachtige beschouwing had aangetrofifen. 

H. Lagemann toonde in zijn „Heldensang” open oog te hebben voor het belang, aan 

de publicatie van de Niassche zangen van ouden tijd verbonden. Zijn „Das Niassche Mad- 

chen” verplaatst ons in een intiem stuk leven op het eiland. 

L. N. H. A. CHATELIN verwerkte nog bijdragen van THOMAS, die tot de belangrijkste 

behooren, mij bekend. 

A. Lett levert in de vier deeltjes van zijn: „lm Dienst des Evangeliums” het eerste 

overzicht van land en volk, dat voor zijn tijd steeds waarde zal blijven behouden. 

E. Friess, ten slotte, in zijne „Niassche Gesange” en „Das Koppensnellen” belooft, 

indien hij met dezelfde belangstelling zal voortgaan ons het uitgangspunt van de Niassche 

gebruiken te schilderen, als waarmede hij hiermede begonnen is, niet alleen een belangrijke, 

maar ook aangenaam leesbare en boeiende schildering te zullen geven van het volk waar¬ 

onder hij zich bevindt. Wij hopen nog menigmaal iets van zijn hand te zien, waartoe hij in 

de door mij gepubliceerde stof stellig herhaaldelijk aanleiding zal vinden. En mochten wij het 

dan al eens een keer niet eens zijn, de overtuiging bezit ik, dat zijn helder inzicht veel be¬ 

langrijks zal kunnen te voorschijn brengen. 

Men ziet uit dit beknopte overzicht, hoe uiterst verdienstelijk de zending — of laat ik 

liever zeggen: de zendelingen —- ook in dit opzicht hebben gewerkt. 

§ 1489. Ofschoon A. Momeyer niet hieronder voorkomt, wij leerden hem al kennen 

als den practisch scheppenden stichter van Sögaè-adju, waaraan een ieder, die het oude 

Ni as heeft gekend, met genoegen zal terugdenken. Trouwens in dit opzicht maakte de oude 

garde zich zonder onderscheid meer of minder verdienstelijk, zij het niet in die mate als 

Momeyer. 

Niet zonder reden werd de eerstè verbinding van oost naar west de „zendelingenweg” 

genoemd; het was hun werk die streken geopend te hebben, er de eerste kiemen van een 

nieuw leven te hebben gezaaid. 

§ 1490. Behalve tegen het heidendom, had de zending jaren lang in de eerste plaats 

tegen de lasterpraatjes van de Mohammadanen 1 2) te strijden. Geen verdachtmaking was dwaas 

of laag genoeg, of zij werd door die lieden uitgedacht, die terecht inzagen, dat hunne kuipe¬ 

rijen in het binnenland tegen het bestuur en ten koste van de beurs der Niassers door de 

1) Dit is in hoofdzaak eene omwerking van dat van VVeber-Thomas ; men stuit daarbij wel eens op vermakelijke 

feiten, zoo onder den stam töla, waarvoor YVeber geeft: pembeli, orang jang membeli, kooper, terwijl wij bij Sunder- 

mann vinden sub töla: Kupfer (blz. 218). 

2) Cf. Lett, IV, blz. 4: „Am schandlichsten war das Gerucht, wir hatten Frauen, die bei uns Medizin holten, 

in rinsere Stube gelockt und uns mit Urnen vergangen . .. Dies erzahlte man sich in der ganzen Gegend, bis die Kunde 

davon durch Weitererzahlen zu den Geschwistern im Osten drang”. 
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aanwezigheid der zendelingen ernstig gevaar liepen te moeten ophouden. Wanneer ik spreek 

van Mohammadanen, dan zou het juister zijn de Maleische deugnieten te noemen, want 

feitelijk waren het dezen, en is het Mohammadaan-zijn dier lieden meer eene toevallige bijzaak. 

Niet aan het verschil in godsdienst is die strijd te wijten, maar aan het allooi dier personen, 

die zelven of wier voorouders van den Sumatra-wal gevlucht waren, omdat zij het daar 

niet langer konden stellen en die hier aan hunne kwade practijken den vrijen loop konden 

laten. Het is van belang, ook voor de zending zelve, dit in het licht te stellen, want uit per¬ 

soonlijke ervaring kan ik vaststellen, dat ik van tal van Mohammadanen steeds de meest 

loyale medewerking heb ontvangen in mijn eigen werk en met waardeering ook van hun 

kant over de zendelingen heb hooren gewagen, maar dat was dan ook van de zijde der 

(talrijke) goede elementen onder hen, in hoofdzaak van Niassche origine. 

§ 1491. Een woord nog van groote waardeering tot besluit voor de echtgenooten dier 

zendelingen, gebonden aan het stille leven der binnenlanden, méér nog dan hare mannen, 

voor wie de afwisseling van het bestaan zooveel grooter is. Op die verre posten, soms om¬ 

ringd door enkele kinderen, is haar dagelijksch werk, het den echtvriend mogelijk te maken 

zijn v/erk te verrichten. Velen van haar bezwijken onder de moeilijke omstandigheden van 

dat leven, en menig zendeling ook ziet de panden zijner liefde door klimaat en epidemieën 

zich ontrukt, offers aan de hooge bedoelingen, waarmede hij het land betrad. 

Onder hunne vrouwen zijn er, die grooten invloed uitoefenen op de personen van hare 

kunne, en die dus eene zending vervullen van haar kant. 

Mocht de noodzakelijkheid, om de zending financieel krachtig te steunen ook duidelijk 

worden aan hen, die belangstelling gevoelen voor onze koloniën, ook al behoort het-genoot¬ 

schap waartoe de zendelingen behooren, niet bepaald tot hunne eigen gemeente. 
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BIJLAGE I. 

STAMVERDEELING. 

Reeds leerden wij ($ 1191) enkele stamvaders kennen, die den onmiddellijken band 

vormen met de hemellingen: Hia, DaÈli, Hulu EN Sebuvva. Deze opgave van vier dier 

stamouders is afkomstig uit noordelijke en centrale streken, waarbij de overeenkomst moet 

opvallen die men daarbij aantreft met het aantal der suku’s op Sumatra. Met bewustheid 

heb ik echter nooit dat getal op den voorgrond zien brengen op Nias. 

Eene rekening kan op de stamboomen slechts in zeer beperkte mate worden gebaseerd; ■ 

slechts een aantal der laatste geslachten komt daarvoor in aanmerking. Wat wij onder de 

oudste der stamvaders moeten verstaan, die zoo nauw zijn verbonden aan speciaal de maan- 

godheid, is bezwaarlijk uittemaken. Mogelijk dat aan hen en hunne „nederdaling” moet ge¬ 

dacht worden, aan degenen die leiders waren van de van elders emigreerenden. 

Stamboomen heeten N. ngayótö, CZ. nayötö, ook nariöto. 

Door het groote practische belang dat eraan verbonden is van de stamverdeeling zich 

eene zuivere voorstelling te vormen, aangezien men daardoor de onderlinge verhoudingen 

beter leert kennen die in vele zaken de eenvoudige oplossing geven van quaesties, was ik 

voortdurend doende, stamboomen te verzamelen. Voor die onderlinge verhoudingen verschaffen 

zij althans plaatselijk licht, maar voor wetenschappelijk werk geven zij slechts in zeer beperkte 

mate eenige voorstelling van de verhoudingen, van wege de vele en niet geringe verschillen 

die er in bestaan. 

Het aantal geslachten dat goede kenners van die stamboomen in Centrum en Noorden 

weten te produceeren, bedraagt tot 25 of 30. In de Zuid is het aantal ervan in den regel 

niet meer dan een 15-tal. Dat zou kunnen wijzen op jongere kolonisatie daar dan elders. 

Het reciteeren van de op höho gestelde geslachtsboomen, is een der onderdeden van 

bepaalde plechtige gelegenheden. Uit die namen zal nog heel wat materiaal kunnen worden 

geput voor de oorspronkelijke voorstellingen. Ook komen er vele oude woorden onder voor, 

zoodat zij taalkundig beteekenis kunnen verkrijgen. 

De stamboomen zijn niet alleen eene opeenvolging van verschillende namen, maar ook 

treft men er een bepaalden naam onder aan, die door toevoeging telkens wordt onderscheiden. 

Zoo vindt men b.v. bij een stamboom van La^IJA achtereenvolgens: 1. La'ija Sebuwa (Ono 

SiLAGcEÖ); 2. L. sClTÖ (O. Duwu M'BANUWA); 3. L. SlMAÜ (O. BOHALIMA); 4. L. Sl-LÖ- 

FABÖRÖ (O. ZlÖTU) ; 5. L. AnA^A (O. DüHA GaNÖWÖ) ; 6. L. ZlGARU (O. DRURU); J. L. 

SALAwA (O. LaüWÖ) ; 8. L. SABÈffi (O. GawuwüGHA); 9. L. FaghÉ. Hierbij geeft de tus- 
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schen haakjes gevoegde naam dien van den stam weer, waarvan de met LaTja aangeduide 

naam die van den stamvader is. 

Ook treft men wel aan eene reeks van eenigszins gelijkluidende klanken, zooals bij 

den stam DAÈLI, waarvan het twijfelachtig is of zij veel zin hebben. Zoo gaf men in Tanö- 

ja'o op de namen van: DAÈli, 2. DAlLI, 3. DAÖLÖ 4. DAULU, 5* DAÖLÈ en 6. DAula, 

als even zoo vele geslachten dus. 

Voor wat betreft de vraag, of men onder „stam” in althans vele streken van Nias 

moet verstaan enkel de afstammelingen van genoemd viertal, dan wel of als stamvader moeten 

worden opgevat bepaalde afstammelingen daarvan, moet op grond van de practijk in den 

laatsten zin worden beantwoord. 

Bij de groote plaatselijke verschillen is het mij gebleken, dat een tamelijk goed over¬ 

zicht van die hoofdstammen verkregen wordt uit den hiernaast gegeven Stamboom, op¬ 

gemaakt volgens de gegevens van den overleden rechthebbende op de waardigheid van 

tV/-hoofd van Laraga, destijds gevestigd te Onositoli aan de Idanoj. Alleen de cursief 

aangegeven namen tellen daarbij niet mede, aangezien zij, voor zoover mij bekend, alleen 

mythische voorouders, bewoners van de bovenwereld betreffen. 

Daarnevens komen dus plaatselijk nog andere stamvaders voor, terwijl ook het geval 

- zich kan voordoen, dat gevoegelijk verschillende dier personen onder een gemeenschappelijk 

hoofd worden gebracht. 

Teneinde de bestaande verschillen in het licht te stellen, zal het gewenscht zijn, van 

enkele uiteenliggende streken de voorstellingen te geven. Daarbij beperk ik mij tot eene 

opgave uit de Zuid, uit het Centrum en uit het Noorden. 

Stamboom van Hia, volgens de voorstelling van: 

I. Hilisimaètanö. 

Reeds in deze eene plaats vond ik vermeld als zijne kinderen: 

A. I. SAdAWA; 2. MÖLÖ; 3. DÖHALAwA; 4. LAUWÖ; 5. LAUWÖ SILÖTÖ DANÖ; 6. DrüRU; 

7. BohA; 8. RAbÖ; 9. LaTja , en eene dochter: 10. SlLAHÖRÖ drawA, de stammoeder 

der Hollanders, die daarom als naverwanten in de Zuid werden beschouwd. 

B. I. MÖLO; 2. SADAWA; 3. LAUWÖ TUDRÈHÈ DANÖ; 4. LAUWÖ SILÖTÖ DANÖ; 5. TUMULA; 

6. LAUWÖ BAJA MATAHARI, alias L. B. MATALUWÖ; 7. L. LAüWÖ BAWA GAWUWUGHA; 

8. LAUWÖ SAMALAl BOT O; 9. SilAiHÖRÖ DRAWA. 

Tot zelfs in de namen is geene eenheid aan te treffen — ik geef ze, gelijk mij ver¬ 

meld; hoogstens kan men bij de laatste opgave meerdere „omwerking” naar wat men van 

elders vernam in enkele namen vermoeden. 

MÖLÖ had twee zoons, die als stamvader genoemd werden van de regeerende siulu's, 

en wel: I. TOHALAWA VVANAeTU; 2. GÖDSJÖ SAMEHEW. 

De eerste ging van Sisóbahili of Si fa lag ö aan de Gómó, waar de nederdaling 

had plaats gehad, naar het nog thans naar hem genoemde land: Mainamölö. 

De stamboomen van dat tweetal zijn bijzonder kort: 
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i. Mangemohi-ancda. 2. Lahari-sbfusö-kara. 
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3. Balugit Liimewnna. 
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4. Hia. 
1 

_ 
1 

Silogaï'. 

1 

(Hörö Hia). 

SlBUA (SEBUWA) a). 
I 

(Bawa Hia). 
1 1 

Zega. (Tödü Hia). 

! 

1. 2. 3. (Tara Hia) b). 
Namölö. Djai. Siliwu. 1 

(Taru Ana-a). 

1 

(MÖGHILI ANA-'a). 

(Ho). 

6. Hulu. 

Deze Ho krijgt negen zoons, van wie er acht met één vrouw huwen (herinnering tevens 

2. 
i e). Nazara f). 

7. Daèi.i. 

(Daölè). 

* I • 

(Daulu). 

Gowi 1). 

8. Ba*iïwa-danö. 

i I I 
1. 2. 3. 

Geawa. (Gömi. 

ook: Solowo g). 

9- 4. 5- 6. 7- 
Larosa. Döwa. (Salewü-ono). 

(NA.èza) h). (Fawu) i). Hinarè. (Hêndru). 

aan 

vroegeren huwelijksvorm ?), de negende met eene andere. 

huwden met: Nandruwa: 

1. 
1 
2. 

1 
3- 

1 
4- <

 
-

-r, <
 

6. 
1 
7- 

< 1. 
Waruwü. L Djawa c). i SlJAWA d). 

: SA-'USÖ LAM* 

I 
9- 

i. 
ÖMBU j). 

2. 3; 
(Fa^èmbö) k). Batè-'F. 

Hura. Djamili. Samasi. 

I. 
Duha. 

Tohalawa. 

2. 
Laowö. 

HaREFA- 

3- 
Baèha. 

I. 
Na''uru. Druru. Bu'ulölö. 

a) Vestigde zich te: Bótó n'Ojo. 

E) 
<0 
<1) 
e) 
o 
g) 

La win dra in Mazingo. 

Ta 1 a f u. 

Lahagu. 

Moro^o. 

Anauma, Galasa, Tugala. 

Lahömi. 

2. 

^ambanuwa. 

Dawölö 

LA.ÖLI. 

4- 
Lasè. 

5- 
(LUGHU). 

6. 7- 
(Siwandröfa). 

8. 
Mendröfa. 

(Dalinga) m). 

.1. 
MAngaradja. 

2. 
Baèwa. (Sam. 

Vestigde zich te: Nuzamariu (ook: I.uzamanu). 

j „ L a f a u. 

I* » „ „ Sögaè-adju. 
„ „ „ Idanowi (ook: Odanoj). , ,, ,, 

') Cf. Noorsche Mythen, blz. 249: „Tien sterke zonen werden Volsung geboren en éen doch . 

"') Vestigde zich te: Idano Döwu. 

1. Lakindrb-lai. 

10. 
Sa'usö-lama. 

9- 
(Galua). 

■VI Wo). 

(Behoort tegenover blz. 764). 
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1. Mölö. 

2. Tohönö wanaètu, Fanaètu. 

3. Tuha Farögha. 

4. SlLIWU DUHA. 

5. Tob ai lalÖ''ö. 

6. SAtöla danö. 

7. Tuha Sabö dana. 

8. Lahè böwö, Samuru tanö. 

9. Tuha Satarö, Waduha. 

10. Faösi arö en Faudu ehö. 

Gödsjö samehew. 

Dsjumödsjö (of Dsjumödrö?). 

Madö(m)böwö. 

Araba luwö. 

Fösai. 

Lalai lewuö. 

Lumuwa ba danö. 

Butebulu. 

Ba WA ALITÖ. 

Högiia. A * * 
Aangezien de laatste geslachten het meest de werkelijkheid nabij zullen komen, is het 

interessant, in het Contract van 1693 terugtevinden een Tebailaloko, die wat naam (en 

ook wat persoon r) betreft overeenstemt met de sub 5 genoemde persoonlijkheid: Töbai 

lalcFö. Voor taalkundigen is het de moeite waard aanteteekenen, hoe in dat jaar blijkbaar 

de thans met 5 weergegeven k nog werd gehoord. 

II. Sifalagö (Gómö). 

Hier werden de volgende namen genoemd: 

1. 
2. 

4- 

5- 

6. 
7- 

8. 
9- 

10. 

11. 

12. 

21. 

Hia gevestigd te Sifalagö (Börö n’adsju). 

Tödö (Hia). 

Lasè. 

Delau SEBUWA. Sedert verhuisde men naar Orahili: 

Delau walani. 13. Tabali na^tsju. 

Falawa delau. 14. Jawa djihönö. 

FaLAWA WÖGADJA. 15. SlNADJlHÖNÖ. 

Falawa delau. 16. Samadju göba. 

Gari telau. 17. Tabali na'ötju. 

SlTARI DELAU. l8. TjUHA GaNÖWÖ. 

Salawa Göwasa. 19. Tjugela. 

Telau. 20. Satöla danö. 

Van dezen laatsten worden twee kinderen vermeld: 

Hili. en Gamarö, wier afstammelingen waren 

22. Fanödanu. 

23. Dambali. 

24. Tömbaluwö. 

25. Lauwö niföndri. 

I. 

GolAu 

Jawadsjihönö. 

Matadsjihönö. 

SjIWA ATARÖ. 

en Getsju. 

Bötöhili. 

Samöhöhowu (het Öri-hoofd). 

Dojodojo. 

III. Luzamanu en Sawö. 

Ten einde ook hier de aanmerkelijke verschillen aantetoonen, geven wij de mededee- 

ling van twee in het noorden gelegen landschappen, waarvan het eerste als stamboom opgeeft: 
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I. HiA; 2. LaNGI sAmBULU; 3. HELIWA LUWÖ; 4. LaLAIHÖ; 5. MÖGH1LI; 6. LAOJA, 

en waar tegenover het tweede vermeldt: 

I. HiA; 2. FAnGALI HiA; 3. TAREwE HiA; 4. SAnAJA HiA; 5. La'EMONIA; 6. LA.UWÖ 

Hia ; 7. HO; 8. LAOJA. 

Beide voorstellingen plaatsen LAöja aan de Idanowi, terwijl als zijne kinderen ver¬ 

meld werden: 1. HAREFA; 2. TELAU m'baNUWA; 3. (LüGHU) LASE; 4. LUGHU; 5. ZEN- 

DRATÖ; 6. MENDRÖFA (of: LUGHU —); LUGHU TOLI; 8. LaWÖLÖ (of: LüGHU BA ÈNÈ); 

9. als dochter de vrouw, in Luzamanu genoemd Zona , in Sawö daarentegen BÖNGI. 

Een dergelijk verschil treffen wij aan bij den stamboom van DAÈLl’s nazaten, zooals 

die werd gegeven in het landschap Idanoj, en waarvan wij vermelden de opgave van: 

I. Tètèhösi. 

Hier was de reeks der afstammelingen: 1. DAÈLI; 2. DaULU; 3. DAÖLÈ; 4. HÈGHÈ 

DAÖLÈ; 5. SlGELü HÖRÖ (dus: zeug in den vorm van een oog!); 6. BawA HÖRÖ; 7. Bawa 

lAnGI HÖRÖ; 8. BUWAJA; 9. FOLÈ Ana'a ; IO. NlRU Ana'A ; II. LaLAI m'BURUSA; 

12. GOWI MESIGHÖ; 13. FANGERA LUWÖ; 14. TUHA N'ürASÖ ; 15. FANGERA m'bawA ; 

16. BA'ü Alösö ; 17. Gea. 

Deze laatste heeft acht zoons en eene dochter: 1. FarAsI; 2. MAngarAza-Èmbö; 

3. Gari; 4. Wèwè sesolo; 5. Gömi; 6. Salughu; 7. NuzA; 8. Owö; 9. als dochter 

SA'5USÖ lama. 

Mijne zegslieden, van den stam HlNARÉ, vermeldden als zoon van Gari : DAbuA, 

die vier kinderen had: 1. HlNARÉ; 2. LA.UWÖ; 3. HUMÈNDRU; 4. Fa^ÈSI; na HlNARÈ 

vermeld noemden zij nog 14 a 15 geslachten tot thans. 

II. Onowa'èmbö. 

Bepalen wij ons tot de afstammelingen van bovengenoemden Gea, die p. m. 30 ge¬ 

slachten geleden te Tölamaira geleefd had, met vermelding waarheen de nakomelingen 

dier lieden zich hebben begeven: 

1. TüWADA FarAsi, wiens afstammelingen zich bevinden te Humene. 

2. T. FA-'èmbo, „ Onowa;èmbö. 

3. T. Gömi, „ Lahömi. 

4- T. ? „ id. 

5. T. Owö, in het noorden. 

6. T. NuzA, „ Nuzamanu (dat in deze 

landstreek zelve genoemd wordt: Luzamanu). 

7. T. LAuwö, r Nalawö en sedert 

Simanaèrê. 

8. Wèwè sesolo, „ id. 

9. SA'USÖ lama, de dochter, gehuwd met Ho, zoon van Hia. In den stamboom 

van SirAö zagen wij eveneens, dat de afstammelingen van Hia en van Daèli geacht 



BIJLAGE 1. 767 

worden met elkander gehuwd te zijn, maar daar werd niet Ho vermeld, maar diens zoon 

LaOJA, die het huwelijk met Sa-'USÖ LAMA sloot. 

Vermelden wij ten slotte nog enkele gegevens omtrent de nakomelingen van Hulu, 

volgens de voorstelling van Luzamanu, waar die stamvader gezegd werd te Böröfösi, 

aan den Ulu n'Ojo, te zijn nedergedaald. De stamboom luidt: 

I. NULU; 2. HaMANDRAI SI LÖLÖ; 3. SAWA mAnGALÖLÖ ; 4. NaNÈHÈ HULU; 5. KULÖ 

ana'a; SimöRÖ N/asi ; deze laatste vestigde zich te Lauru, Naluwa, in het noorden dus. 

Zijn zoon: Tuha Ma^öGHÖ , had twee kinderen waarvan Dali sörömi zich te 

L ö 1 ö f ö s ö, daarentegen Harija SlSÖ'lSÖ zich te L ö 1 ö m b o 1 i vestigde. 

Uit het voorafgaande kan het duidelijk zijn, hoe uiterst moeilijk het is om gegevens 

te produceeren, die algemeene beteekenis hebben. Veeleer is men erop aangewezen de plaat¬ 

selijk geldende uitspraak te gebruiken, en zoo heb ik in de hier volgende opgave van de 

stamnamen en hunne aequivalenten mij dan ook geheel door deze practische overweging laten 

leiden. Achter een aantal dier namen vindt men meer dan één uitspraak gemeld, wat op 

plaatselijke verschillen berust. Ofschoon derhalve niet een zekere gids, is die opgave dan toch 

een stap tot het verkrijgen van een beter inzicht in de Niassche stamverhoudingen, waarvan 

de resultaten zijn samengevat in het overzichtkaartje der stammen, en waarbij ik ben uit¬ 

gegaan van de vroegere vestigingen, niet van de groepeering der kampongs zooals die onder 

Europeeschen invloed is gewijzigd. 

Opgave van stammen, met vermelding van den hoofdstam, waaronder zij 

naar de plaatselijke opgaven vallen. 

Naam. Hoofdstam. Naam. Hoofdstam. 

1. Amadsihönö. Druru. 15. Börohili. LAsè. 

2. Badjighö. Druru. 16. Börömedsjaja. La^ija. 

3. Baèha. Baèha. 17. BöwÖ. Druru. 

4. BaèwA. BaèwA. 
A 

18. BubujawA. La'ija. 

5. Bagolö. Lömbu. 19. Bu'ulölö. Bu^ulölö. 

6. Balazi. La'ija. 20. Buwaja. — 

7. Baru. Druru. 21. DAèli. 
A 

DAèli. 

8. Batè^è. Mendröfa. 22. DaFÖNA-'Ö. La'ija. 

9. Bawamenewi. Bu^ulülö. 23. Dafulu. Bu^ulölö. 

10. Bawaulu. DelAu. 
A 

Druru (U. SusuwA). 

11. Bawo. Bu'ulölö. La^ija. 

12. Bawölowalani. LAsè. 24. Daja. Zamili. 

13. Boha. La'ija. 25. DAndrösA. DelAu. 

14. Bohalima. Druru. 26. Dao. La^ija. 
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Naam. Hoofdstam. 

27. Daru. Druru. 

28. Dauwö/ Gea. 

29. Dawölö. Hia. 

LAsè. 

30. DèlAmbanuwA. DèlAmbanuw, 

31. Delau. LAsé. 

32. Delötü. p 

33. Dilalö. Gea. 

34- Dj Ai. zie: ZAï. 

35. Djamili. zie: Zamili. 

36. Djamönö. LAsé. 

37. Djawa. zie: Zawa. 

38. Djimali. LAsè. 

39. DjubA. Druru. 

40. Dohalawa. zie: TOHALAtv 

41. Döharö. DöwA ? 

42. Döhulu. zie: Duhulu. 

43. Dolea. La'ija. 

44. DöwA. DAèli. 

Gowi. 

ZAï. 

45. Draha. La'ija (Dalu 

LAsè. 

46. Drögö. Gamöfö. 

47. Druru. Druru. 

48. Dsighamö. Gamöfö. 

49. Dsjabölö-Ani. Delau. 

50. DsjadubA. LAsè. 

51. Dsjiba'a. Delau. 

52. Dsjihönö. zie : SlHÖNÖ. 

53. Dsjiliwu. Gamöfö. 

54. Dsjina. Delau. 

55. Dsjölöbö. DohalawA. 

56. Duha. Hia. 

Tohalawa. 

Zebuwa. 

57. Duhö. ? 

58. Duhulu. GiawA r 

59. Duru. zie: Druru. 

60. DuwulAni. La'ija. 

61. FAghö. Hura. 

Naam. 

62. FaröGHA. 

63. Fawura. 

64. Födrahi. 

L 

65. Gaforè. 

66. Gamadju. 

67. Gamainö. 

68. Gamaro. 

69. Gamöfö. 

70. GAnöwö. 

71. Gea. 

72. Gehomo. 

a. 73. Getsju. 

74. Giawa. 

75. Gifö. 

76. Göri. 

77. GowA. 

78. Gowi. 

SusuwA). 

79. Gulo. 

80. Ha LU. 

81. Harefa, Harê 

82. Haria. 

83. HarimAö. 

84. HaritA. 

85 Harö. 

86. HawA. 

87. Hèdri. 

88. Hetsju. 

89. Hia. 

90. Hinarè. 

91. Hulu. 

92. Humèndru. 

93. HurA. 

94. Jawadsjihönu. 

Hoofdstam. 

Delau. 

DelAu. A 

Delau (Dalu SusuwA). 

Druru. 

LAsÈ: 

Zebuwa. 

LAsè. 

DelAu. 
A 

Delau. 

Bu-Hjlölö. 

DelAu. 
A 

DAèli. 

Druru. 

Namö r 

Delau. 

Gea. 

Lömbu, Lömbu. 

Gamöfö. 

Gea. 

La'ija. 

DAèli. 
A 

Gea. 

Gulö. 

La'IJa. 

A. Harefa. 

Druru. 

DuhA. 

La'ija. 

Druru. 

Zamili. 

LAsé. 

Zebuwa. 

Hia. 

DAèli. 
A 

Gowi. 

Hulu. 

LAsê. 

Nazara. 

Gea. 

HurA. 

Druru. 
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Naam. Hoofdstam. Naam. Hoofdstam. 

95. Lafau. L.y'ijA. 128. SAbödAna. Delau. 

Gea. 129. SAbuwA-nafulu. Delau. 

96. LAghu. La'ija. 130. SAdubA. DsjAdubA. 

97. La^ija. La^ija. 131. Samalö^ö. Lajija. 

98. Lalu. Bu-'ulölö. 132. SamAsi. Duhulu. 

99. Laöli. LAöli. 133. Samönö. ZAi. 

100. Larosa. Gea. 134. SAndratö. LAsè. 
1 Gowi. Zalughu. 

101. Lasè. LAsÈ. 135. SAndrötö. Hura. 

102. Lauwö. Dohalawa. 136. Sebuwa. zie: Zebuwa. 

103. Lawölö. La-'ija. 137. SiawA. Zalughu. 

104. Lazira. Hulu. 138. SlBA^A. Bu'ulölö. 

105. Limbu. — Dohalawa. 

106. Lömbu, Lömbu. Hura. Druru. 

107. LöwalAni. Bu-'ulölö. 139. SifAlaètè. Gea. 

108. Luwaha. Gamöfö. 140. SlGÖNÖ. Delau. 

109. Luwo. La'ija. Hulu. 

I 10. Madjulai. — 141. SlHURA. Hura. 

iii. Mangaradja. Gehomo? 142. SijawA. La'ija. 

Hia. 143. SlLAGÖ-'Ö. DelAu. 
A 

La'ija. 144. SlLIWU. Dohalawa. 

Lömbu. ZegA? 

I 12. MaNGIWADANÖ. BAèwA. 145. SlLÖTÖ-DANÖ. La'ija. 

113. MA-'uwu. Hia. 146. Sina. Dsjina. 

114. Medjiwa. ZAi. 147. SlÖTSJU. Delau. 

115. MendröfA. MendröfA. 148. SFöwAsa. Delau. 

116. Mola. Druru. 149. SlSÖBAÈNÈ. La^ija. 

La^ija. Zamili? 

117. Nadoja. BAèwa. 150. SjIWA'AHÈ. Delau. 

Döharö ? 15 I. SÖLÖGHOJ. LAsè. 

ZAi. 152. SorijawA. Laöja. 

118. NAhönö. ? 153. SÖSÖBÖ. Zamili. 

119. NajA. Druru. 154. TAbalihili. Delau. 

120. NaMÖ. La'ija. 155. Taföna^ö. Dohalawa. 

121. NAmölü. Sebuwa. 156. Tohalawa. Dohalawa. 

122. NANÈHÈ. Gamöfö. 157. Tsjiötsju. La^ija. 

123. Na-'uru. La'ija. 158. Tsjugela. DelAu. 
A 

124. Nawölö. Dawölö. 159. Tsjuha-arögha. Farögha. 

125. Nazara. Nazara. 160. Tsjuha-Föfö. Druru. 

126. N'Ènè. La'ija. 161. Tsjumanö. Delau. 

127. OwAsaluwö. Du hulu. 162. TsjuwulAni. Delau. 

97 
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Naam. Hoofdstam. 

163. Wadru. LAsÊ. 

164. Waha. Dohalawa. 

165. Wahuwusa. LAsè. 

166. Warögha. La^ija. 

167. Waruwu. Waruwu. 

168. Wa'urai. ? 

169. Wawunu. Zamili. 

170. Zagö. HurA. 

171. Zal Zebuwa. 

172. Zalughu. Zalughu. 

173. Zalu'i. Waruwu. 

BIJLAGEN. 

Naam. Hoofdstam. 

174. ZamAiwö. BAèwa. 

175. Zamili. Djamili. 

176. Zawa. Djawa. 

177. Zawaha. Druru. 

178. Zebuwa. Zebuwa. 

179. ZegA. Namölö. 

ZAi. 

Zebuwa. 

180. ZlAWA. SlAWA. 

181. ZibuwA. zie: ZEBUWA. 

182. ZULUJ. Bu^ulölö. 



BIJLAGE II. 

CONTRACT VAN 15 APRIL 1693. 

Contract en articulen waerop de naer te noemene Hoofd-Regenten, med namen Zam- 

boedelagoe, Lawajaheuna, Tebailaloko, Siotoe Camanassa en Dohannissie, mits¬ 

gaders alle de mindere Ponglous en gantsche gemeente der twee seehavens Mallakere en 

Tello Dalam, als ook de daer onder sorteerende 19 plaatsen (streckende van laestgemelde 

zeehaven, tot de riviere Idannehoa, leggende een halve dagreysens van en bewesten deze 

plaats), als waere bondgenooten sijn aengenomen en veraccordeerd, bij den vaendrig Joannes 

Sas, hooft der apresente expeditie, en den boekhouder NiCOLAES Spring, van ’t Nederlands 

Comptoir Baros, ter ordere van den E. heer Abraham Bouden, Commandeur en opperge¬ 

bieder der Sumatras Westcust, mitsgaders den achtbaren Raad tot Padang, in den 

name van den Hoog Edele heere Mr. Willem van Outhoorn, gouverneur generael, ende 

d’Edele heeren Raden van Nederlands India, van wegen de Vereenigde Nederlandse g’oc- 

troyeerde Oost-Indise Compagnie, en den grootmagtigen Coning van Minangcabou, en als 

desselfs Mayesteyts gemagtigde Stedehouder, den achtbaren heer Commandeur voormelt, over¬ 

eengekomen, veraccordeerd en beslooten tot een eeuwigdurend bestand van vreede en schul¬ 

dige onderhoudingen der volgende articulen. 

1. 

Voor eerst is geaccordeerd en beslooten dat alle de uit hoofd deses gemelde heeren 

en grooten der genoemde seehavens, mitsgaders de daeronder sorteerende 19 negorijen, be- 

nefifens hunne gesamentlijke onderdanen en gemeente, sig van nu aff direct onder S. E. Comp^f 

protexie en gehoorsaemheyd van den Minangcabous Coninck, en den E. heer Commandeur 

der Sumatras West Cust, als desselfs Mayesteyts gemagtigde Stadhouder, sullen, en 

komen te begeven, schoon nog noyt vassalen of subjecten van Coningen, vorsten ofif poten¬ 

taten sijn geweest, veel min eenige tribuyt ofte homagie aen jemand ter wereld gedaen hebben. 

2. 

Ten tweeden verklaren sij heeren landvoogden, ook alle aetchinders en andere S. E. 

Compie vijanden, mede voor haere vijanden van nu voortaen te sullen houden en beloven 

wijders, ingevalle op ’t eyland off omtrent ’tselve, en principael te deser plaets van eenige 

vijanden overvallen ofte eenige hostiliteyten mochte aengedaen worden, te lande soo veel 

tegenweer te doen, als vermogens sullen wesen. 
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3- 

Ten derden, dewijle den handel en negotie deses eylands, meest bestaet in slaven en 

levensmiddelen, soo sal d’E. Compnie met uytsluytinge van alle anderen, die alleenig moeten 

en komen te genietten, sonder aen eenige tollen ofte geregtigheden, veel min ancheragie 

gehouden ofte verpligt te wesen. 

4- 

Ten vierden beloven zij landregenten geen aetchinders, ofte wat natie het soude mogen 

wesen, vijanden van de E. Compnie sijnde, in haer landen te laten komen, en nog weyniger 

desulken met er woon te tollereren ofte gedogen, en vooral niet met de sodanige te nego- 

tieeren, maer in contra deselve af te wijsen en soecken te verdistrueren, edog bij soo verre 

tot het laetste onvermogens waeren, sullen se verpligt sijn de E. Compnie daer in tijds kennis 

van te geven, onime alsdan met de aen de hand hebbende zeemacht haer lieden pr eersten 

te kunnen adsisteeren, en wijders beletten dat er geene vijanden van buyten komen te arri- 

veeren, in wekken geval, off bij ontmoetinge van eenige aetchinders, aetchinders gesinde, 

off ongepermitteerde handelaers in eenige havens deses eylands, d’E. Compnie ook sal ver¬ 

mogens wesen, die aen te tasten en vermeesteren, Idem vermeesterd hebbende, met deselve 

te doen naer welgevallen, sonder dat er door dese off geene, tsij direct off indirect, sal mogen 

voorgesprooken werden, gepermitteerde handelaers sijnde, sulke die met de E. Compnie in 

’t algemeen verbond en contract getreden en aangenomen sijn, al waeromme dan ook met 

d’desen vrij en liber (mits verthooninge hunner pascedulle, wanneer se van S. E. Compies 

plaets, off de daer onder hoorende d°s alhier komen te verschijnen:) vermogen te negotieeren. 

5- 

Ten vijfden soo werd bij desen toegestaen aen alle regenten van Mallekere en 

Te 11 o Da lam, benevens de gantschte gemeente der onderhoorige plaets, omme met hunne 

vaartuygen en ingeladene coopmanschappen naer Baros te mogen navigeeren, en aldaer van 

S. E. Comp11*6® resident een zeebrief versogt en g’obtineerd hebbende, vervolgens ook naer 

’t hooft comptoir Padang (wanneer se daer toe komen te inclineeren), te stevenen, mits dat 

ze verpligt sullen wesen, hunne mede gebragte goederen op d’Eerste aankomste den acht¬ 

baren heer Commandeur en raad te presenteeren, wijders naer verkregene permissie, die als¬ 

dan te vendueren, maer noordwaerts boven C hinkel, naer Sou sou w, Nalabou, ofte 

Aetchin hunne coers stellende, en door S. E. Compnies kruysende vaertuygen in dat vaer- 

water (’t geen verboden word) agterhaeld werdende, soo zullen ze zonder aensien van per- 

soonen verbeurd gemaekt, ende de eygenaers tot schrik van anderen naer behooren gestraft 

werden. 

6. 

Ten sesden, bijaldien ’t gebeurde dat S. E. Compies onderdanen, tsij vrij, of slaven, 

quamen weg te loopen, en haer schuylplaets onder geciteerde regentens gebied namen, soo 

belooven sij heeren en grooten die te sullen of laten opvatten, en bij acquisitie deselve aen 

d E. Compme weder over te leveren, anders bevonden werdende gedaen te hebben, onder¬ 

werpen sij hun gezamentlijk de straffe daertoe staende. 
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7' 

Ten sevenden, oft' ten laetsten beloven en nemen sij regenten aen, met de Marossers 

ende inwoonders van Inako in een eeuwigen vreede te leven, en op des anderen plaets te 

negotieeren, gelijk voorheen gedaen hebben, en bijaldien van de een of andere kand, door 

particuliere geschillen, de negotie gestaakt wierde, tsij door het te hoog waardeeren hunner 

coopmanschappen van oly, rijs, pady etca, sal soodanig een d’strafte, oft' boete moeten dragen 

welke door den ba rosse resident schuldig geoirdeelt, en hem uyt dien hoofde opgelegt werd, 

blijvende ook gehouden tselve in allen deelen op verbeurte van lijfstraffe te gehoorsamen. 

Alle welke voorenstaande articulen, belooven wij heeren en grooten der twee seehavens 

Mal lek era en Teil o Dalam, mitsgaders de daeronder sorteerende 19 plaetsen heyliglijk 

te sullen onderhouden en doen onderhouden, door en voor ons, onze kinderen en nakome¬ 

lingen, althoos en eeuwiglijk, sonder de minste inbreuke te dulden of te gedogen, ten wekken 

eynde wij heeren en grooten tot meerder certificatie en confirmatie dit opgerecht verbond 

met eede en aenroepinge van des heeren H. naem, onder den bl. hemel een ygelijk op sijne 

wijse hebben bevestigt. 

Aldus gedaen, geslooten en b’eedigt op Niasstrant voor de negorij Mallekere, leg¬ 

gende aen de suydsijde van tselve eyland, dato 15 April 1693. 

Was getekent Joannes Zas en Nicolaes Spring. 

Ter sijde: ons present als gecommiteerdens, en getekend: 

Jacob Gordijn en Warnaer Js. Oudman. 

Idem int copia authentijck dat de Ponglous van Telia Dalam, soo wel als ’t princi¬ 

pale d’da°s van Mallakere ter hand gestelt is, ’t volgende collatie accordeerd, dato ut Supra. 

N. Spring. 

1 
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NOTA. 

i°. In het schrijven dd. 28 Januari 1916 van den Controleur SCHRÖDER aan het Bestuur 

van het Instituut v. T. L. en V. v. N. I. wordt opmerkzaam gemaakt op twee brieven van de 

Indische Regeering aan Heeren XVII, waarin mededeelingen omtrent het eiland Ni as zouden 

kunnen voorkomen. 

Met een van deze brieven, dien van 15 December 1669, is dit werkelijk het geval. 

Onder het hoofd „Westcust” meldt de G. G. JOAN MaaTSUIJKER het volgende: 

„Het groot eijlant Nias, benevens de vordere eijlantjes daer om her gelegen, was 

oocq door ’t fluijtjen den Santloper rontsom ondersocht, ende de gro/iden, dippen ende 

reven ontdect, soo als in een corect caertje daer van gemaect, benevens een aparte beschrij- 

vinge staet aengewesen, schijnende egter aldaer sooveele negotie voor de Compe niet sal te 

doen sijn, als men daer van wel heeft vermoeyt, sijnde van daer twee leggers vol clappus 

olij a 24 rxrs de legger mede gebracht, dat wel extraordinaire civil is, maer met dien handel 

van clappus olij soude de besendinge derwaerts niet connen goet gemaect worden, wes ’t selve 

eijlant de Compe maer tot ’t erlangen van verversinge voor onse kruijsers ende bij gelegent- 

heijt van eenige passerende schepen sal connen dienen, ende sal beter wesen te accepteren 

de aenbiedinge, die de Paddangse regenten hebben gedaen, en door hare vaertuijgen den 

kokusolij aldaer vallende selver afif te doen haelen, ende diese dan tot 10: cannen voor een 

rijcxdaelder aen deden ende ijser uijtcoops tot Paddangh willen leveren, werdende den olij 

op Nias ende Maros vallende wel begroot op 10000 cannen ende meer, dat bij d’onse inde 

gedane ontdeckinge hier vooren gemelt op verre na soo veel niet heeft connen bevonden 

worden, doch de inwoonders van Paddangh als hebbende daer al lange gehandelt, sullen 

wellicht daervan de beste kennisse hebben, sullende dien smallen handel den vertier van 

Comps cleeden, stael ende ijser, al mede coomen te vergrooten”. — 

De tweede brief, die van 31 Januari 1670, spreekt met geen woord van Nias. 

2°. De verwachting, dat mogelijk in het Rijksarchief het in den brief naar Padang 

van ii Aug. 1669 gelaste rapport zou worden aangetrofifen, is niet bewaarheid. 

30. Evenmin werd gevonden het journaal van den Onderkoopman Backer, dat gevoegd 

was bij diens wel aanwezig „Vertoogh gedaen bij den ondercoopman FranQOIS Backer aan den 

E. Jacob Pits, oppercoopman en opperhooft Sumatra’s Westcust wegens de Barose negotie 

ende verrichtinge aldaar (5/VIII 1669)”. (Kol. Arch. 1162 fol. 1065—1077, brief 30 Sept. 1669). 
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Dit belangrijke stuk kan dus als verloren beschouwd worden. Het was reeds vergeefs 

gezocht door E. Modigliani (Un viaggio a Ni as, p. 25), die veronderstelde dat het in het 

Landsarchief te Batavia zou wezen. 

Uit den brief van BACKER van 30 Sept., zooeven genoemd, wordt het volgende aangehaald: 

„Op [den 8en Meij [1669] is voor Baros [Backer’s standplaats] comen aan te landen 

de wel beseijlde chialoup „den Achi 11 es”, mede brengende zeker missive van UEd aan ons 

gés. en gedachtekent den April verleden, waarbij ontwaer geworden zijn, hoe den Chi¬ 

nees coopman Tullis gent. van Ni as comende, gerapporteert hadde aan een der eylanden 

van gedagte Nias, Araga gent, zeker Aetchinders vaertuijgh tot Labou t’huijs hoorende, 

in hebbende 45 : stx slaven, waermede den zelven binnen weijnich dagen weder naer gemte 

Labou stont te retourneren, waerover niet zouden ongeraden agten indien die plaets bij ons 

bekent ware, daer eens door brenger deser missive en voerder namentl. de chialoup voorm1 

naer te laten zien, om haer door dit middel de negotie van dat geroofde vlees niet alleen 

onvruchtbaar te maken, maer dezelve voor onse heeren meesters te bemachtigen en haer 

t eenemael die te onzeggen”. 

De slotalinea van dit „vertoogh” luidt: 

„E. Heer alsoo van tgene in mijn bijwesen tot Baros voorgevallen niet verder te 

rapporte, ende dat van de togt naer Nias gedaen hier behoorde te volgen en nooyt tot 

zulcken exployten gebruijct zij geweest, verzoeke dat mijn gehouden dachregistertje mach 

aangenomen werden waarop mij onder UU gunstich goetvinden verlaten”. 

Het is dubbel te betreuren, dat Backer’s dagregister niet te vinden is, omdat daarin 

zeker melding zal worden gemaakt van de wijze, waarop de eerste overeenkomst met hoofden 

op Nias tot stand kwam. Deze werd toch blijkens het contract van 1693, in 1669 door 

Backer gesloten. De besprekingen werden den 2en Juni begonnen en den 31 Juli beëindigd; 

in den tusschentijd had Backer een bezoek aan de eilanden Maros en Njako gebracht. 

MODIGLIANI vermeldt dit feit p. 25 en 26. Hij vergist zich daarbij herhaaldelijk; 

schrijft, Tarago en Coóo voor Ka rag o en B060; en maakt van Backer twee personen: 

„gli agenti mercantili Rarosso en FRANCESCO Bakker”, waar de tekst spreekt van „den 

ondercoopman e barosse opperhooft Sr FranQOIS Backer”. In het handschrift kan de b 

gemakkelijk met een c verward worden, en de vreugde der ontmoeting met den landsman 

CAROSSO zal niet tot nadere overweging geprikkeld hebben. 

40. Uit den brief van Backer, boven aangehaald dd. 30 Sept., blijkt dat de Chinees 

Tullis? te Padang reeds in April bericht had gebracht van een geval van slavenhandel 

op Nias. Daarvan zal natuurlijk ook te Batavia kennis zijn gegeven, hetgeen wellicht niet 

zonder invloed is geweest op de lastgeving van 11 Aug. 

Trouwens reeds vroeger was het bezoek aan Nias voorgenomen, met het doel eener 

nadere verkenning. 

16 Juni 1669 schreef Jacob JORISSEN Pits, c. s. aan den G. G. met het fluitschip 

Westwoudt, „met de visite van vrd Nyas / zal soo haest brenger dezes nae costij sal 

afgegaan sijn, in conformitijt van UE HoogAghtb. wel gegeven ordre, een aanvanek gemaakt 

ende barosse besettingh daer mede meldende door t jaght Landsmeer en chialoup Ullissis 

(die op nieuws wacker vertimmert is) van alles voor 6 maenden geprovideert worden met 
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voornemen (indien Godt will) soo haast sulcx verright en uijtgevoerdt sy UEds Hoogaghtb. 

de bevindingh daar van met t fluijtie t Naghtglas” enz. — 

Dit schrijven werd 17 Juli te Batavia ontvangen, terwijl 14 Augustus het jacht 

Durgerdam en de sloep „Kleen Piply” den brief, waarin de nadere last vervat was, 

van daar zal hebben medegenomen. 

50. Het rapport van David Davidsen (met bijbehoorende kaart) was geteekend 

Lantsmeer, den 23ste!! October 1669, liggende ten anker „voor’t Keysers eijlant voor Bar os". 

Hieruit zou men geneigd zijn, aan te nemen, dat de opneming door het jacht Lantsmeer 

verricht was. Uit den bovengenoemden brief van den G. G. dd. 15 December blijkt echter, 

dat het fluitje de Santloper als opnemingsvaartuig gebruikt is, hetgeen geen beletsel was, 

om het rapport aan boord van het grootere jacht te schrijven. 

6°. FRANgoïS BACKER is de man, die het eerst met de Niassche hoofden op het eiland 

zelf in aanraking kwam, en een overeenkomst afsloot. Hij was iemand met een impressionabel 

gemoed, althans in die dagen. Ten minste Pits schrijft dd. 2 Mrt 1669 (Po el o Chinco) naar 

Batavia, nadat hij den dank voor verschillende besluiten in het belang van het personeel ter 

Sum. Westkust had uitgesproken, waaronder ook voor het uitzenden van de vrouw van 

den boekhouder JOANNES MELMAN: 

„de huijsvrouw van Melman met een haerder dochterskens Janneke geheeten, die op den 

4en dagh van haer aenwesen tot Poulo Chinco al soo verde van de ondercoopman FrancoIJS 

BacKER meer genoemt gesircumvenieert was, dat hij de selve dickmael en seer standigh ten 

huwelijk heeft versocht, wes hem daer in onder het gunstich afnemen van UEd. HgAchtb. 

om reedenen als bij onse overgenomen resolutie van 9 Nov. [1668] dick genoemt gealligeert 

staen, hebben geconsenteert en door behoorlijke solomnitijten doen bevestigen”. 

Backer heeft dus niet lang behoeven te branden, vóór hij deschoo nzoon van Melman werd. 

den Haag, 16 Mei 1916. 

J. W. IJZERMAN. 
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I. ZAAKREGISTER1 *). 

(ETHNOGRAPHIE). 

A. 

Aal 400, 1239. 

aambeeld 630. 

aanbieden (sirih) 101. 

aandeelen (boeten) 1011. 

„ (huwelijksprijs) 768. 

„ (jacht) 409. 

aaneenlasschen 117. 

aanhangsels (zwaarden) 674—677. 

aankleeden 122. 

aanleg (kampongs) 261, 301. 

aanplant (houtsoorten) 337. 

aanspraken (op bepaalde gedeelten van dieren) 

13- 
aanstooten (tegenelkaar — der hoofden) 756, 

769. 

„ (van kop tegen steen) 280, 335, 818. 

aantal (kustnederzettingen) 323. 

„ (palen van een huis) 344, 351, 352. 

aanvijlen (der tanden) 171. 

aanwakkeren (vuur) 6. 

aanzien (des persoons) 945. 

aap 20, 269, 285, 419, 517, 672. 

aardbevingen 470, 879, 1055, 1179, 1198, 1201. 

aarde (inrichting der —) 1198—1205. 

„ (stof) 15, 189, 397. 

aardeten 92. 

aardewerk 396. 

aardgod heid 4.00. 

aardstortings-geesten 1234. 

aardzeug, zie: zeug. 

aas 485. 

Abrits praecatorius L. 595. 

abudu (Aeg.) 484. 

1) De getallen achter de woorden in de registers 

werk is verdeeld. 

achtervertrekken, zie: binnenvertrekken, 

adatschulden 1052. 

adem 691, 1117, 1142, 1148, 1149, 1174, 1176, 

1180. 

adoptie 1072. 

afbeeldingen (in het plaveisel) 278, 279. 

* (id. bij de trappen) 285, 345. 

afdammen (rivier) 435. 

afdeeling (volks —) 896. 

afdenksel 1244, 1246. 

afdrijven (e. kind) 974, 1017. 

afgeslotenheid (van het zuiden van centraal 

Nias) 298. 

afhakken (v. vingers) 472, 986. 

afkeer (v. bepaalde dieren, om ze te eten) 22. 

aflikken (bloed) 56. 

afnemende maan 473, 479. 

afscheidingsproducten (dierl.) 18, 57, 58. 

afschrikwekkendheid (v. voorkomen) 1089. 

afsluiten (v. rivieren) 1481. 

afstamming (der kinderen) 1063. 

afstand (van grond) 1042. 

afvijlen (der tanden) 171. 

afweren (booze geesten) 1284. 

afzonderlijk (soort ziel van hoofden) 1258—1261. 

„ (verblijf voor de schimmen van hoofden) 

1258—1267. 

alangalang 89, 190, 195, 531. 

* (mythisch) 477, 1189. 

albino 386, 937, 965, 1229, 1232. 

alcohol 97. 

alfen 1233. 

alleen (laten v. kinderen) 705. 

Allerzielen 479, 500, 507. 

alliages 595, 875. 

hebben betrekking op de paragrafen waarin de tekst van dit 
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aio II 18. 
Alocasia Macrorhiza Schoft. 91. 

alowi (Mak.) 306. 

Al pinia Malaccensis Rosc. 1710. 

amandelboom (Grimm) 819. 

Amaranthus sp. 87. 

ambil anak 724. 

Amomum sp. 710. 

amphibiën 20, 34. 

amulet 1195, 1243. 
amulettenkorf 638, 674, 675, 1243. 

Ananasa sativa Lindl. 84, 118. 

angelen 415, 435, 440. 

Anglo-Maleisch district 851. 

animisme 399. 

Anona muricata L. 84. 

Anopheles 5 17. 
anorganisch voedsel 17, 92, 93. 

anthropologisch onderzoek 689. 

anthropophagi 56. 
Anthracoceros convexus Temm. 429. 

anus 32. 

appel 1222. 

arbeid (waarde v. cl. —) 892. 

Areca catechu L. 4, 84, 1171. 

Arenga saccharifera Labill. 96, 118, 1165. 

arenpalm 96, 119, 391'", 665. 

» (mythe) 96. 

armband 201, 213, 222, 230, 239, 243, 245. 
armen (v. palen) 351. 

„ (v. e. stoel) 275. 

arrestatie 935. 

arthropoden 20. 

Artocarpus sp. 84, 335, 346, 429. 

„ Blutnei Trecul. 116. 
asch 184, 533, 534, 1274. 

Aspidium obscurum BI. 227. 

Asplenum sp. 426. 

ataP 379» 384- 
Averrhoa Bilimbi L. 84. 

avondschemering 474. 

B. 

baadje (mannen—) 105, ui, 124, 126, 127, 191, 
241. 

„ (vrouwen —) 105. 
baard 162. 

„ (mythisch) 1172. 

baardversiering 219, 235. 

Baccaurea racemosa Mnell. Arg. 84. 

„ Motleyana Muell. Arg. 84. 

baden 109, 112, 179—185, 811, 819. 

badplaats 109, 179, 180, 289, 312, 992, 1021. 

bak 15, 448. 

balak (Pal.) 672. 

balian 1232. 

ballen (wollen —) 129. 

balsamin 178. 

balspel 710 (17). 

bambu 15, ioo, 124, 380, 427, 429, 652. 

„ duri 288, 310. 

„ (— stoelen) 1251. 

Bambnsa sp. 1412. 

band (hoofd —) 132. 

« (rok —) 147. 
bandjir 435. 

bangum 968. 

bankiva-cock 41. 

bannen (v. geesten) 1284. 

barbaros 45. 

Barenmarder 424. 

barrièrerif 298, 302, 3IL. 

bastvezels 118, 119. 

Batatas edulis Chois. 88. 

Batu Hollanda 585. 

bedehuizen 323. 

bedwelming (v. visch) 435. 

beelden (drie —) 1290, 1326. 

„ (houten —) 1272, 1287—1327. 
n (klei —) 1288. 

(steenen —) 307, 317, 318, 1287. 

7) (verhouding t. a. van de —, van geesten) 
1292. 

„ (zi'ekte —) 1313. 

beeldensnijden 620, 623, 1287. 

beeldhouwen 620—622. 

beeldschrift 370. 

beenderen (van dooden), 819, 825, 818A, 832, 
838, 839. 

beer (varken) 442. 

„ (diersoort) 1242. 

begeleidingsartikelen 249. 

begraafplaatsen 830—843, 1024. 

begrafenis 804—830. 

begu 1255. 

behandeling (v. h. lichaam) 15 1 —186. 
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behendigheid, zie: spelen, 
behoefte (kleine —) 192. 
beitel 621, 623. 
bekapping (v. palen) 344, 350—352. 
bekleeding (der rijst) 554. 
beklimmen (v. boomen) 518. 
belasten (reden v. h. — der vrouwen) 611. 
belastingheffing 574. 
beleediging 993. 
beletselen (tegen eed) 946. 

, (tegen huwelijk) 721, 722, 1060. 
bemesting 542. 
bemiddelaars 1100. 
benedenbouw (der woningen) 342—353. 
benedenstrooms 256. 
beo 47, 417, 441, 1240. 
bergen (strijd der —) 1196. 
berggeesten 1234. 
bergplaatsen 361, 363, 366. 
beroepen 893. 
beschermgeest 280, 335, 550, 838, 1331. 
beschot 368, 374, 384. 
beslaglegging 901. 
besnijden (der rijst) 549. 
besnijdenis 15 1, 173—175, 701. 
besproeiing 819. 
bestuur 913—926. 
bestuursinvloeden 349, 377, 574, 852, 860. 
betaling (in rechten) 1049, 1051. 
beteekenis (der steenen) 266—275. 
betel 101. 
beurtzang (geleide — en wissel —) 793. 
bevochtiging (der handen) 7. 
bevolkingscijfer, zie: sterkte der bevolking, 
bevruchting (der rijst) 475. 
bewaargeving 1050. 
bewaarpot 15. 
bewaking (v. d. kampong) 1096. 

„ (v. d. velden) 386. 
bewaren (v. d. dooden in de woning) 820. 

» (v. d. rijst) 65. 
bewerking (v. d. rijstvelden) 532—547. 

„ (v. d. steenen) 321. 
bewijsmiddelen (in burgerlijke zaken) 1027. 
bewusteloosheid 1246. 
bezeten (raken) 1333. 
bezield (zijn v. voorwerpen) 399. 
bezitsrechten (d. vrouw) 734, 1061. 
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bezwaren (d. schoren) 352. 
bies 132, 393. 

bij 45- 
bijawak 370. 
bijenboomen 58. 
bijgeloof 190, 674. 
bijl 621, 623. 
bijvrouwen 719, 720. 
bindtouw 45. 

binnenvertrekken 354, 358, 365, 366, 374. 
birah 60, 91, 562. 
bitter 49. 
blaasbalg 630. 
blaasinstrumenten 711. 
blaaspijp (aan —) 6. 
blaasroer 429. 
blad 15, 237. 
bladeren 15, 118, 190, 195, 393. 
bladgoud 191, (zie ook goud). 
bladscheede 118, 174. 
blazen 1276. 
blimbing 84. 
bloed 18, 29, 56, 59, 1330. 
bloed (v. klapper) 78. 
bloedschande 1060. 
bloedwraak 1025, 1107, 1331. 
bloeikolf 1166. 
blok 445, 1065. ' 
blustru 136. 
boedel (vrouw onderdeel v. —) 1071. 
boedelverdeeling 1065, 1070, 1073. 
Boehmeria nivea Gaudich 118. 
boeten 900, 926. 
bohalima 897, 948. 
bolster (rijst zonder —) 63. 
boombrandnetel 288, 310, 1275. 
boomen 609. 
boomgeesten ; zie : boschgeesten. 
boomschors 110, 116, 124, 126, 337, 374. 
boomschorskloppen 117, 622. 
boomvaren 1146. 
borden 174, 363. 
bordenhangers 15. 
borgtocht 1050. 
borsten 96, 351, 391. 
boschgeesten 45—48, 399, 4or, 1037, io55> 

1225—1234, 1239. 
boschkip 41, 466. 
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boschproducten ^5oo, 1037. 

bouw (v. woningen) 1107. 

bovenbouw 378—385. 

bovenstrooms 256. 

bovenwereld 64, 470, 898. 

„ (schimmenverblijf) 1258—1267. 

braakliggen 471, 531. 

braden (v. voedsel) 5. 

branden (merken op h. lichaam) 175, 176. 

brandhout 533. 

brandnetel; zie: boom —. 

brandstichting 1003, 1023. 

breekijzer 621. 

breeuwen 564. 

breken (v. armen en beenen) 948. 

broeiplaats 463. 

broek 102. 

broertje lustig 819. 

bron 1038, ii 13. 

bronstijd 169, 671. 

brug (n. h. doodenrijk) 412. 

bruggen 609. 

bruidsschat, bruidsprijs 718, 733, 741, 751, 752, 

768, 875, 1062. 

bruikleen 1050. 

bruinvisch 432. 

Buettneria sp. 118. 

buffelhoorn 199. 

buikband 121, 231, 247. 

buikkorset 147, 213. 

buit (jacht —) 409. 

„ (oorlogs —) 1101. 

bulaeng 369. 

bulan klaman 480. 

„ tëmanggal 227. 

bultzakken 613. 

burgerlijk recht 1047—1074- 

burgerwaardigheid (volle —) 898, 1044, 1045. 

burung garuda 306. 

C. 

cacao 84. 

Calamus sp. 196. 

canneleering 351. 

Carcharodon sp. 205, 675. 

Carica Papaya L. 84, 87. 

Caryota sp. 195, 217, 653. 

cassave 89. 

castreeren 173, 442, 450, 463. 

cempohualli (Mex.) 484. 

cephalopoden 20. 

Cercopithecus; zie: Macacus. 

! ceremonieel 101. 

Cervus; zie: herten. 

Chelonia sp. 202. 

chemische reinigingsmiddelen 182, 184. 

Chineezen 567, 574, 578, 581, 599, 605, 613, 

639, 711, 1042, 1050. 

Christenen 899. 

circumcisie 173. 

Citrus sp. 84, 654, 1151, 1222, 1257. 

Cocos nucifera 77. 

Codiaeum variegatum BI. 698. 

Coffea 84. 

coïtus (waar is het kind voor den —) 1074. 

Coix 48, 197. 

„ agrestis Lour. 190, 197. 

Colocasia antiquorum Schott. 90. 

combinatiefiguren 306, 391, 653, 810, 836. 

compensatie 1048. 

concurrentie 573, 574, 578, 599, 600. 

conflicten (tusschen de landschappen) 1085 — 

1104. 

conserveeren (v. voedsel) 4. 

constateeren (v. nieuwe maan) 474. 

contracten 580, 634, 844—848. 

Conus sp. 189, 201, 439. 

Convolvulus Batatas 88. 

couvade 694. 

crimineele zaken 948. 

cromlech 272. 

Crustaceae 20. 

Cucurbitaceae 60, 82. 

cultures 892. 

Cyperus procerus Rott. 393. 

Cyprea sp. 439. 

cyther (bambu —) 711. 

D. 

Daemonorops sp. 196. 

dagelijksch leven 796—801. 

dagelijksche uitrusting 755. 

dagverdeeling 511. 

dak 378—385- 
dakrib (mannelijke —) 759. 

dakspar 378, 384, 697, 759. 
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dakstoel 378—385, 395. 

dakvoet 374, 463. 

dankoffer 401. 

dans 808, 815. 

danum-kaharingan 819. 

dapperen 897. 

dauw 796. 

dekaden 484, 489. 

deken 121. 

dekenj^s 125. 

dertig 1142, 1227, 1277. 

desorganisatie 887. 

despotisch bestuur 915. 

diagnose 1317. 

dialecten 1080. 

diefstal 352, 519, 995—1002. 

dierenkoppen 306. 

dierenregeering 480. 

dierenteelt 441—468, 795. 

dierenwereld 55, 398—401, 1219, 1239—1243. 

dierlijk voedsel 1, 17—56. 

dierschimmen 1242. 

dij 410. 

Dioscorea 88. 

dissel 623. 

distinctieven 892. 

districts 851, 856. 

divinatie 939, 1091. ' 

djamang 227. 

djaring gëdang 439. 

djudjur 718. 

dochters (wat erven de — van de moeder) 1071. 

doek 149, 150, 189, 250. 

dolk ii 3, 602. 

dolrnen 269, 272, 273. 

dondersteen 631, 675. 

donkere maan 493. 

dood (oorzaak v. d. —) 1246, 1248. 

dooden 106, 786. 

doodenfeest 786, 809, 815, 818, 818 A, 819, 1261. 

doodenkleederen 809, 813. 

doodenmalen 809. 

doodenzetel 823. 

doodkist 269, 306, 820—822, 1252. 

doodslag 966, 976, 1018. 

doodstraf 7, 927. 

doodvonnis 948, 1025. 

doop 701—705. 

doorboren (d. ooren) 169, 170. 

„ (m. e. lans) 663, 948. 

doos 391. 

dorp, zie: kampong, 

dorpsverband 1067, 1068. 

draagmand 449, 638. 

draagrek 321, 452. 

draagstandaard 306, 371, 399, 776, 925. 

„ (der bela’s) 45. 

draagstang 321. 

draak 1109. 

dragen (der vrouw) 610. 

„ (in statie — der dooden) 813, 823. 

„ (v. eikaars kleeren) 114. 

„ (v. kinderen) 704. 

„ (v. kleeren) 108. 

„ (wijze v. —) 610. 

dranken 94. 

driehoek (kunstfiguur) 223, 391. 

driekoppige dierkoppen 306. 

drijfjacht 420, 421. 

drinken (wijze v. —) 7, 9, 79. 

droge rijstvelden 529, 531—541. 

drogen (v. voedsel) 4. 

droogte 1201, 1215. 

droom 158, 746, 1255, 1269, 1281. 

dualis 380. 

duif 49, 429. 

duiken 938. 

I duisternis 1180. 

dujung 432. 

dukun 702. 

j durian ; zie : Durio. 

Durio Zibethinus L. 84, 96. 

dusun buntoq 272. 

■ duur (v. d. bouw v. kampongs) 261. 

dwangmiddelen 1053. 

dwergen 195, 473. 

1 dysenterie 604. 

E. 

eb 1202. 

echtgenooten (rechten en plichten v. —■) 1061 

echtscheiding 1062. 

eed 283, 940—948, 1055, 1107, 1331. 

eekhoorn (vliegende —) 55. 

eenden 19, 23, 42, 441, 468. 

eenjarige gewassen 527—563. 
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eenkoppige (dierbeelden) 306. 

eenpootige vogel 407. 

eerst-geboorte-recht 1070. 

eerste (levensjaren) 699—708. 

„ (steen) 280. 

eetbroers 1057. 

eieren 41, 463, 551, 1327, 1328. 

eigendommen (strafrecht) 994—IOIO, 1022— 

1025. 

eigendomsaanvaarding 739. 

eigenrechting 1025. 

elementen (der bevolking) 887—913. 

elf (kinderen) 472. 

elven 1233. 

ëmas, zie: goud. 

Engelschen 581. 

epidemie 349, 496, 604, 1309. 

erfelijkheid (v. gezag) 589, 818 A, 895, 1069. 

„ (v. priesterschap) 1334. 

erfopvolging 1067—1070. 

erfpachtsperceel 598. 

erfrecht (der dochters) 1071. 

erfvijandschap 1086. 

erkenningsacten 861. 

ètèm 227. 

eten (huwelijksgebruik) 759. 

„ (rechtsgebruik) ion, 1053. 

„ (snellersgebruik) 1105. 

Eugenia sp. 84. 

Eulalia japonica Trin. 548. 

even (dagen) 479. 

ever 217, 236, 898, 1155. 

excrementen 50. 

executie (v. rechterlijke beslissingen) 948, 1047, 

1053. 

exogamie 721. 

F. 

faeces 50, 447, 579, 679. 

fakkel 440. 

fakkellicht 142, 438. 

familieband 885. 

familiehoofd 885. 

familieleven 796—801. 

familierecht 1047, !056—1074. 

familiereünie 1283. 

families 1068, 1069. 

familievoogdij 885, 1067, 1069. 

feest 1, 66, 96, 103, 113, 123, 150, 187, 216, 

232, 267, 316, 391, 455, 664, 677, 776— 

793, 873, 889, 898, 921, 1107. 

feestelijke opkomst 782. 

feestkleeding 125, 390, 415, 677. 

feestnamen 1057, 1058. 

Felis miniita of —• Bengalensis 424. 

fenlolin 872. 

fetisisme, fetissen 1243, I244- 

Ficus sp. 116, ii 13, 1142, 1228. 

„ Benjamina L. 116, 429, 1238. 

„ toxicaria L. 118. 

figuren (snijwerk in huis) 353—378. 

flesch 396, 854. 

fluitjes 652, 711. 

Flussgebiet 854. 

foeli 600, 601. 

foetus 1074. 

foltering, zie: pijniging, 

foraminiferen 263, 302. 

formaliteiten 1054. 

formulieren (eeds —) 941—945. 

foto (Buru) ii 16. 

Franschen 581. 

fugmolin 872. 

fuiken 435, 439. 

G. 

gaffel (maansymbool) mi, 1229, 1232, 1314. 

' gal 410. 

Galeopilhecus 55. 

gambir 101. 

gang 365. 

gangpad 263. 

Garcinea mangostana L. 84. 

| garenwinder 773. 

garnalen 20, 45, 42, 400, 432. 

garuda 306. 

! gasten 875, 1240. 

gastmaal (laatste) 806. 

gastropoden 20. 

gebedsformulieren 547. 

geboorte 691—708. 

gebrekkigen 698. 

gebroken ring 201. 

gebruiken (algemeen) 689—843. 

„ (rijstbouw) 527—560. 

„ (woningbouw) 335. 
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gecombineerde (steenen: staande en liggende) 

305- 
gedicht 793. 

geesten (kwade) 194—197, 336, 1234. 

geestenprauw 1252, 1287. 

geestenreunie 195. 

geestentaai 403—405, 556. 

geis 12. 

geit 7, 19, 38, 399, 441, 457. 

geld 1051. 

geldbergplaats 251. 

geldkistje 269, 273, 359. 

gele kleur 183. 

geloften 1055. 

gemaskerden 1089. 

gendi 15. 

genegenheid (uftingen v. —) 114. 

genoegen 710—714, 783—786. 

genotvruchten 5, 49, 60, 84, 524. 

geographische eenheid 876. 

gerechtigheid (symbolen der —) 880. 

gerechtskosten 1012. 

geschenken 897. 

geslachten 1076. 

geslachtsdeelen ; zie : pudenda. 

geslachtsgemeenschap 406. 

gesnelden 1248. 

gesneuvelden 831. 

gestorven (dieren, eten v. —) 7. 

gëtah 600, 601. 

getuigen 936, 1027. 

gevangenen 1093. 

gevechtjespelen 710 (15). 

gevolg (v. hoofden en hunne vrouwen) 897. 

geween; zie: weenen. 

geweer 2, 267, 419, 678. 

gewei (v. herten) 394, 1153. 

gewelddadig gedooden 830. 

gewichten 595. 

gezag (misdrijven tegen h. —) 953—963, 1016. 

gezelligheid 710 (13, 14, 35—37). 

gezin 1068, 1070. 

gids 609. 

gif 12, 661. 

Gironniera nervosa PI ach. 335. 

gistingsmiddel 96, 448. 

glagah 548, 710. 

glas 15, 189. 

Gnetum gnemon L. 251. 

góden 1170. 

godsdienst 1108—1337. 

godsoordeel 936—938, 1100, 1055. 

- godsvrede 509, 1297. 

goede dagen 479. 

golven 1203. 

gomelastiek 601. 

Gömö-type (van huizen) 331, 351, 368—374, 

382. 

„ (van kampongs) 295—316. 

gongs 316, 363, 406, 589, 785, 807. 

„ (der bela’s) 45, 47. 

Gossypium vitifolium Lam. 118. 

goten 264. 

goud 113, 183, 187, 188, 191, 193, 195,215 — 

249> 579» 585, 589, 605, 625—629, 70 

739» 777» 8o6> 8o9> 875» 898> ll66> ii84> 
1260. 

„ (der bela’s) 399. 

„ (levenwekkend) 64. 

goudbewerking 625—629. 

gouden eeuw 63. 

„ haar 1203. 

„ (hoofddeksels) 140. 

goudgewichten 595, 875. 

goudsmeden 614, 616, 627, 893. 

gouvernementsmarine 572. 

grafgeesten f234. 

grafroof 841. 

gras 119. 

grasmes 540. 

graszaden (rijst gelijk —) 63. 

graven 323, 830—843, 1250, 1251. 

grensplant 192—194, 1034. 

grenssteen 868, 1034. 

grenzen (der landschappen) 850, 868, 876, 1026, 

1084. 

groeipunt 1143. 

groenten 60, 69, 87. 

grondrechten 1026—1047. 

„ (gouvernements-regelingen) 1042. 

grondwet 875. 

grootvader 335, 400. 

H. 

haai 206, 269, 400. 

haaientanden (fossiel); zie: Carcharodon. 
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haak 360, 363, 374, 391. 

haan 702, 881, 898, 1140, 1146, 1239, I320- 

„ (roode —) 809, 1113, 1159, 1180, 1326. 

a (witte) 486, ii 13. 

haar 151 —168. 

„ (der aarde) 195. 

„ (v. varkens) 429. 

haarband 132, 150, 152, 167, 195, 202, 217. 

haard 339, 355, 365, 369, 374, 448, 460,461. 

haarkruin 154. 

haarpen 212. 

haarsnijden 155, 701, 702, 704. 

hadji 133. 

hagedis 175, 196, 361, 370, 374. 391»399» 875> 

1074, 1150, 1206, 1254, 1298. 

halfaap 55. 

halsband 196, 213, 221, 229, 232, 238, 244. 

halsring 275, 351. 

hambaruan 1261; cf. beghu. 

hamer 621, 623, 630, 1191, 1193. 

hamza (5) 187. 

hand, handen 185, 363. 

„ (rekening met de —) 484. 

handel 579—608, 892. 

handelsbeweging 600—609. 

handelswaardig gedierte 411, 417. 

handen (der beelden) 1291. 

hand-gong 785. 

handopleggen 1285. 

handvat (v. e. zwaard) 631, 671, 672. 

hanen vechten 467, 791, 1191. 

hangers (rottan —) 396. 

harden (v. ijzer) 630. 

hars 429, 1235. 

hart 34, 36, 1245. 

„ (raadplegen v. h. —) 765. 

hasandaran 693. 

haut relief 359. 

havik 783. 

heerschende windrichting 473. 

heet (zijn van aarde, maan) 481, 494. 

heeterdaad 964, 984. 

hefboom 321. 

heft 214. 

heidendom 798. 

heidenen 899. 

heidennamen 1094. 

hélikes 285. 

helm 138, 211, 217, 631, 687. 

helper (v. d. priester) 1314. 

hemel 64, 1184, 1189, 1243. 

„ (den — opgaan) 470. 

hemellichamen; zie: maan, zon, sterren, 

hemelrivier 63, 1109, 1 128, 1159, 1165, 1166, 

1213, 1220. 

hemelstreken 256. 

hengel 435. 

henna 178. 

herder 15, 458. . 

herstellen (v. vaartuigen) 639. 

herten 4, 12, 20, 45, 55, 340, 394, 399, 421, 

579, 1149, 1153» II66- 

herten-motief 306. 

heüstra 409. 

Hibiscus Rosa sinensis L. 190,* 192—194, 227, 

653, 1125, 1214, 1284. 

Hibiscus tiliaceus L. 118, 516. 

Hindoeisme 273, 497, 804, 1080. 

hinken 402. 

historische (bevestiging der gegevens omtrent 

de landschappen) 871. 

hitte ii 16, 1180. 

Hodgsonia macrocarpa Cogn. 101, 652. 

hoed (gouden —) 233. 

holengeesten 1234. 

hond 19, 32, 37, 351, 369, 400, 410, 441,460, 

447» I2I9- 
„ (der bela’s) 45. 

honderd 1698. 

„ (— en twee, — en drie) 385. 

hongerdood, zie: tweelingen, 

hongersnood 2, 62, 92. 

honing 58, 431. 

honingbij 431. 

hoofdband 105, 132, 191, 207, 213, 217, 227, 

242. 

hoofdbeelden 318. 

hoofddeksels 131, 150, 233, 248, 267. 

„ (in den oorlog) 131. 

hoofddoek 133. 

hoofden (bestuurders) 113, 818 A, 888, 889, 

898, 913—927. 

hoofden-stooten 710. 

hoofdkussen 39, 982. 

hoofd regenten 845. 

hoofdsieraden 194, 227, 233. 
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hoofdstraf 963. 

hoofdvoeding 1, 8, 88. 

hoofdvrouw 719, 720. 

hoorns (v. herten) 394, mi, 1153. 

„ (v. karbouwen) 58. 

hoorntjes (schelpen) 53. 

hoorn vormige uitsteeksels 227, 1291. 

horizon 1126. 

„ (— slang) 1109, 1157, 1159, n66. 

horzel 45. 

hout 15, 189, 200, 221, 222. 391. 

„ (bij varken) 675. 

„ (— klavier) 711. 

houtrechten 1037. 

houtsnijden 620, 623. 

houtsoorten (v. woningen) 330, 337, 346, 1036. 

houtspaanders (der bela’s) 45. 

huid (voedsel) 7. 

huiden 602. 

huidwoekering 165. 

huilen, zie: weenen. 

huisaltaar, zie: voorouderbeelden. 

huisdieren 369, 460—463, 1008. 

huisduif 441, 468. 

huisgoden 335, 1070. 

huisindustrie 615. 

huisraad 389—398. 

huisslaven 331. 

hulp (bij h. bouwen) 261. 

„ (v. adspirant-schoonzoon) 737, 748. 

hurkende houding (der beelden) 318. 

huur 545, 1050. 

huwbaarheid 813. 

huwelijk (in het algemeen) 714—775, 1059. 

„ (v. broer en zuster) 475, 721, 1151, 1157, 

1160, 1213—1225. 

„ (v. moeder en zoon) 475, 721, 1222. 

huwelijksaanzoek 726. 

huwelijksbeletselen 721, 722. 

huwelijksgeschenken 740, 763. 

huwelijks-kansovereenkomst 1050. 

huwelijksverbod 730. 

Hystrix sp. 425. 

I. 

idjuk 135, 139, 429, 686, 687. 

Imperata arundinacea Cyrilli 190. 

„ cylindrica Beauv. 190. 

incarnatie 360, 479, 482, 547, 1239. 

incestueuse huwelijken 1151, 1157, 1160, 1224. 

incisie 173. 

indeeling (der woning) 353, 368. 

industrie, zie: nijverheid, 

infectie 7, 94. 

ingewanden (v. dooden) 825. 

„ (v. varkens) 32. 

inhaligheid 892. 

inhoudsmaat 596. 

inkomsten (der hoofden) 926. 

inktvisch 20, 53, 432. 

insecten 54, 517. 

inslag 645. 

instrumenten 621, 627. 

internationale invloeden 861. 

„ (verhoudingen op Nias) 928, 1053. 

invoer (v. rijst) 72, 605, 606. 

invoerhandel 605—608. 

inwijdingsgebruiken 216, 221, 338, 626, 899. 

inwikkelen 5. 

inzegenen 1191. 

Iponioea Batatas 88. 

irawan 968. 

Islam 586, 587, 862, 900. 

ithyphallische trom 785. 

ithyphallisme 267, 318, 391, 397, 1290, 1306. 

ivoor 189, 785. 

J. 
jaar 472, 473. 

jaarbegin 472. 

jaarrekening 470, 472. 

jaarverdeeling 478. 

jacht 46, 401, 432, 656, 664, 1037, 1055, 1312. 

jachtgebruiken 401—407. 

jachtgronden 408, 1037. 

jachthond 420, 460. 

jachtlans 408. 

jachtpagger 420. 

jachttijd 408. 

Jacobsstaf 472. 

Jagdfalken 783. 

Jatropha manihot L. 89. 

jeugd 708—714. 

Jews harp 711. 

Jobstranen 197. 

jongelieden 105. 
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juk 445. 

jus cunnubii 856. 

K. 

kaaiman, zie: krokodil. 

kaarteen ng 867. 

kabaja 149. 

kaf 66, 447. 

kain serong 102, 130. 

kakelen (der kippen) 811. 

kaladi 5, 8, 60, 90, 400, 447, 535, 562, 636. 

kalebas 15, 82, 652. 

kalk 93, 101, 811. 

kalkbranden 620, 624. 

kalkdoosjes 251, 652. 

kalkgebergte 320. 

kalong 20, 427. 

kam 157, 200, 217, 227, 400. 

kammen 177, 279, 697. 

kampongbrand 258. 

kamponggoden 282, 283, 314, 324, 931, 1107. 

kamponghoofd 702. 

kampongplein 78. 

kampongs 777, 884, 1047, iio7> 1069. 

kampongsteen 280. 

kampongstraat 263, 311. 

kampongtrap 284—288. 

kansovereenkomsten 1050. 

kantjil 20, 45, 351, 402, 423. 

kapok 118, 397. 

kappen (v. boomen) 1231. 

kapstok 267, 360, 374, 391. 

karahang 819. 

karbouwen 19, 23, 39, 223, 441, 458. 

karbouwenhoorns 58. 

karren 611. 

kaste 895. 

kastreeren, zie: castreeren. 

kat (der bela’s) 45. 

„ (huisdier) 407, 412, 441, 461, 486, 1252, 

1253, 1259. 

„ (wilde —) 20, 55, 486. 

katachtigen 55. 

katjang 81, 529. 

katoentjes 110, 124, 126, 605. 

këbat pinggang 102. 

këdadang karamunting 63. 

keke 441. 

këmbang spatu ; zie: Hibiscus Rosa sinensis. 

kenmerken (v. huizen) 334, 345. 

ketelmuziek 995. 

kettingkogel 680. 

kidjang 20, 45, 394, 399, 422. 

kiekedief 49, 63, 413, 486. 

» (— dans) 783. 

kieuwnetten 439. 

kikvorsch 20, 21, 50, 428, 1254. 

kima 189, 201. 

kinbaard 162. 

kind (— in tweeën hakken) 1123, 1297. 

„ (zonder handen en voeten, geheel rond) 

1123, 1142, 1143, 1168. 

kinderen 196, 338, 800, 978, 1057, I074- 

„ (dooden van —) 965. 

„ (van zon en maan) 476. 

„ (verbodsbep. t. a. v. voedsel) 36, 49. 

kinderkampongs 886. 

kinderlans 710. 

kinderloos overledenen 273, 1299. 

kinderschild 683, 710. 

kinderwerk 709. 

kinderwijsjes 710. 

ki-nitsji 479. 

kip (der bela’s) 45. 

„ (v. d. watergeest) 400. 

kippen 19, 23, 41, 49, 66, 171, 306, 441, 447, 

463—468, 486, 1327, 1328. 

kippenei 33, zie: eieren, 

kippenmaat 464. 

kippenmotief 306. 

kist (der bela’s) 45. 

* (houten —) 366, 375, 391. 

„ (steenen —) 840. 

kisten (v. dooden) 809. 

Kitab Adjaib 56, 188, 258, 579. 

klachtdelicten 927, 1010. 

klambu 807, 809. 

klapper 2, 5, 8, 60, 61, 69, 77—80, 189, 401, 

447, 448, 839, ii 13. 

klapperblad 100, 170, 195, 519, 711. 

klapperboom 96, 470, 514—522. 

klappercultuur 514—522, 598. 

klapperdop 9, 15, 193, mi. 

klapper-hertehoornkever 517. 

klappermelk 8. 

klappermythen 78, 12 11. 
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klapperolie 177, 580, 601, 634. 

klapperoogst 519. 

klapperrasp 15, 79. 

klapperrat 517. 

klapper-snuitkever 517. 

klappertuinen 516, 1035. 

klapperwater 9, 95. 

kleeden (zich —) 109. 

kleederen (der bela’s) 399. 

kleeding 102—151. 

kleermakers 111, 618. 

kleuren 106, 121, 207, 641, 813. 

klimmende maan 479. 

kloppen (v. boomschors) 117. 

klos 200, 237. 

knevels (gouden —) 218. 

„ (ijzeren —) 211. 

knikkeren 710. 

knippen 710. 

knoop 124. 

knoopentouw 591. 

knuppel 414. 

koelie 619, 1050. 

koelte ii 16. 

koffie 84, 98. 

kogels 680. 

koken (v. voedsel) 5, 68, 448. 

kokos; zie: klapper, 

komkommer (mythisch) 78, 1113. 

komkommerachtigen ; zie : Cucurbitaceae. 

kommen (in de rivier) 435. 

Koninklijke Paketvaart 72, 567, 569, 572, 574, 

5 77- 604. 
kookplaats 16, 369. 

kookpot 15. 

„ (der bela’s) 45. 

koop (der vrouw) 583, 714, 718, 1059. 

kop (v. h. varken) 13, 32, 702. 

koper 188, 189, 207, 213. 

koperwerken 614, 632. 

koppen 335, 338, 364, 818, 1055. 

koppenhandel 587, 588. 

koppensnellen 11, 56, 282, 587, 662, 672,818, 

893, 1054, 1055, 1086, 1104—1108, 1248, 

1264, 1306, 1331, 1332. 

koppenzetten 58. 

kopra 568, 573, 599, 601, 604. 

kopravervoer 599. 
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koraalgesteente 263. 

• korf 364. 

koude (het —) 403. 

kraai 49. 

kraamvrouwen 79, 698. 

krabben 20, 52, 1202. 

kralen 189, 207, 221, 231, 244. 

kralen (vee —) 458. 

krankzinnigheid 1065, 1329, 1337. 

kreeften 20, 52, 432, 1195, 1196, 1201, 1202. 

krijgstochten 1086—1104. 

kringzang 783. 

krokodil 20, 275, 276, 285, 335, 336, 360, 363, 

399» 415» 683» 686, 875, 1201, 1239, 1326. 

kroon 279, 654, 242. 

kroost (v. d. krokodil) 399, 415. 

kruis 279, 654. 

kruishouten 379. 

kruispunt (v. wegen) 1232. 

kuiken 809. 

kulo; zie: djudjur. 

kunst 186. 

kunstmotieven 628. 

kurkema 170, 177, 641. 

kussens 397. 

kustnederzettingen 323, 387. 

kustrif 323, 438. 

kwade dagen 479. 

I kwade geesten; zie: geesten. 

L. 

labu 69. 

lachen 691, 692. 

ladangs 1032, 1033. 

ladder 284, 518. 

laethargie 819. 

lamp 397. 

landbouw 103, 469, 513—563, 795, 893. 

landdieren 43, 398, 399. 

landschappen 294, 777, 843—884, 887, 898, 

899, ion, 1025, 1026, 1028, 

1047, 1068, 1069, 1081. 

„ (onderlinge verhouding) 1084—1104. 

landschapshoofden 845, 863, 875. 

landschapsverband 875, 1067, 1068. 

landschapsverbond 595, 875, 1153. 

„ (mythische beteekenis) 880. 

landsvrede; zie: godsvrede. 
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lans 113, 538, 655, 661—668, 773, 805. 

„ (— afweren) 663. 

« (der bela’s) 45, 399. 

Lansium domesticum Jack. 12, 38. 

lansspits 666, 783. 

Laportea 1295. 

larven 54, 431, 480, 517. 

lasschen 117, 119. 

lassospel 710. 

laster 983. 

latwerk 353, 363, 368, 374. 

Lawsonia inermis L. (— alba Lam.) 178. 

Leea sambucina Wil ld. 549. 

leed (duur v. h. —) 827. 

leem 92, 183, 374, 615, 635. 

leenen 456, 900, 1041. 

leger (v. zwijnen) 420. 

leggers (v. d. vloer) 350. 

leguaan 20, 47, 285, 360, 363, 370, 372, 415, 

428, 683, 875. 

leguminosen 60, 69, 86, 535, 558. 

leigesteente 263, 320. 

lemmer 669, 670. 

lendendoek 130. 

lendengordel 105, 121. 

letsel (door geesten toegebracht) 1274. 

levensbeginsel 690, 1244, 1247. 

levensstof 690, 691, 1244. 

levenwekkend goud 64, 1260. 

levenwekker 819. 

lever 1123. 

» (v. varkens) 13, 34, 26, 410. 

lianen 640. 

liau 1261, 1263. 

lichaam (behandeling en verzorging van het 

—) 151—186. 

„ (voor Lówalani) 1268. 

lichaamsopeningen (negen —) 64. 

lichaamsstof 1244. 

lichamelijk letsel (als straf) 950. 

lichtkevers 1241. 

lidi 435, 439. 

lijkbehandeling 807—826. 

lijkzangen 807. 

lijmstok 429. 

lijn (rottan — in woningen) 392, 395, 638. 

Limnanthemum indiaan Thw. 447. 

limonade 98. 

lingga 267. 

linkerhand 185. 

linkshandigheid 663, 683. 

lissentrap 1284. 

Livre des Merveilles de 1’Inde, zie: Kitab 

Adjaib. 

Lockflöte 430. 

lofprijzing 784. 

Lodoicea Seychellarum 189, 199. 

lokken (v. vogels) 430, 711. 

lokspijs 429. 

lombok setan 69. 

longen 36. 

lood 170, 189, 209, 236. 

loonen 519, 619. 

loopzang 710. 

Loriculus galgulus L. 441. 

losprijs 1296. 

luchtgeesten 1234. 

luchthonden 672, 1234, 1236, 1242. 

lucifers 605. 

Luffa acutangula Roxb. 136. 

luikjes 354, 368. 

luis 157, 400. 

Lycopodium cernuum L. 134, 380. 

Lygodium flexuosum Szu. 251. 

M. 

maaltijden 5, 10, 100. 

maan 193, 227, 474, 486, 488, 494, 501, 509, 

11 ii — ii 13, 1142, 1146, 1147, 1150, 1152, 

1166, 1172, 1187, 1218, 1225, 1243, 1253. 

maanboom 1113, 1115, 1134, 1165. 

maand 478—511, 1195, 1222, 1248. 

maandienst 1297. 

maandverdeelingen 479, 485—511. 

maan geest 509. 

maanmythen 467, 476, 509, 1224. 

maat (in het gedicht) 793. 

maatschap 1050. 

maatstok 453. 

Macacns cynomolgus Schreb. 419. 

maeander-dans 784. 

maïs 3, 5, 8, 60, 61, 74, 171, 557, 535. 

„ (der bela’s) 45. 

maïskorrels 76, 476. 

maïsmeel 76. 

makara 672. 
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maki (vliegende —•); zie: Galeopihecus. 

malaria 72, 181. 

Maleische kampongs: zie: kustnederzettingen 

Mallotus cochinchinensis Lour. 550. 

mampandoi 701. 

Mangifera indica L. 84. 

„ odorata 84. 

manimani setan 190. 

Marlis sp. 426. 

mannelijke palen 351. 

„ steenen 305, 308, 313. 

mannenkleeding 121 —143, 642. 

mantel 223. 

manufa'cturen 605, 606. 

Marderbar 424. 

Mares-vrucht 1222. 

marga 856. 

marteling 937, 948. 

maruwi 580. 

masseeren 177. 

mat 393, 544. 

maten (kippen —) 464. 

„ (mythisch)' 880, 881, 1196. 

» (varkens —) 453, 547, 594, 875, 942. 

materialen (diversen) 526. 

„ (industrie) 618. 

„ (kampongs) 263, 320. 

„ (kleeding) 115—121. 

„ (sieraden) 187—191.' 

„ (woningen) 379, 386, 526. 

matrassen 397. 

matriarchaat 734, 1074. 

médang 350. 

medenemen (v. voedsel) 11. 

medeplichtigheid 972, 973. 

medium 1243, 1251. 

meerjarige gewassen 514-—527. 

megalithische volken 272, 940. 

meineed 947. 

Melastoma sp. 531. 

melk 57. 

melkweg 63, 1109, 1112, 1142, 1143, 1152 

1156, 1165. 

menhir 267. 

menschenhandel; zie:' slavenhandel, 

menschenofier 280, 335, 338, 698, 898, 1270, 

1327. 

menschenvleesch (eten) 56. 

mergel 92, 263. 

mes 251, 623, 1219. 

meskorven 226. 

messing 124, 189, 208, 213, 250, 605,632,665. 

metaalbewerking 613, 618, 620, 625—633. 

metalen 189, 208, 397, 605. 

methoden (om varkens te verwerven) 45 5, 456. 

Metroxylon sagus Rottb. 85. 

middenbouw (der huizen) 353—378. 

mieren 483, 486, 507. 

miereneter 415, 426, 686. 

mierenleeuw 1254. 

minderjarigheid 1065. 

mioceen 675. 

misgewas 2, 480. 

modderwellen 1055, 1201. 

mode 110. 

modellen (v. woning) 342, 385. 

moeder (v. h, goud) 579. 

moederkampongs 886. 

moeilijkheid van onderzoek 473. 

Mohammedanen 899. 

mollusken 20. 

mondfluit 711. 

mondtrom 255, 711. 

monolithen 275. 

moord 966—976, 1017. 

Moro^ö-type (v. kampongs) 316—323. 

» (v. woningen) 352, 374—378, 383, 384. 

mortier 101, 251. 

muizen 20, 371, 392, 412, 480, 482, 483, 486, 

538» 547- 
„ (der bela’s) 45. 

muizenbrug 360, 363. 

munt 585. 

munten (zilveren —) 212. 

Musa sapientuni L. 80. 

musang 20, 45, 351, 424, 1123. 

muskieten 181. 

mutilatie 169 vlg., 712. 

mutisalah 167, 189, 207. 

muziek 711, 785. 

muziekinstrumenten 397, 652, 711, 785. 

Myrmidónes 483. 

mythisch huisraad 389. 

mythische ring 675, 872, 898. 

r woning 385, 1206. 
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N. 

naaien 117. 

naaktheid 103. 

naald 124, 170, 175. 

naam 45, 192, 267, 704, 706, 707, 829, 898, 1245. 

„ (v. honden) 460. 

„ (v. kunstmotieven) 654. 

naamgeving 700—708, 1057, 1058. 

nachten (rekening bij —) 474. 

Naga 1109, ii 66. 

nagari 848, 858, 872. 

nagels 151, 168, 702, 704. 

„ (v. tijgers) 189, 204, 675. 

naijver (der hoofden) 914. 

naplanttijd 473. 

natrekking 197, 404, 671, 672, 1047. 

natte rijstvelden 529, 541—547. 

navel 703, 704. 

navetas 269. 

nederdalen (uit bovenwereld) 882, 898, 1077, 

1078, 1153, 1207. 

nederzettingen 256—324, 514, 884—887, 1031. 

„ (redenen tot het maken v. —) 258. 

negari; zie: nagari. 

negen (magisch, heilig getal] 64, 78, 193, 281, 

330, 528, 758, 1151, 1152, 1158, 1159. 

1166, 1168, 1170, 1191, 1195, 1253. 

„ (werelden) 1171 —1173. 

negenmaal (overlijden) 1253, 1253. 

negeriën, negorij; zie : nagari. 

nekvleesch 56. 

Nephelium lappaceum L. 84. 

nestvaren 426. 

netten (jagers-) 420, 423, 427, 429. 

„ (visch-) 435, 439. 

nettenbreien 620, 633. 

neus (en oogen v. e. klapper) 78. 

„ (v. e. varken) 36. 

neusfluit 711. 

neushoornvogel 203, 306, 335, 429, 821, 1240, 

1254, 1326. 

neusring (v. wilde zwijnen) 675. 

nevel 1122, 1149, 1237. 

nibung 350, 376, 379, 665. 

nieuwe maan 474. 

niezen 78, 691, 1211. 

nijptang 161, 251, 627. 

nijverheid 613—654. 

nipah 100. 

nok 378, 379. 

nominalisten 404, 1243. 

nooddeurtje 366, 373, 375. 

noodvoedsel 2, 62, 90. 

notemuskaat 525, 600, 601. 

nunu-boom 1133, 1134. 

O. 

oeconomische (eenheid), 876. 

„ (toestand) 589, 597, 892. 

oerwoud 531, 1026. 

offers 34, 195, 401, 626, 696,898, 1327—1333- 

okselharen 163. 

oleia; zie: hulajó. 

olie (der bela’s) 45. 

„ (klapper —) 406. 

oliebereiding 613, 615, 620, 634. 

olifant 395, 672. 

omgekeerde (verhoudingen in het geestenland) 

404, 556. 

omheining 193. 

omineuse dieren 1240, 1241. 

omkoopen 958, 1016. 

omsluieren (v. gehuwden) 758, 769, 770. 

omzien 96. v 

onafhankelijkheidszin 258. 

onbekende daders. 949. 

onderhoud (der woningen) 341. 

„ (v. aanplantingen) 516. 

onderhouden (v. h. vuur) 6. 

onderkaak (v. varkens) 36, 395, 410. 

onderpand 934. 

onderscheidingsteekens (v. dapperen) 199, 688. 

„ (v. hoofden) 113, 664. 

ondervoed zijn 72. 

onderwereld 1252—1254. 

oneerbiedigheid (tegenover voorouders) 556. 

oneven dagen 479. 

ongedierte 157. 

onkruid 517, 549. 

onkwetsbaarheid 1202. 

onontbindbaarheid (v. huwelijk) 733. 

onroerende (zaken), 1047, 1050. 

onsterfelijkheid 925. 

ontbindende (voorwaarde) 1048. 

ontbinding (v. h. huwelijk) 1062. 
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ontevredenheid 258, 657. 

ontginningsrechten 1026, 1057. 

ontwijken (v. verloofden) 726. 

oog 403. 

„ (v. d. hemel) 554. 

oogen (en neus v. d. klapper) 78. 

oogharen 160. 

oogst 596, 1107. 

oogstring 543. 

oogstsch u u rtj e 551. 

oogsttaal 405, 556. 

oogziekten 185. 

oom 885. 

ooren 151, 169—171, 701. 

oorhangers 170, 200, 201, 209, 213, 228. 

oorlel 64, 209. 

oorlog 2, 31, 103, 258, 588, 910, 1085—1154. 

oorlogschepen 572. 

oorlogskleeding 211. 

oorversieringen 220, 232, 236, 243. 

opeten (v. kinderen door zon en maan) 476. 

opgave (v. ouderdom) 470. 

„opgerichte” steenen 266. 

opium 99. 

oplichting 1002. 

opperlandheer 845. 

opruiming (der tijdelijke verblijven) 258. 

opvangen (v. d. laatsten adem) 806, 809, 1245, 

1260. 

opvolging (in bestuur) 1069. 

„ (der onderling verbonden palen v. e. 

huis) 350. 

opwekkende middelen 99. 

opzwellen 171. 

ordaal; zie: godsoordeel. 

Orion (sterrebeeld) 472. 

orkest 787—789. 

ornamentiek 653. 

Oryza sativa L. 63. 

Osphromenus olfax C. V. 436. 

ouderdom 802. 

oudste tak (der familie) 1298. 

ovaal (gebouwde huizen) 295, 296, 352, 374, 

376,. 382—384. 

overheersching 895. 

overjarige (gewassen); zie: meerjarige —. 

overledenen 195, 266, 268, 305, 306, 313, 319, 

482, 817, 1107. 

overlijden 690, 803. 

overspel 494, 1063. 

overvragen 590. 

overwal 63. 

P. 

paard 441, 462. 

paddenstoel 340, 477, 1106, 1186. 

pagaai 228, 237, 268. 

pajong 267. 

Paketvaart; zie: Koninklijke —. 

palen 343, 344, 346, 349, 351, 352, 356. 

„ (versierde —) 351. 

palmblad 1284, 1315. 

palmtak 227. 

palmwijn 10, 15, 96. 

panandaran 693. 

Pandanus sp. 65, 137, 187. 

pandelingen 581, 586, 604, 900, 902, 1047. 

pand neming 1047. 

pangkat sesaka 276. 

papadon-wezen 898. ' 

papaja; zie: Carica papaya L. 

Paradoxurus musanga 424. 

parallellismus (in zangen) 63, 1144, 1146, 1149. 

particuliere vertrekken 354. 

passars 484, 592. 

patriarchale organisatie 1074. 

patronen (v. tatoeage); zie: tatoeage. 

patroongordel 679. 

pau (paoe) 595. 

Payena Suringariana Burck 601. 

„ Leerii Kurz 601. 

pënjaraw 267. 

perioden (bij berekening v. tijd) 471. 

personen (als zaken beschouwd) 1047. 

„ (misdrijven tegen de —) 963—994, 1017. 

personenrecht 1056. 

petroleum 605, 606. 

phallisme 267, 360, 374, 1127. 

phallus 360. 

Phaseolus sp. 81. 

phosphoresceerende paddenstoelen 477. 

pijniging (in rechten) 937. 

pijp IOO, 251. 

pikol 452. 

pinang 101, 170, 251, 362, 600, 601, 701,702. 

pincet 237. 

100 
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pisang (vrucht) 5, 7, 60, 61, 80, 340, 401, 522, 

1151, ii 66, 1195. 

pisangblad 5, 9, 15, 41, 68, 100, 174. 

pisangstam 427, 535, 1248, 1327, 1328. 

pisangstruiken (mythen) 78, 171. 

planken 358, 360, 362, 363, 374. 

plankier 348, 352, 445. 

plantaardig voedsel 1, 2, 17, 60—91. 

plantenschimmen 1238. 

plantenwereld 1238, 1244, 1313. 

plantrijst 540, 547, 553, 555. 

planttijd 473, 1043. 

platvormen (aan zee, bij rivier) 292, 313. 

plaveisel 263. 

Pleiaden, Pleyaden 472, 473. 

plein 78. 

pluimen 217. 

pluimgedierte 441. 

plukken (v. klappers). 520, 521. 

poften (v. voedsel) 5, 75. 

pokken 604. 

polijsten 171, 269, 621. 

politieke (Niassche — verhoudingen) 1025. 

polsbanden 213. 

polygamie 719, 720, 1059, 1070. 

pontianak 394, 1234. 

poort 287. 

poortwachters 285. 

pootstok 536, 540. 

porselein 396. 

positie (der vrouw) 734. 

pot (met levensstof) 691. 

potscherven 325, 406, 809, 1315. 

potten 15, 635, 638. 

pottenbakken 613, 620, 635—638. 

pottenbreken 406, 809. 

pound (Eng.); zie: pau, paoe. 

prachtlans (der bela’s) 45. 

praerogatieven 113, 216. 

prauw 269, 335, 360, 399, 433, 440, 564—579. 

804, 822, 925, 1252. 

Premna cordifolia Roxb. 84. 

priester 34, 36, 49, 280, 283, 519, 702, 706, 

893, 922, 939, 1278, 1333 — 1338. 

priesterbeelden 1310. 

priesteres 227, 893, 898, 1335. 

priesterkleeding 1338. 

priesterloon 1335. 

priestertrom 785, 1194, 1212, 1216, 1318. 

prioriteitsrechten 1070, 1041. 

privaatbezit 1029. 

privaten 334. 

proceskosten 933, 934, 952—1025. 

prophylaktische maatregelen 1273. 

Psidium Guajava L. 84. 

puberteit 712. 

pudenda 105, 121, 351. 

pukat 439. 

punthoedje 242. 

pusaka 625. 

putri 49. 

pyramidevormige schedeltombe 308, 839. 

R. 

raadsels 710. 

raam 381. 

raat (bijen —) 45. 

radja 860, 861. 

rameh 686 (zie: Pandanus). 

randjau 1096. 

rangregeling (der 'hoofden) 875, 878, 885, 914, 

916. 

rapatgebied 851, 852. 

ras (der Niassers) 1080. 

raspen 79. 

rat 20, 412, 1239. 

rauw (gebruiken v. voedsel) 5. 

„ (verstrekken v. varkensvleesch) 30. 

realisten 404, 1243. 

rëbana 792. 

reboiseering 531. 

rechten (der echtgenooten) 1061, 

„ (tol —) 608. 

rechter hand 7, 185. 

rechters 929, 932. 

rechtsbevoegdheid 929. 

rechtsbijstand 933. 

rechtshandigheid 683. 

rechtspraak 921, 927—950. 

rechtsverhandelingen 283. 

rechtsvermoedens 765, 1013. 

rechtswezen 927—1074. 

recidive 995. 

rëdjang 480. 

regeling (aanleg velden) 532 vlg. 

regelmatige groepeering(der verbodsdagen) 484. 
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regen 414, 420, 1184. 

„ (bij zwangerschap) 1184, 1215, 1220. 

„ (met zonneschijn) 195, 1226, 1234. 

regenbannen 676, 1243. 

regenboog 195, 1143, 1166, 1235, 1273. 

regengeesten 195. 

regenlokken 414, 676. 

regenscherm 250. 

regentijd 473. 

regenworm 1254. 

reiniging (v. h. lichaam) 151, 179—186. 

„ (v. kleeren) 112. 

reiszak 250, 251. 

rekenen 506, 591. 

rekening (bij nachten) 474. 

rekensnoer 591. 

rekken (bij den haard) 3, 4, 78, 365, 369, 

1106. 

relatieve waarden 875, 890. 

renten 875, 1049, 1052. 

reptilen 20, 43. 

resultaten (der voeding) 14, 71. 

retributie (bij ontginningen) 1040, 1043, I044> 

1045. 

„ (bij visschen) 437. 

reuzel 35. 

reuzen 1235. 

reuzenkikvorsch 20. 

reuzenschelp 189. 

reuzenslang 20, 45, 399, 428, 1159, 1198, 1203, j 

1234. 

Rhizophora sp. 565. 

Rhodomyrtus tomentosa Wight 63, 549, 550. 

rijgen 124. 

rijk (gebied) 872. 

Rijksarchief 844. 

Rijnsche zending 525. 

rijst 2, 3, 7, 15, 60, 61, 63—73, 401, 527— 

557- 58o, 584. 605, 606, 1159. 

„ (der bela's) 45. 

» (sterren) 63, 552, 1052. 

rijstaren 1327. 

rijstbergplaatsen 3, 65. 

rijstblok 15, 66, 76, 119, 1219. 

rijstbouw 546—557, 1043. 

rijstfluitje 711. 

rijstgeest 63. 

rijstkorrels 63, ino. 

rijstmaat 15, 63, 547, 596, 875, 941, 942, 944, 

1243- 

rijst mesje 227. 

rijstmoeder 475. 

rijstmythen 63, 528, 554, 1219, 1222. 

rijstoogst 330, 472, 473, 537, 543, 732, 797. 

rijstpriester 547—557. 

rijstschuurtje 544, 549. 

rijstspaan, zie: spaan. 

rijststrooien 1251. 

rijstveld; zie: ladang, sawah. 

rijstvogel 63, 399, 429, 500, 538, 550. 

rijstwaaier 15. 

rijstwan; zie: wan. 

rijstzak 397, 540. 

ring 214, 237. 

ringen (der boomen) 330. 

ringworm 256. 

rivier (der onderwereld) 1252. 

» (mythisch) 63, 1159. 

rivieren 433, 609, 1038. 

„ (rechten op —) 434. 

riviergebied (landschapseenheid) 855. 

riviergeesten 313, 1234. 

riviervisscherij 433—437. 

roerende zaken 1047. 

roerspaan 9, 565. 

rog 400. 

rok (vrouwen —) 105, 110, 144, 270. 

rollen 321. 

Rollmarder 424. 

rompbeelden 318. 

ronddragen (der dooden) 823. 

ronde (daken) 383. 

* (steenen) 304, 305, 319. 

„ (zuilen) 267. 

rood-kleuren 178. 

rooilijn 261. 

rook 379, 1180. 

rooken (genotmiddel) 100. 

„ (v. voedsel) 4. 

roosteren (v. voedsel) 5. 

rotswoningen 325. 

rottan, rotan 15, 135, 189, 196, 201, 321, 392, 

395. 396, 591, 600, 601, 609, 638,640,687, 

1172. 

rottanbewerking 620, 638. 

rottanlijn 1273. 
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rouw 103, 828. 

rozet 275, 364. 

rugsteun 266. 

ruilhandel 585. 

ruiling 1050. 

rumput manimani setan 48. 

S. 

Saccharum ojficinarum L. 86. 

sago 2, 3, 5, 8, 60, 61, 85. 

sagobladeren 85, 379, 384, 519. 

sagomeel 85. 

sagopalm 85, 96. 

sagovruchten 198. 

Sagus Rumphii L. 85. 

salpeter 183, 627, 679. 

sandaal 142. 

sanggaran 809. 

sangiang 819. 

sapi 7, 19, 23, 441, 459. 

Saportea sp. 118. 

sarong 143, 148. 

satinet 125, 189. 

sawahs 541 — 547, 1034. 

schaamgordel 121. 

schaamharen 164. 

schaamte 104. 

schaarschte 2, 62. 

schadelijk gedierte 408, 411—417. 

schaduw 1244. 

* (v. een stok) 473. 

schaking 727, 980. 

scharnier 365. 

schedel 306, 838, 1243. 

„ (v. varkens) 395, 410. 

schedeltombe 268, 306, 308, 839. 

scheede 673. 

scheepsbouw 337, 613, 620, 639. 

scheepvaart 563—579. 

schelpdieren 8, 20, 53, 432, 438. 

schelpen 189, 201, 250, 711. 

scheplepel 15. 

schepnet 435, 439. 

schepping (der aarde) 881, 1189—1198. 

scheppingsconceptie 1080, 1122—1198. 

scheppingstrias 1174— 1184. 

scheren 156. 

schering 645. 

schermutselen 784. 

scherven ; zie : pot —. 

scheuren (in de aarde) 1201. 

schijf 200, 237, 275, 391, 392. 

schild 655, 682—686, 710. 

schildpad (land —) 20, 45, 415, 428. 

„ (zee —) 20, 189, 202, 400, 415, 428. 

schimmels 517. 

schimmen 192, 268, 313, 335, 827, 875, 1207, 

1244, 1249, 1251. 

schimmenland 335, 1055, 1250, 1253. 

schip 360 (zie: prauw). 

Schnurbartbinde iói, 202, 211. 

schoeisel 142. 

schommelplaats (v. vogels) 429. 

schoonouders 701—704, 718, 1107. 

schoonzoon 1107. 

schoorsteen 379. 

schoot 770. 

schoren 343, 345, 346, 348, 351, 352, 378. 

schotels 68. 

schouderblad 410. 

schouderlappen 124, 686. 

schubdier 20, 45, 47, 426. 

schubmenschen 256. 

schulden 591, 593, 890, 1049, io53- 

„ (executie van —) 1049. 

„ (in schimmenland) 1055, 1253. 

schuldrekening 875. 

schuldslavernij 900. 

schuldvernieuwing 1048. 

schuurmiddelen 182, 183. 

Scolopendra 175. 

season 473. 

sectie (v. varkens) 29. 

Sclaginella plano. Hieron. 195, 653. 

setan 48. 

shamanisme 13 37. 

sibaso 693. 

sieraden 103, 186—249, 1107. 

sierkam (der bela’s) 45. 

sierschelletje 399, 674. 

signaalblok 316. . 

sikkelvorm (v. maan) 1074. 

Simbur Tjahaja 1008. 

sirih 7, 93, 94, 100, 101, 782. 

sirihbuidel (der bela’s) 45. 

sirihkalk 93, 178. 
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sirihspeeksel 178. 

sirihstamper 318, 370 (zie: mortier). 

sirihtasje 253. 

slaan (door geesten) 195. 

slaap 1281. 

slaapdeken 397, 579. 

slaapmatten 104, 363, 397. 

slaapplaats (apen) 419. 

slaapvertrek 104, 366, 373—375, 391. 

slachten (v. varkens) 7, 29. 

slagen (toebrengen van —) 977. 

slaginstrumenten 711, 785. 

slagtand 360. 

slamétan 1283. 

slang 21, 45, 55, 175, 276, 285, 399,415,416, 

486, 1241. 

„ (mythisch) 486, 494, 1109, 1166, 1179, 

1198, 1239, 

slangendans 783, 784. 

slaven, slavinnen 5, 10, 32, 43, 56, 299, 331, 

355, 445- 5l6. 58o, 581, 584. 586, 604, 717, 

729, 744, 745, 813, 818A, 826, 858, 859, 

900—913, 971, 1047. 

slavenhalers 912. 

slavenhandel 580—582, 912, 1050. 

slavenhuwelijk 906. 

slavernij (als straf) 950. 

slede 321. 

sleepen (der steenen) 321. 

slendang 130. 

slijpen 201. 

slijpsteen 15, 1210. 

slinger 84, 681. 

slingerplanten 402, 419, 538. 

smidse 290, 312, 322, 323, 629—632. 

smokkelhandel 1042. 

snelheid 671. 

snijwerk 330, 363. 

snor, — versiering 161, 218, 234. 

snuit (v. h. varken) 34. 

sociale gevoelens 257. 

Solanum melongena L. 83. 

spaan 15, 79. 

specht 49. 

speeksel 1285. 

speelnaam 1057. 

speelplaats (der vogels) 429. 

speerpunt 783. 

spel 1050. 

spelen 710—714. 

spiegel ii 13, 1149, 1253. 

spiegelbeeld 1244. 

spiegelgevecht 784. 

spin 812, 1251, 1256, 1264. 

spinnen 119. 

spiraal 237, 250. 

spiritus 1264. 

spitsvijlen (der tanden) 171. 

spoelen (v. d. mond) 7. 

sporten 752. 

springen 784. 

springlans 420—421. 

springsteen 277. 

sprinkhanen 54, 517, 1241, 1254. 

„ (vangen) 1086. 

sprongsgewijze (overgang matriarchaat in pa¬ 

triarchaat) 1074. 

staart (v. h. varken) 34. 

staartster 1186. 

staatsblad 97, 99, 1042. 

staketsels 439. 

stamboom 470, 1076, 1082, 1303. 

stamfeesten 1083, 1296. 

stammen 691, 722, 723, 896, 916, 1027, 1060, 

1061, 1080—1082. 

stammoeder 256, 475. 

stamvader 64, 470. 

stamverband 874, 1084. 

stamverdeeling 1074—1084. 

stand (der beenen der vrouw) 782. 

standaardmaten en —gewichten 453, 593, 875, 

1043. 

standen 728. 

stedenvorming 257. 

steen 15, 343, 351, 390, 403, 681. 

„ (eerste —) 280. 

v (mythisch) 1122, 1126, 1149, 1191. 

steenen (huizen) 388. 

„ (in de kampong) 265—281, 304—309, 

317—321. 

„ (mannelijke —) 305, 308, 313. 

„ (pajong) 276. 

„ (vechtmateriaal) 681. 

„ (vindplaatsen v. —) 320, 347. 

„ (vrouwelijke —) 33, 267, 268, 305, 308, 

3T3- 
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steenen (zetel) 275, 276. 

steensoorten 263. 

stekelvarken 20, 45, 170, 425, 517. 

stelen 88, 995 —1002. 

stellages (voor dooden) 833, 1251. 

stemmen 918. 

stengels 190, 196. 

sterfdagen- 479. 

sterkte der bevolking 72. 

sterrebeelden 472. 

sterren 552, 1110, 1149, 1186. 

„ (als rijst beschouwd) 63, 552, 1052. 

sterven (v. schimmen) 1254. 

stichting (v. kampongs) 258. 

stoel (steenen —) 275, 27b. 

strafbare handelingen 716. 

straffen (opbouw der —) 1011. 

strafrecht 875, 950—1026. 

stranden 437, 1039. 

strandlijn 325. 

strandvisscherij 437—440. 

strandweiden 458, 1039. 

strijd (over opperhoogheid in wereld) 1122. 

strijdbuis 631, 686. 

strijden (wijze van —■) 1087. 

strikken 424, 429. 

stukmaken (v. voorwerpen bij doodenfeest) 817. 

stukslaan (v. armen en beenen) 937. 

subsidiaire straffen 963. 

succes (op de jacht) 401. 

suikerriet 8, 60, 86, 100, 171, 535, 559. 

suikerstroop 86. 

surrogaten 101. 

swastika 654. 

sympathie 197, 404, 672. 

Syrnium Niasense Salvadori 414. 

T. 

tabak 100, 533, 534, 605, 606. 

tabakspijp; zie: pijp. 

tabakszakje 251. 

tabouret 391, 

tabu 888. 

tahi angin 1151. 

tali kulo 718. 

tanden (behandeling der —) 151, 171, 172, 701. 

„ (krokodil —) 189, 205, 675. 

» (tijger —) 189, 205, 675. 

tapioca 89, 561. 

tarwe (Turksche —); zie: Zea mays L. 
tatoeëeren 151, 175—177. 

techniek 186. 

telkoord 591. 

terechtzitting 936. 

terong 83. 

terrasgewijze (aanleg v. kampongs) 311. 

terreinsgesteldheid 298. 

terugkeer (tot de oude instellingen) 879. 

terugzending (der vrouw) 1062. 

Theobroma cacao L. 84. 

tiang deres 96. 

tienden 545. 

tijdelijke (begrafenis) 832. 

„ (verblijven) 386. 

tijdrekening 469—513. 

tijdstippen (gunstig of ongunstig) 479, 779. 

tijger 138, 336, 1227, 1242, 1296, 1297. 

timmerlieden 330, 614, 619, 893. 

tin 189, 210. 

toebereiding (v. voedsel) 5, 30. 

toegang (tot de nederzettingen) 309. 

„ (tot de woningen) 348. 

toespijs 69, 79. 

toetssteen 251, 875. 

tolgebied 603. 

tolrechten 608. 

tong 56. 

tooverij 519, 675, 939. 

topeng 197. 

totem, totemisme, 12, 1239. 

touwdraaien 613, 620, 640. 

Tragulus napu 422. 

trap (huis —) 348, 352, 374, 395, 410. 

• (kampong —) 284—288, 309, 319. 

„ (v. klapperbladen); zie : lissentrap. 

treeft 15, 365. 

treknetten 439. 

treurzang 794. 

triaden 550, 553, 875, 1148, 1153, \\66,ii6S, 

1174, 1175, 1198. 

tribal constitution 857. 

Tridacna gigas 201, 222. 

tripang 432, 438, 602. 

trom 785. 

tucht 708. 

tuchtiging 658. 
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twaalf 1150, 1158. 

„ (wijzen v. huilen) 808. 

twee 243. 

tweegevechten 1100. 

tweekleppigen 53. 

tweelingen 698, 965, 1017, 1064. 

twintigtallen (rekening met —) 484, 491, 494. 

typen (van kampongs) 263, 303, 308, 316. 

„ (van woningen) 331. 

U. 

ubi 2, 5, 7, 8, 15, 60, 69, 87, 88, 171, 174, 

448, 449, 560, 1210, 1221. 

„ (der bela’s) 45. 

» (— kaju) 89. 

„ (— stamper) 15. 

„ (— velden) 448. 

uil 414, 1240. 

uitbouwsel (der huizen) 373, 382. 

uitdagen 424. 

uiteinde (der wereld) 467, 1172, 1198, 1202. 

uitgaven (der hoofden) 926. 

uithuwelijking (aan meerderen) 725. 

uitleggers 565. 

uitslag 12, 1274. 

uitvoer (v. rijst) 72. 

uitvoerhandel 601—604, 608. 

Urahn der Götter 1145, 1146, 1244. 

Urticaceae 1228. 

V. 

vader 891. 

vaderlijke macht 1064. 

vaderschap 1063. 

valk 47. 

val-kuilen 406. 

vallen (apen —) 419. 

„ (muizen —) 412. 

» (vogel —) 429. 

vallende sterren 1186. 

valluik 309, 368, 374, 381. 

Varanus salvator 370. 

varen (kunstmotief) 217, 227, 275, 276, 285. 

» (plant) 196. 

varken 4, 7, 19, 23—36, 38, 377, 441—457, 

589, 602, 1239, 1254, 1327, 1328. 

„ (dat niet geslacht, zonde —) 1296. 

„ (der bela's) 45. 

varken (mythisch) 443, 1180, 1216. 

varkensharen 664. 

varkenskoppen 338. 

varkenskuilen 420, 446. 

varkensmaat 453, 547, 594, 875, 942. 

varkensslachten 24—27. 

varkensstaart 621. 

varkensstallen 291, 312, 322, 349, 351, 377, 

444, 445, 454- 

varkensteelt 444—452, 893. 

varkensvleesch 1, 4, 5, 7, 15, 93, 340, 351. 

„ (betaalmiddel) 24, 585. 

varkensvoer 66, 406, 448. 

vasten 1195. 

vato lahy 272. 

vee 352, 1008. 

veeten 1086. 

vegen 341, 406, 448. 

velden (bescherming tegen het wild) 408. 

„ (vernieling door huisdieren) 1008. 

veldslaven 905. 

venster 361, 381. 

Venus (ster) 472. 

verandering (in kleeding) 110. 

verbintenissen 1047—-1056. 

„ (tegenover de voorouders) 1055. 

verblijven (tijdelijke) 324. 

verbloemde mededeelingen 736, 746. 

verboden invoer 97. 

verbodsbepalingen 12, 22, 36, 43, 47, 158, 171, 

174, 338> 340, 406, 694—696, 930, 1225, 

1304. 

verbodsdagen, — tijd 479—481, 492, 498, 507, 

516, 702, 1239. 

verbranden (v. kampongs) 1103. 

verbruikleen 1050. 

verdeeldheid 258. 

verdeeling (v. geslachte varkens) 31. 

verdrinken 948, 1201. 

verdronkenen 831, 1348. 

verdubbeling 1052. 

verduisteringen 1109. 

vergaderplaats 274. 

vergelijkende opgave (der onderdeden eener 

woning) 385. 

vergif, vergiftiging, 936, 973, 1017, 1248, 

verheffing (v. hoofden) 925. 

verhoogingen (in woning) 353, 363, 364. 
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verhouding (v. hoofden en bevolking) 891. 

verhuur 1050. 

verjaring 1027, 1046, 1047. 

verkeer 609—612. 

verkiezingen 924. 

verkoop 519, 1050. 

verloving 724—726, 731, 747, 765. 

vermaningen 757. 

vermogen (zelfstandig — der vrouw) 1071. 

vermolmen 336. 

vermoorden 1248. 

verongelukten 1248. 

veroveringsrecht 1037. 

verpanden 1047. 

verplichtingen (der echtgenooten) 1061. 

verschijnen (in grooten getale v. dieren) 507. 

verschoonbare misdrijven 964, 1018. 

versperring (aan klapperboomen) 519. 

„ (onder de huizen) 352. 

verspreiding (der Niassers over het eiland) 1049. 

versterkingen 288, 310. 

verval (v. d. landschappen) 858—863. 

vervangen (bij eeden) 946. 

verven 121, 620, 641—642. 

„ (v. h. lichaam) 151, 178. 

vervloeken 12, 63, 78, 940, 1221. 

vervoer (v. kippen) 463. 

„ (v. steenen) 321. 

„ (v. varkens) 452. 

verwantschapsnamen 1071. 

verwenschen 696. 

verwondingen 977, 1019. 

verzet (der vrouwen tegen de begrafenis) 827. 

verzorging (v. h. lichaam) 151 —186. 

vestiging (Lagundi-baai) 470. 

„ (noodig, om onroerend goed te verwer¬ 

ven) 1043. 

vier (magisch getal) 96, 528, 549, 702, 810, 

1153, 1168, 1191, 1206, 1251, 1296, 1298. 

vijf (magisch getal) 1214. 

vijfdaagsche indeeling der week 484. 

vijlen 171. 

vingersieraden 201, 212, 240, 246. 

visch 1, 4, 7, 20, 23, 69, 340, 1150, 1201. 

vischbeen 206. 

vischhoek 435. 

vischlijn 435, 440. 

vischrechten 434, 437, 1038, 1039. 

vischvangst, visscherij, 103,432—441,564,795. 

vischvijvers 436. 

visschen 20, 49, 51. 

Vitex sp. 346, 1288. 

„ pubescens Vahl. 549. 

„ vestita Wall. 549. 

vlaggetjes 217, 808, 833. 

vlechten 392, 613, 620, 643. 

vleermuizen 20. 

vleesch 8, 18-—56, 69. 

vliegende hond; zie: kalong. 

vlinder 1254. 

vloed 1202. 

vloeken 696. 

vloer kleedjes 125. 

voeding (der varkens) 447—450. 

voedingsgewassen 514—526. 

voedingswaardig gedierte 411, 418—431. 

voedsel (hoeveelheid —) 72. 

voetbal 710. 

voetwonden 142. 

voet(zool)afbeeldingen 269, 273, 319. 

vogelkop 203. 

vogels 20, 49, 63, 306, 429, 809, 1240. 

volk 891. 

volksetymologisch verband 63, 335. 

volksvergadering 918. 

volle (burgerwaardigheid) 216, 898. 

n (maan) 497. 

vondeling (te — leggen) 698. 

voogdij 1065. 

voorbedachtenrade 963. 

voorbereiding (v. veldtocht) 1089—1094, 1103. 

voorgalerij (doorloopende —) 333. 

voorhoofd 403. 

voorouderbeelden 318, 360, 547, 552,586,701, 

702, 754, 759, 769, 810, 1070, 1093, 1298— 

1305. 
„ (der bela’s) 47, 417. 

voorouders 21, 283, 335, 454, 546, 556, 693, 

739. 927. 933. 952, 1015, 1055. 

vooroudervereering 714, 874, 898, 1059, 1067, 

1280— 1287. 

voorspoed (uitingen v. —) 776, 777. 

„ (vragen om —) 1304. 

voorstelling (v. d. dierenwereld) 45—48, 399. 

voorstellingsvermogen (bij bouw v. woningen) 

330- 
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voorvechters 1098. 

voorzangers 793. 

vorm (der steenen) 269—2S1. 

vormen (v. kinderen) 698. 

vrede 338, 1102. 

vreemdelingen 283, 1045. 

vrijwillig herstel (bij diefstal) 995. 

vrouw (positie der —) 734. 

vrouwelijke (palen) 351. 

* (steenen) 304, 319. 

vrouwen 340, 386, 614, 1050, 1062. 

„ (aandeel in den strijd) 1098. 

„ (als zaak beschouwd) 1047, I0Ó2. 

„ (misdrijven en overtredingen tegenover 

of met —) 979—993, 1525, 1021. 

vrouwenkleeding 144—151, 642. 

vrouwenwerk 449, 539, 617, 1061. 

vruchtboomen 1007, 1036, 1252. 

vruchten 189, 197, 652. 

vruchtgebruik 1066. 

» vruchtharen 118. 

vuur 6, 96, 403, 406, 710, 1180, 1210, 1228, 1230. 

„ (bij brug onderwereld) 1252. 

„ (om — vragen) 406. 

vuurboor 6. 

vuurslag 6, 254. 

vuurwaaier 6. 

vuurwapenen 678. 

W. 

waaier 250. 

waarde (v. invoer) 607. 

» (v. rijstvelden) 545, 

» (v. uitvoer) 653. 

waardemeter (v. sieraden) 221. 

» (v- varkens) 453. 

wallen 284. 

wan 15, 67. 

wandelstok 250. 

wandluizen 341. 

wapens 655—689. 

warongs 98. 

was 45, 58. 

wasschen /v. dooden) 807. 

„ (v. de hand) 7. 

„ (v. gebeente) 819, 1262. 

water (verkoelend symbool) 946. 

„ (wijding met—) 701—705. 

waterdieren 51, 400. 

watergeest 51, 400, 1239. 

waterrechten 1038. 

waterreservoirs 15, 365. 

wedden 467, 791, 1050. 

wederinkoop 1050. 

wederopstanding 818, 819, 1262, 1264. ' 

weduwen 813, 827, 828, 1071. 

weefsels 118, 393. 

weegschaal 251, 595, 628,875,881, 1146, 1149, 

1191, 1207. 

weekdieren 53. 

weenen 63, 78, 751, 807, 808, 1126, 115 

1191, 1215. 

weergeld 963. 

weermacht 897. 

wegen 293, 315, 524,,609, 628. 

wegvliegen (sterven) 809. 

wegwerpen (begraven) 804. 

weiden (v. karbouwen) 458. 

„ (v. varkens) 444. 

welgesteldheid 105, 920. 

welriekende kruiden 183. 

wenkbrauwen 159. 

wenken (van geesten) 812. 

wereld 1122—1205. 

wereldboom 554, 1109, 1115, 1128, 11jj, 11 jj., 

i 139—1166. 

wereldei 1113, 1122, 1165, 1172. 

wereldslang 1157, Ir59> 1160, 1166, 1198, 1244. 

werktuigen (rijstbouw) 540. 

werkzaamheid (in de kampong) 896. 

werpnet 2, 435, 439. 

wesp 431. 

westenwind 1141, 1151, 1162. 

wetgeving 877. 

weven 397, 620, 644—646. 

weverspoeltje 1218. 

wichelen 1317- 

wieden 537, 540. 

wijze (v. drinken) 9, 

» (v. eten) 8, 70. 

wild 45, 1230. 

wimpels; zie: vlaggetjes, 

wind 193, 1116, 1126, 1130,1141 — 1143,1149, 

1153, 1154, 1161, 1244. 

windgeest (—god) 193, 1135—1142, 1148, 1182. 

windstreken 256. 

IOI 

O
J
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winkeltje 605. 

wisselbeurtzang 793. 

wit 554. 

witte (mier) 1254. 

„ (zwijnen) 45, 442. 

woeste gronden 1028. 

wolfsklauw 190, 195. 

wolfskuil 1096. 

wolk 1154. 

wollen dekens 125, 189, 247. 

wonden 49. 

woningen 324—389, 526. 

„ (der bela's) 45. 

„ (mythisch) 385, 1206. 

„ (v. hoofden) 328. 

woordenspel 1118. 

wordingsgeschiedenis (v. d. klapper) 78. 

» (v. d. rijst) 63. 

„ (v. landschappen) 855-^—857. 

wortels 496. 

wouden 45, 1037. 

wraakrecht 928, 964, 1025. 

wuiven (geesten) 1251. 

y. 

yew-tree 192. 

Yggdrasil 1166, 1206. 

ijzer 15, 189, 211, 605, 629—632, 1253, 1259. 

yoni 267. 

z. 

zaaien (der rijst) 536. 

zaairijst; zie: plantrijst. 

zaal 353, 354, 365, 366, 392, 626. 

zadeldak 383. 

zak 78, 192. 

zakken 125, 128, 250, 544, 1 105. 

Zalacca edulis BI. 54. 

zalven 151, 177. 

zand 183. 

zandsteen 320. 

zandstrand 323. 

zang 712, 793. 

Zea inays L. 74. 

zee 942, 1201, 1202, 1319. 

zeebeving 1201. 

zeegeesten 1201, 1234. 

zeegod 1201. 

zeep 184. 

zeevisscherij 440. 

zeezoogdieren 432. 

zegening 769, 1043, r334- 

zeilen 565, 566. 

zelfontwapening 611, 655. 

zendelingen 525, 860, 862. 

„ (bestuurs-) 860. 

zending 658, 708. 

zetel; zie': zitbanken, 

zeug 442, 519, 1153, 1155, 1234. 

zeven 64, 78, 1297. 

zevengesternte 472, 473, 1259. 

zevenjaarlijksch feest 1295—1297. 

ziekten (v. menschen) 21, 258, 336, 801, 805, 

1107, 1267—1280, 1337. 

„ (v. varkens) 7, 454. 

ziel 245, 1244 vlg. 

zielenland ; zie: schimmenland. 

zielsverhuizing 306, 1253, 1260. 

zijde (der bela’s) 45. 

zijkanten (der huizen) 358, 362, 368, 379, 384. 

zilver 189, 212. 

zindelijkheid (op eten, voedsel) 7, 29. 

zitbanken 306, 361, 368, 390, 391, 400, 918. 

zitten (der vrouw) 782. 

zittende houding (der beelden) 318, 1287. 

zoenoffer 401. 

zon 63, 474, 475, 481, 494, 500, II15, 1147, 

1172, 1185, 1187, 1243. 

„ (gestyleerde —) 391. 

zondenval 1220. 

zonnehoed 137, 150, (400). 

zonnejas 125. 

zonnen (twee —) 476. 

zonnemythen 476, 1184—1187. 

zonnescherm 191, 224, 241, 250, 1156. 

zoogdieren 20. 

zoogen 57. 

zoon 705. 

„ (oudste —) 809, 1067—1072. 

zout 8, 69, 93, 406, 646—651, 1007. 

zouten (v. voedsel) 4. 

zoutproductie 93, 646. 

zoutverbruik 93. 

zoutziederij 93, 323, 613, 620, 646—651. 

zuiveringseed 936, 940. 

zuiveringsgeld 972, 995. 



ZAAKREGISTER (ETHNOGRAPHIE). 

zusters (huwelijksopvolging) 730. 

zwaard 191, 225, 241, 267, 306, 391,655,661, 

668—678. 

zwaardgreep 191, 225, 306, 1133, 1218. 

zwaardkorf 203. 

zvvaardscheede 191, 225. 

zwammen 340. 

zwanger maken 981, 982, 1147, 1160. 

803 

zwanger maken (d. middel v.e. vrucht) 1222,1238. 

zwangerschap 12, 690—698, 715. 

„ (v. d. man) 1160, 1157, 1219, 1221. 

zwart 103, 705, 807, 813, 1089. 

„ (maken) 172, 199, 397. 

zwevende dieren 49. 

zwijn (wild —) 4, 20, 23, 27, 45, 395,420,442, 

480, 517, 538, 656, 672, 898, 1255, 1269. 

1 

0 



II. REGISTER VAN PLAATSNAMEN. 

(ETHNOGRAPHIE). 

A. 
\ 

Abugha 869. 

Achter-Indië 1080. 

Admiraliteits-eilanden 1137, 1139. 

Aegypte 41, 273, 484, 486, 1162, 1222, 1253, 

1259. 

Afia 639. 

Afrika 472, 484. 

Afulu 869. 

Ainu 192. 

Akposa (Afr.), 484. 

Albeynan, etc. 1427-—1434. 

Alfheim 1233. 

Alneyan; zie: Albeynan. 

Alramny 1427—1434. 

Amadraja 311, 1093, 1107. 

Ambon 872, 1137. 

Apu Lagan 1133. 

Arabië 272, 858. 

Aramö 56, 121, 256, 259, 265, 294—323,329, 

351—353. 368—378. 382—385, 589, 

818, 853, 903, 910, 1037, io85> 10S6, 

1088, 1090, 1093, hoi, 1106. 

Asgard 1326. 

Asi-Gómbu 870. 

Assyrië 1166. 

Atjeh, Atjehers 613, 858, 859, 861. 

Awakij 869. 

Awè-n'Ojo 869. 

B. 

Babylonië 41, 479, 484, 1166. 

Badjawa 272. 

Badjoreezen 497, 1127. 

Baganda 395. 

Bahau 1133, 1248. 

Balaigha 31, 85, 304, 563, 572. 

Balê 870. 

Bali 809. 

Balöhili 835. 

Balöwödö 325. 

Banjak-eilanden 568. 

Bantam 828. 

Baros 56. 

Batak-landen 209, 349, 462, 497, 693, 821, 856, 

865, 875, 1002, 1074, 1080, 1133, 

1140, 1218, 1224, 1232, 1255. 

Batavia 574, 1074, 1232. 

Batu-eilanden 171, 175, 260, 276, 335, 337, 

563, 568, 634, 664, 698, 772, 

1216, 1222. 

Bawalia 248. 

Bawö (— Gawuwugha) 467, 1172, 1198, 1202. 

* (Lauwö) 303, 1391. 

„ (— Lölö Matsjuwa); zie: Lölömatjuwa. 

Bawödóbara 260, 1100. 

Bawödsauwa 870. 

Bawöfalagötanö 12, 284, 785. 

Bawöganöwö 225, 281, 504, 710, 1016. 

Bawölöwalani (0'o'u) 26. 

» (— Z.) 260, 267, 273, 286, 989, 1099. 

Bawömataluwö 49, 63, 105, 138, 251, 250, 

261, 263, 267, 269, 280, 281, 

283—285, 289, 521, 326, 329, 

337. 338. 344. 354. 358, 362, 

395, 396, 574, 667, 672, 704. 

736, 784, 785, 813, 866, 896, 

898, 1040, 1080, 1089, 1126, 

1252, 1300. 
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Biak 1195. 

Bitaha 490, 494, 498. 

Biutsji 4. 

Boegineezen 858, 1189, 1326. 

Bólötu 1260. 

Bontoc Igorot 153. 

Borneo 422, 701, 804, 995, 1133, 1137, 1139, 

1184, 1215.' 

Börö iFadu 1205, 1206, 1294. 

Böröwösi 1238, 1243, I295- 

Bótógawu 258. 

Bótö-m'bawö 1243. 

Bötu Zówu, Sitölu Ungö n'idanö 875. 

Bcrusö 869. 

Britten 267. 

Buru 872, 875, ii 16, 1137, 1139. 

Bu'ulölö 1157. 

C. 

Carnac 272. 

Celebes 1088, 1139. 

Ceram 872, 1133, 1139. 

Chaldea 1166, 1190. 

China 1299, 1315. 

Congo 484. 

D. 

Dahana 12, 837, 851. 

Daïri 1255. 

Dajaks 306, 333, 822, 1105, 1189, 1264. 

„ (Zee —) 809, 822, 880. 

Dalu-Dsusuwa 304. 

Dana 1273, 1274. 

Deodeo 1192. 

Dima 88. 

Djohor 1223. 

Dohalawa 1157. 

Dowi (kaap) 598. 

Dsjumali 1296. 

E. 

Edanau 541. 

Eho 256, 311, 371, 609, 656, 743, 903, 1093, 

hoi, 1107. 

Engeland 273, 484, 1069. 

Europa 600, 671. 

F. 

Fadórö (Idanoj) 1192. 

» (z-) 866, 1434—1456, vg. 

Fama'ala 1252. 

Fansour 56. 

Fidji-eilanden 813, 828, 1080, 1239, 1299. 

Flores 272. 

Foa 39, 870. 

Födó (kaap) 325. 

Födrakö-raja 303. 

Föhili 598. 

Frankische Schweiz 15. 

G. 

Galela 1291. 

Gallië 267. 

Gawuwugha; zie: Bawö —. 

Gazelle-Halbinsel 229, 503, 1206, 1208, 1218. 

Germanen 64, 394, 783, 1162, 1172, 1233, 

1248, 1326. 

Giallar-brug 1252. 

Gömbu 870. 

Gömó 295, 303, 304, 370,490,854, 1077, 1155, 

ii 66, 1178, 1194, 1206, 1213, 1296. 

Goram 1133. 

Griekenland 45, 226, 272, 472, 491, 813, 1075, 

1162. 

Gunung Sitoli 39, 40, 51, 57, 260, 323, 387, 

436, 517. 536, 563, 567—569. 
574. 576. 577. 592, 598, 599. 
604, 605, 611, 613, 615, 634, 

639, 647, 746, 851, 860, 861, 

941, 1042, 1050, 1128. 

H. 

Halmaheira 1264. 

Hebreeuwen 41. 

Helera 1055. 

Hervey-eilanden 1230, 1298. 

Hili (— Maziaja) 96, 732, 1148, 1149, 1191, 

1231, 1260. 

Hilialawa 260, 870. 

Hiliamaètaluwó 258, 870. 

Hiliamaètaniha 260, 263. 

Hiliamaigila 263, 1077, 1295. 

Hilibadalu (Ojo) 1096. 

Hilibarudsjö 869. 
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Hilibaruzö 851. 
Hiliba'u 1093. 
Hilibótódanö 260. 
Hilibövvö 495, 1283. 
Hilibuasi 839, 1153. 
Hilifaidö 1077. 
Hilifalawu (Huruna) 329, 445. 

„ (— Z.) 273, 541, 609, 818, 1080, 1086, 
1230, 1291. 

Hilifanajamö 911. 
Hiliganöwö 105, 221, 258, 273, 631,870, 1100. 
Hiligehó 1077. 
Hiligowe, Hiligowê 886. 
Hilihoja 869. 
Hilihöru 93, 646, 649. 
Hililaojolaojo 1160. 
Hilimanaradsja 1077. 
Hilimódregeraja 840. 
Hilinamödsauwa 284, 734. 
Hilinawalö 263—265, 270, 281, 289, 344, 472, 

667, 840, 1216. 
Hilisanuwö 1095. 
Hilisatarö 92, 287, 292, 329, 342, 347, 363, 

435» 439. 502, 519, 672, 814, 870, 
898, 1077, 1201. 

Hilisimaètanö 263, 273, 275, 276, 278, 279, 
281, 284, 285, 47.3, 474, 499, 
541, 736, 813, 818, 866, 896, 
898, 1014, 1031, 1040, 1062, 
1093, 1124, 1216, 1222, 1253, 
1260, 1265. 

Hilisodrage-asi 263. 
Hilisódragha 92. 
Hilitumuru 1093. 
Hiliwaidó 1297. 
Hinako 40, 121, 175, 323, 563, 568, 569, 572, 

574. 575» 577» 598» 604, 605, 634, 870, 
1050. 

Hindustan 64, 1080. 
Hösi 854. 
Huid (— Senau) 598. 

„ (— Si-Mtö) 870. 
» (— Wunga) 438, 568, 598, 602. 

Humboldtbaai 743. 
Hunó 311. 

I. 

Idanö (Drawa) 592. 
„ (— Gavvó) 41, 448, 485, 495, 870, 882. 
„ (— Ho, — How) 256, 333, 335, 866. 
» (—Mola) 56, 152,248, 256,298, 311, 1157. 
» (— Tai) 55, 64, 304, 306, 493, 529. 

Idanoj 439, 851, 870, 1192, 1210. 
Idanömi 6. 
Ierland 12, 269, 1069, 1168, 1291. 
Indië (Voor —) 49, 272, 579. 
Indische Oceaan 298. 
Ira Ono (— Gambö) 886. 

„ (— Huna) 55, 102, 256, 303, 853. 
* (— Lasé) 29, 234, 256, 303, 390, 721, 

839, 87.0, 1086, 1153, 1238. 
Isjiwa Namö Halu 134. 

J. 

Japan 272, 479, 714, 1281, 1294, 1300, 1315. 
Java 12, 79, 100, 273, 335, 484, 804. 

K. 

Kajan 1133, 1206, 1216. 
Kalangs 1219. 
Karo 1080. 
Kei-eilanden 1139. 
Kelten 64, 482, 943, 1063, 1168, 1174, 1180, 

1253, 1255, 1257, 1291. 
Kerry 1239. 
Kezmaris 272. 
Kisar 1122, 1140, 1179. 
Köidrafö 6. 
Komëring 422, 519, 672, 804, 1288. 
Koningsdal 267. 
Krakatau 2. 

1 Kubu 1117. 

L. 

La-'aja 323, 598. 
Lafau 51, 256, 563, 568, 572. 
Lagundi 51, 470, 568, 572, 574, 576, 598,658. 
Lahagu 611. 
Lahewa 569, 575, 577, 578, 605, 692, 1166, 

1179, 1185, 1206, 1227, 1245,1252— 
1254, 1260, 1275, 1284. 

Lahümi 14, 55, 117, 256, 305, 497, 509, 575, 
598, 835, 853, 870, 875, 877, 880, 1095. 

Lahusa (Masió) 667. 
7) (W.) 295, 598, 821. Idanö Do 821. 
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Lahusa (Z.) 263, 273, 575. 

La'ija 1157. 

Lakor 1179. 

Lalai 49, 851. 

Lalimanawa 88. 

Lambaru 295, 870. 

Lampongs 136, 224, 267, 276, 306, 484, 811, 

898, 925; 986, 1065, 1070. 

Laraga 851, 870. 

Lasara 851. 

Lawalawaluwó 55, 56, 493, 529, 1252, 1260. 

Lawelu 611. 

Lawidra, Lawira 706, 718, 1077, 1191, 1205, 

1207. 

Leiden 110, 276, 282. 

Lëmatang 272. 

Letti 839, 1179. 

Lewu 404. 

Lölödjai 870. 

Lölömatjuwa 88, ioSó, 1 ióo, 1196, 1243. 

Lölömojo (boven Eho) 371. 

Lölöwa'u 256, 571, 581, 611, 657, S53. 

Lölözirugi 838. 

Luang Sermata 1179. 

Lüchow 1147. 

Luhu 1189. 

Luwaha Muzoj 964, 1045. 

Luwaha Sjuani 870. 

Luzamanu 701, 746—765, 805—813,965, 1008, 

1040, 1043. 

M. 

Madagascar 272, 1119, 1127, 1297. 

Madras 579, 584. 

Madjinö; zie: Madsinö. 

Madsinö 256, 264, 265, 270, 335, 812, 854, 

866, 870, 940, 1040, 1077, ll9ï> 1193, 

1248, 1265, 1300. 

» (— Lawa) 32, 63, 133, 137, 199, 256, 

260, 667, 813, 1014, 1173. 

Madura 1074. 

Mainamölö; zie: Maniamölö. 

Makassar 1232. 

Malakka 1223, 1252. 

Maniamölö 256, 260, 265, 598, 813, 854, 866, 

868, 870, 883, 1077. 

Maori 1208. 

Mariannen 79. 
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Maros 51, 870. 

Marshall-Inseln 1139. 

Masarete 875. 

Masiö 55, 304, 399, 1265. 

Ma'usö (Mausi) 598. 

Mazingö; zie: Madsinö. 

Mekka 1206. 

Melanesiërs 899. 

Mentawei 171, 175, 412, 683, 872, 1140, 1222, 

1254. 

Mexico 273, 479, 484, 491, 1146, 1162. 

Miga 851. 

Milanau 822. 

Minahassa 63, 658, 1145, II57> 1222, 1258. 

Minorca 269. 

Moa 1*179. 
Modderbank 572. 

Mö^Pa 541. 

Moro-sö ,12, 14, 110, 295, 575, 598, 835, 838, 

870, 886. 

Mota 1105. 

Muara Dua 875. 

Mukomuko 858. 

Muzoj 39, 256, 441, 563, 568, 581, 600, 639, 777. 

N. 

Na'aj 870. 

Nainamölö 854. 

Nalawö 304, 870. 

Nanusa-eilanden 1106. 

Nastrand 1252. 

Natal 580. 

New-Grange 285. 

Ngada 272. 

Nicobaren 1245. 

Nieuw-Guinea 45, 79, 194, 340, 381, 726, 743, 

751, S11, 873, 1332. 

Nieuw-Pommeren 1195, 1208. 

Nieuwe-Hebriden 819, 1162, 1195- 

Nijl 467. 

Nineve 479. 

Noren 898, 1166,. 1168, 1172, 1174, 1177, 1180, 

1193, 1203, 1222, 1233, 1252. 

O. 

Oberpfalz 1231. 

Ojo 298, 352, 563, 721, 838, 854, 868, 1079, 

1201, 1211, 1212. 
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Ojo (— Snvalu—Öri) 870. 

Oio—Lowangan 839. 

Oio—Ngadju 809, 995, 1246, 1261, 1263. 

Ombölata (O.) 479. 

» (— langi) 1151- 

Ono (— Bagolö) 56. 

„ (— Bawaulu) 1225. 

„ (— Lalu) 256, 260, 335, 1077, 1297. 

„ (— Si Hura) 1077. 

» (— Wa;ö) 270. 

Onohödrö 263, 1077, 1295. 

Onolimbu 4, 39, 323, 851. 

Onositoli (Gunung Sitoli) 851. 

D (Idanoj) 851. 

Onovva''èmbó 870, 1077. 

OVu 311, 351, 839. 

Orahili (Gómö) 303, 306, 1040, 1154, 1226. 

„ (Gs.) 851. 

„ (Midden-Gómö) 370. 

n (Sjuani) 333. 

„ (Ulu n'Ojo) 1160, 1221. 

„ (Z.) 261, 284, 391, 866, 1080. 

Orknay 940. 

P. 

Padang 577, 580, 586, 600, 606, 608. 

Padangsche Bovenlanden 616, 872. 

Pageh 1222. 

Palembang 272, 672, 837, 899, 986, 1008. 

Papua 194, 1074. 

Pasar 613, 85 1. 

Pasémah 227. 

Passi 486. 

Pasuruan 227. 

Peru 491. 

Perzië 41. 

Phoenicië 873, 1206, 1268. 

Pinang 600, 613. 

Polynesië 858. 

Priaman 858. 

Priangan 858. 

Pulau Bunga; zie: Huló Wunga. 

Pulo-petak 1264. 

R. 

Ramny (al-) 1107. 

Rêdjang 718. 

Rome 472. 

Rotti 1252. 

Rusland 1229. 

S. 

Saiwahili 821, 882, 1152, 1216. 

Sala 541. 

Saleyer 486; 497, 825, 1109, 1113, 1166, 1188, 

1232. 

Samaètaniha; zie: Hiliamaètaniha. 

Samoa 1139, 1264. 

Sangir 281, 658. 

Sarawak 12. 

Sarungbaung 517, 598. 

Savvö 174, 702, 765—772, 964, 1040, 1045. 

Savvu 1208, 1252. 

Sentani-meer 743. 

Siboga 577. 

Sifalagö 303, 870, 1077, 1156, 1159, i 198^ 1201, 

1206, 1207, 1216, 1230, 1273, 1318. 

j Sifa'oro-asi (C.) 832. 

„ (Eho) 609, 656, 1158, 1194. 

„ (I. Gawó) 484, 485, 1260. 

» (z- C.) 333, 804. 

Simaloer 1206. 

| Simandraölö 1086. 

! Sinaï 1260. 

I Singapura 600, 613. 

Siriwau 517, 568, 598. 

Sirömbu 40, 51, 323, 575, 576, 870. 

; Sisobahili 134. 

Sjiwalawa 263, 832, 853, 1095. 

' Sjuani 304, 333. 

i Skandinavië 269, 272, 273. 

Sógaè-adju 386, 832/839, 1152. 

Sömabawa 563, 581, 585, 604, 859, 870, 1154. 

Sówu 563, 964, 1013. 

Stonehenge 278. 

Sumatra 335, 586, 672, 858, 870, 1080, 1 107, 

1252. 

» (Midden —) 63. 

„ (—’s Westkust) 51, 613, 844. 

* (Zuid —) 724. 

Sumba 1139. 

Sunda 227, 1133, 1218. 

Surabaja 858. 

Suratte 579, 584. 
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Susuwa 26, 37, 50, 54, 61, IOI, 121, 250, 298, 

303, 304, 391, 460, 473, 484, 490,498, 

528, 557, 655, 657, 681, 703, 818A, 

854, 868, 1040, 1079, 1166, 1306. 

T. 

Tahiti 1188. 

Talaud 227, 281. 

Taliö 56. 

Tamil 15, 579. 

Tamió 304, 563, 581, 589, 646, 819, 870, 1145, 

1154, 1218. 

Tanette 486. 

Tani 1074. 

TanöjVö 171, 747, 1040, 1043. 

Tanönikó^ö 56. 

Tapanuli 613, 865, 867, 1016. 

Tarusan §58. 

Telok Baloekoe (Tello Baloekoe) 851. 

71 Dalam 51, 568, 569, 572, 574—578, 

592, 604, 605, 1016, 1077, 1286. 

„ Semawe 858. 

Ténimber-eilanden 56. 

Tètègewo 169, 172, 484, 498, 703, 813, 823, 

818A, 913, 1070, 1175, 1251. 

Tètèholi-ana'a 1153, 1166, 1172, 1181, 1184, 

1189—1198, 1259, 1260, 1263, 

1326. 

Thibet 783, 833. 

Tiletile 1188. 

Timor-laut 710. 

Toba 1080. 

Tögidsjita 1282. 

Tögimbögi 1106. 

Tóhènè-asi 256, 260, 289, 335, 397, 439, 516, 

563, 565, 598, 830, 870, 1300. 

Tojolawa 323, 598, 1337, 1375. 

Tölamaira 1077. 

Tonga 1139, 1260. 

Toradja 33, 50, 64, 385, 819, 1217, 1232. 

Troje 472, 1331. 

Tsjudru-baho 306, 1154. 

Tugala (— Ojo) 273. 

„ (— Sirömbu) 51. 

Tumöri 851. 

Ture Hiliduha 870. 

„ Wödö 325, 851. 

U. 

Urdar-fontein 1166. 

W. 

Walckenaarsbaai 169. 

Wales 78. 

Walhalla 1248. 

Walö-gere 866. 

Watubela 1179. 

West-Afrika 484. 

„ -Azië 250. 

Wetar 1179. 

Y. 

Yakut 1337. 

Ygdrasil 64, 1174. 

Yoruba (Afr.) 484. 

Z. 

Zuid (De) 14, 49, 55, 61, 84, 85, 94, 96, 256, 

257, 260—294, 343—35B 353—368, 

378—382. 

Zuid-Amerika 88. 

„ -Celebes 227, 421. 

„ -Zee 272, 472, 858, 888. 

Zweden 1291. 



III. REGISTER VAN PERSOONSNAMEN. 

(ETHNOGRAPHIE). 

A. 

Absalom 267. 

Achaeas 1075. 

Achilles 56, 1162. 

Adam 1147. 

Adriani, Dr. N. 476, 819. 

Aeolos 1075. 

Aesir 1177. 

Afögha 1129, 1142, 1143, 1227, 1235, 1272— 

1276. 

Ama-Tuwa 1196. 

Amada-Luwö 1144. 

Amai-te-rangi 710. 

Anderson, R. B. 947. 

Angai, Angoi 1137. 

Angus 1264. 

Ara 1159. 

Asiasi 1131. 

Atlas 1198. 

Awêda Sibaliwara 1234. 

B. 

Baal 1206. 

Baarda, M. J. van 827. 

Bahari 1142. 

Balder 947. 

Bale 1077. 

Balisarija 1191. 

Baliu 692, 1129, 1135, 1142, 1176. 

Balöhalu 258, 776, 1192, 1283. 

Baluwa-danö 1198. 

Baölö 267. 

Baptist, A. F. J. 1476. 

Baraki 1185. 

Barasi-hóló-göba 692. 

Barasi-luluwö 1129, 1142. 

Barasija-nósó 692. 

Barasija siluluwö 692. 

Bari-ana'a 1313. 

Bast 486. 

Batang Utar Tatei 1133. 

Batara 880. 

Baubadanö, Ba'uwadanö 1190, 1198. 

Bawa (Amada —) 1187. 

Beghu (—• ba balö n'ani) 193, 1193. 

„ (— saitö) 1142. 

* (— sojo) 1142. 

Bela 1226, 1227, 1229, 1235, 1274—1276 

Belada; zie: Bela. 

Beltené, 1174. 

Bezemer, T. J. 48, 385, 467. 

Bezold, Prof. Dr. C. 479. 

Bleeker, Dr. P. 51. 

Böla 1077. 

Boraspati 1305. 

Boribory 1127. 

Borlase, Mr. W. C. 269. 

Börö n'adu 1195, 1243, 1295. 

Brigit 1168. 

Buaduhö 880. 

Bua Langnji 1133. 

Budge 273, 467, 1259. 

Bungking Sangalang 1133. 

Buruti Asalia Bara 1149. 

Buruti Raö 881, 1189, 1190. 

Buruti si lumö'ö luwö 1151. 

C. 

Cenchos 1291. 
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Charon 813. 

Chuh, Carl 137, 199, 250. 

Clercq, F. S. A. De 193, 197, 548, 550, 595, 

710. 

Conary 12. 

gri 63. 

Cuchulain 12, 192, 1239, 1252, 1274. 

Cullan 12. 

D. 

Daèli 1077, 1190, 1191, 1205, 1210. 

Dalè Lili Lang up 1133. 

Dalila 1223. 

Danaan 1168. 

David 114, 1090. 

Deindre 192. 

Dèlambanuwa 851. 

Deukalion 1075. 

Dewi Sri; zie: Qri. 

Domis, H. J. 289, 579, 584, 649, 698, 718, 

724, 850, 859, 932, 972, 1053, 

1062, 1085. 

Doros 1075. 

Drundru'-tanö 1172, 1191. 

Druru; zie: Duru. 

Dsjiritsji; zie: Siritsji. 

Duad-leera-wuan 1139. 

Duang-lervvuan 1139. 

Duha 870, 1077. 

Durdik, P. 2, 58, 965, 974, 1215, 1273, 1288. 

Duru 303, 304. 

Dyata 701. 

E. 

Edrlsï 1224. 

Eman, P. S. J. 462. 

Epimetheus 1168. 

Erasmus 29. 

Eros 1147. 

F. 

Fali-m'bara 1149. 

Fand 192. 

F arasi-baj agu wa 1175. 

Fari'i 7. 

Fehr, A. 289, 345, 397, 698, 705, 708, 725, 

898, 1103, HOS» 1273. 

Finn 1180. 

Fischer, H. W. 15, 116, 117, 137, 205, 207, 

210, 227, 237, 250, 251, 253, 

374, 672, 675, 680, 683, 711, 

875. 

Föhaghi 657. 

Forseti 947. 

Freya 783. 

Fries, E. 1259, 1263, 1264, 1270. 

Frigga 1162. 

G. , 

Galuwi 123. 

Gea 870, 1077. 

Gilvaethwy 1255. 

Gobala 1143. 

Gödsjö 1205. 

Golu-banuwa 1172. 

Görö 1077. 

Gowi 1221, 1238. 

Gözö 1190, 1191, 1196, 1201. 

Grimm 819, 1262, 1264. 

1 Gulö 721, 1221. 

Gwydion 1255. 

Gwyn 1180. 

H. 

Hadiduli 1191, 1192. 

Halowalani 1137, 1140. 

Harefa 870. 

Hariara Sundung di langit 1133. 

Harimaö 1227. 

Harpy 1162. 

| Hasihasi 1131. 

I Hasselt, A. L. van 63. 

| Haumögia 1159, 1171, 1172. 

Haup Malat 1133. 

Hawa 866, 1077. 

Hayes Ward 250. 

Hazlewood 153, 192. 

Hector 56. 

Hedin, Sven von 783, 833. 

Hela 1248, 1252. 

Hellen 1075. 

Henge^afö 880. 

Hercules 1109. 

Hesara 1077. 

Heyligers, A. W. F. 634. 
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Hia 64, 385, 443, 854, 1077, 1082, 1123, 1153, I 

II56, II57, H58, II95, 1206, 1207, 1208, 

1214, 1224, 1294. 

Hia-heyo 1208. 

Hia Walangi 882, 1190, 1191, 1194, 1205. 

Hinaja-draö 1122. 

„ Luluwö 1175. 

Hoenir 1168. 

Holija 1160. 

Homerus 1162. 

Horner, L. 192, 335, 634, 664, 772, 974, 1175, 

1216. 

Horst, Dr. D. W. 169. 

Horus 467, 1184. 

Hreidmar 1168. 

Hulambu dyati 1140. 

Hulu 854, 1123, 1172, 1277. 

„ (— börö danö) 1196. 

„ (— börö gölija) 1191. 

„ (— börö-zebuwa) 1190. 

Huluhada 1190, 1211. 

I. 

Ighusanuwö 1093. 

Io 1208. ' 

Ion 1075. \ 

Iörmungandr 1203. 

Isis 467. 

J- 

Jack, William 849, 851. 

Jikwan Tali 1133. 

Jonathan 114. 

Jupiter 1177. 

Juynboll, Dr. H. H. 897, 1146. 

K. 

Kabinana 1206. 

Kabuwa 1077. 

Kafögha 1226. 

Kalekamo 1252. 

Kampen, Dr. P. N. van 435, 439, 564. 

Kan, Mr. J. B. 29. 

Kanölö 105, 221, 1100. 

Karaeng-lowe 1139. 

Karvuvu 503, 1206. 

Kemp, P. H. van der 580, 950. 

Kleiweg de Zwaan, Dr. J. P. 58, 689, 1065, 

1074, 1080, 1183, 1267, 1286. 

Klobeh 1139. 

Klobeh Angei 1133, 1139. 

Klub Angei 1133, 1139. 

Kobawatsju 1153. 

Kobou 1077. 

Ködding, 1140. 

Köreri 1195. 

Kramer, Fr. 374, 592, 827, 1269, I273> 1285. 

Krumm, E. 102, 707, 853, 1106. 

Kruyt, Alb. C. 33, 50, 96, 267, 487, 672, 675, 

809—811, 813, 814, 819, 824, 

838, 839, 876,1246,1291, 1298. 

L. 

Labong 120Ó. 

Laboret 1206. 

Lafabua-Tuha-n'draga 1142. 

Lagemann, H. 385, 389, 391, 394, 696, 700, 

726, 746, 772, 774, 7S3, 1077, 

1082, 1144, ii 87, 1190, 1201, 

1207. 

Lahari 1190, 1202, 1205. 

Laidö 96. 

La-ija 303, 304, 854. 

Lairu-bögia 63. 

Lakèndrö Lai 1190, 1199. 

Laki-Neho 1216. 

„ -Tenangan 1216. 

Lamaèha-rab 1157, 1159. 

Lamonia 1195. 

Langi sara'ana'a 1190. 

Lani P^wöna 1153. 

« Sagörö 1159, 1178, 1194, 1209, 1219, 

1226, 1313. 

Lanö 1077. 

Laona I 178. 

Lasaeo 1217. 

Lasê 851, 1082. 

Lasórö-gaè 1190, 1250. 

Latura-danö 739, 938, 1102, 1122, 1138, 1171, 

1178, 1179, 1198, 1259. 

Lature 400, 805, 1107, 1129, 1142, 1176, 1178 — 

1182, 1216, 1267 vlg., 1275, 1337. 

Laturija-, Latsjurija-(danö) 739, 1177, 1178. 

La'uma-danö 1193. 

Lauru 1077. 
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Lauwö 269, 1171. 

„ (— dröma) 825, 1188. 

„ (— Maru) 1203, 1223. 

Lauwö (— sö aja göba) 1153, 1158, 1196, 1313, 

Lawaèrö-watuwa 1122. 

Lawan i lang 1137, 1139. 
Lawaö n'dröma 1188. 

Lawere n'asi 400, 1201. 

Lett, div. 

Leunis 436. 

Lewa 1139. 

Lewis Spence 479, 491, 1146, 1162, 1260. 

Limut Garing Tunga 1133. 

Ling Roth, H., 823. 

Llwyd 482. 

Lodur 1168. 

Lowa 1139. 

Löwalangi, Löwalani 2, 338, 399, 662, 690, 

691, 692, 739, 898, 938, 941,943, 

1092, 1102, 1104, 1122, 1124, 1125, 

1129,1133,1136, 1142, 1147, 1157, 

1159, 1162, 1171, \i73~im, 1 i8L 

1182, 1196, 1206, 1214, 1248, 1252, 

1259, 1260, 1267 vlg. 

Lubulangi 1140. 

Luluwö 690—693. 

Lumimu'ut 1157. 

Luö-, Luwö- (-Zahö, -Sahö); zie: Sahö. 

Luwö-Mewöna, Luö-M., 783, 1144, 1150, 1171, 

1187, 1190, 1191, 1196, 1198, 

1224, 1227, 1260, 1269, 1277, 

1326. 

M. 

Mac Culloch 1180, 1239, 1257. 

Macha 192. 

Madjai, Madsai 1145, 1153, 1154, 1171. 
Maduwahö 96. 

Mahai 1145, 1146, 1148, 1172, 1191, 1208. 

Mahatara 1189. 

Maidman, R. Th. 575. 

Makarom Manuwe 1122, 1140. 

Makui 1149. 

Mali 1152, 1153, 1285. 

Maliu 1185. 

Mamölighè (bihara-besö) 1077. 

Manawa 1277, 1288. 

Manawyddan 482. 

Mandraku 1275. 

Mandraulu 1143, 1201. 

Mandroko 1252. 

Mangawöla 1077. 

Mangölömbu 1077. 

Mannhardt, W. 480, 1147, 1231. 

Manu 49. 

Mares 1162. 

Marleentje 819. 

Marsden, W. 61, 473, 580, 848, 858. 

Maspero 1166. 

Meiehet un tana 1179. 
Meinicke 858. 

Merodach 479. 

Midgard-slang 1203. 

Mimir 1166. 

Minerva 1168. 

Mödgud 1152. 

Modigliani, E. div. 

Mohnike 335. 

Moko 1298. 

Mokowhat 710 (17).. 

Molia 1277. 

Molö 854. 

Mölömbu 1077. 

Moruwö 1077. 

Motia 1277. 

Mozes 1260. 

Muerag-buto 819. 

Mula-dyadi-na-bolon 1131, 1133. 

Muller, Max 891. 

„ Dr. Sophus. 161, 169, 213, 243, 671. 

N. 

Nadadawo-Mölö 1122. 

Nadaoja, Nadoja 1129, 1142, 1143, I22Ö, 1235, 

1236, 1273, 1275, 1276. 

Nadsararata 1124, 1126, 1153, 1157, 1158, 1178, 

1209, 1219, 1313. 

Nadsa.rija-nTbanuwa 1122, 1209. 

Nadsjuwa-danö (of — tow) 1157, 1159, 1178, 

1216. 

Nagörö-gia 1157, 1159. 

Naisi 192. 

Namölö 851. 

Nawaöndru 1190. 

Nazara 870. 

Ndengei 1179. 
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Neptunus 1147, 1177. 

Neuhaus, Prof. Dr. R. 236, 381, 1074. 

Nidhug 1166. 

Nieuwenhuis, Dr. A. W. 1139. 

Nitanö Lövvalani 329, 445. 

Nobusjige Hozumi 714. 

Nomen 1166, 1168, 1174. 

Nut 1162. 

O. 

Odin 64, 1162, 1168, 1172, 1180, 1203. 

Ödröma; zie: Lauwö-dröma. 

Opo Langi 1139. 

Orion 472. 

Osiris 467, 1184, 1186, 1259. 

Ossenbruggen, Mr. F. D. E. van 1065. 

P. 

Pallas 1147. 

Palmer van den Broek, Ch. L. J. 269, 722, 

807, 837, 851,894,896,910,914,1091, 

1097—1102, 1206, 1295. 

Pan 1229. 

Pandji Laras 467. 

Parcae 690, 1174. 

Pleyaden 472. 

Pleyte, C. M. 306, 486, 821, 925, 1118, 1218. 

Podarge 1162. 

Prince, John 849, 851. 

Prometheus 1147, 1168. 

Ptah-Tatenn 1162. 

Purrha 1075. 

R. 

Ra 1162, 1184. 

Raap, Hugo 138, 202, 306, 667, 672—675, 

687, 1104. 

Radermacher, J. C. M. 848. 

Radja Angin 1147. 

Raffles, Sir Stamford 581, 849, 850, 870. 

Ragozin 1166. 

Raja Gantalla 1291. 

Range 1139. 

Ranke, Prof. Dr. J. 15. 

Raó ; zie Buruti —. 

Rappard, Th. C. div. 

Ratzel, Dr. Fr. 473. 

Rawlinson, G. 873, 1206, 1268. 

Reinaud, J. T. 1107. 

Ritsji 1178. 

Rolleston, T. W. div. 

Ronkel, Dr. Ph. S. van 16. 

Roosegaarde Bisschop 849. 

Roscoe 395. 

S. 

Sabölö-Luwó-Gögöni 1122. 

Sadawa 854, 1227, 1229, 1277. 

Saèbu 1206, 1209, 1294, 1296. 

Saho 1138, 1144, 1216, 1171, 1184, 1185, 1215, 

1216, I2ir], 1226, 1269, 1274, 1275. 

„ basitö 555. 

Salomo 1090. 

Samadulö-hösi 1122, 1144, 1168. 

SamagÖ-Waulu 401, 1077, I225» I233- 

Samihara-luwó 1122, 1126, 1144, 1149, 1168, 

1192, 1318. 

Sanada tanömö bwaghé 546. 

Sande, G. A. J. van der 345. 

Sangaröfa 400. 

Saönigeho 49, 105, 267, 269, 329, 337, 344, 

354, 360, 453, 784, 786, 790, 816. 

Sa'!öta ii 91. 

Satyr 1229. 

Schmidt, P. W., 49, 63, 272, 305, 503, 701, 

783, 880, 1111, 1120, 1127, 

1128, 1137. 

Schreiber, Dr. A., 856, 1107, 1332. 

Sebuwa 304, 870, 1191, 1205, 1212, 1221. 

Selempandai, Selempata, Selempatoh 880. 

Selewe Nazarata 1191, 1277. 

Shakespeare 1326. 

Si-Barasij a-nga'eu 1151. 

Si-Barasija-nösó 690, 1148, 1174-^1176. 

Si-dumidumi-langi 1142—1144. 

Si Sélido 1255. 

Sia-seyo 1208. 

Siabu-tanö 1193. 

Siadulö Raö 1190. 

Siahó; zie: Sahó. 

Sibaja waghè 546, 548, 550, 555. 

Sideak parudyar 1140. 

Sigurd 1180. 

Sihai 1129, 1131, 1143—1147, 1149, 1151, 1161, 

1172, 1208, 1211, 1245. 

Sihoj 1203. 



REGISTER VAN PERSOONSNAMEN (ETHNOGRAPHIE). 8i5 

Siladari 550. 

Silaihörödrawa 854. 

Silairidé-ana^a 1277. 

Sila'uma 193, 1125, 1191, 1192, 1198. 

Silawö Si La^uma 1191. 

Silenus 1229. 

Silewe 1160, 1188, 1230. 

» (— Nazarata) 554, 1227, 1238, 1314. 

Silöharö-Luwó-gögömi 1123. 

Silusi 1191. 

Simadulö-hösi 1126, 1318. 

Simahara-Uwu-n'angi, 1151, 1165. 

Simajamaja Rad 1198. 

Simaura 1077. 

Simson 1203. 

Sinang 1133. 

Singamangaradja 1295. 

Sinoj 1277, 1335. 

Sirahi 63. 

Siraó 881, 1077, n44> 1150, 1159, 1172, 1189— 

1198, 1229. 

Sirasi 550. 

Sirasó 63, 1157, 1160, 1187,1213,1218—1224. 

„ (— ba luwa) 193. 

Siriti (— hau), Uwu n'angi 1151. 

Siritia, Uwu nTbara 1151. 

Siritsji 1226, 1229, 1313. 

Sirórósihönö 248. 

Sitambaho 589. 

Si'usö 1235. 

SFutó-gaè 1195. 

Siwaida 1253. 

Siwari 1188. 

Siwuè, Siwughö 96. 

Só-gumi-m'baru-luwó 1143. 

Sölagöniha 1014. 

Só-lambajo-nga'eu 1142, 1165. 

Soleyman 188, 1107. 

Sothis 1259. 

Sri 63. 

Ssarpanïtu 479. 

Stead, Alfred 714, 1300. 

Sundermann, H. (Nias) div. 

„ H. (Borneo) 1316. 

T. 

Tabalidsihönö 473. 

Taèlu-ana'a 1313. 

Tai Kamanua 1140. 

Takaro 819, 1162. 

Tambarirang 1133. 

Tamei Awi 1201. 

Tanga loa 1139. 

Tangaro 1288. 

Tarewe kara 1172. 

Telögu 193, 1157, 1187, 1213, 1218—1224. 

Tembrogo Ruruhi 1195. 

Tezcatlipoca 273, 1146, 1161. 

Thomas, J. W. 2, 55, 401, 406, 420, 826, 914, 

113 *• 
Thor 1193. 

Tjilawö-sila'uma; zie: Sila'uma. 

Tjuli 509. 

To'ar 1157. 

Tohalawa 303, 304, 1123. 

Tóhöna Finaita 866, 883. 

Tölögu ba luwaha 1160; zie nog Telögu. 

Tongkoak 1145. 

Tora^a 443, 554, 880, 1129, 1133, 1142—1144, 

1147—1149, 115 1, 1152, 1155, 1160, 

1165, 1166, 1174, 1191. 

Tsjuha n'Aröfa 400. 

Tsjuwada Sawa sesolo 1198. 

Tuha 467. 

» (— Alölöa n'angi) 1129, 1132, 1135,1145, 

1172. 

„ (— ba n'drege danö, — ba wóndrege 

danö) 1172, 1211. 

» (— n'Drui) 1275. 

B (— Dsauwa) 866. 

„ (— Golehu Goleha) 1150. 

„ (— Hinafura bawa) 1149, n88. 

» (— Lagajagaja) 1253, 1285. 

„ (— Luluwö) 1142, 1149—1151. 

B (— Nihaihai n'angi) 1129, 1131, 1135. 

„ (-— Nilölö n;angi) 1142. 

„ (— Oruduwa si hönö) 1172. 

jt (— Sangaröfa) 1201, 1337. 

„ (— Sihai); zie: Sihai. 

„ (— Silèdó) 1190. 

„ (— Sè lölö-angi) 1152. 

Tuli Mangehala 1191. 

Tumbughö 550. 

Tumëndoring 1199. 

Ture Luluwö 690, 692, 1148, 1174, 1175. 

Tuti 1172. 
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Tuvva Danö 941, 943. 

Twrch Trwyth 1255. 

Tyler 273. 

Vile 1168. 

Vitra 1291. 

W. 

U. 

Ubun Langi 1137, 1139. 

Uli-hia, Uli-sia 1208. 

Uluhada 78. 

Umbu Awan 1139. 

Upu Lanito 1137, 1139. 

Uwang 1139. 

Uwu (— Gana'a) 1144, 1152. 

„ (— Lówalangi) 1144. 

„ (— Luó Zahö) 1144. 

V. 

Valkyren 64. 

Vanas 1177. 

Ve 1168. 

Vergilius 1162. 

Wallis Budge, E. A. 1162, 1184, 1186. 

Wa'ö 1142. 

Warneck 497. 

Waudju 776. 

Wilken, Dr. G. A. div. 

Wodan 943, 1162, 1248. 

Y. 

Y aweh 1161, 1162. 

Ymer 1172, 1193. 

Z. 

Zai 870. 

Zanahari 1122, 1149. 

Zega 870. 

Zephyros 1161. 

Ziladari 550. 



IV. ALGEMEEN REGISTER VAN NIASSCHE WOORDEN. 

A. 

(i —) 1275. 

„ (la —) 56. 

„ (si — böli) 1093. 

'Va (si —) 885. 

Vawa 564. 

abala; zie: ambala. 

abanö 85. 

abè5è 404. 

abêtó 1153, 1160, 1219. 

abf 1080. 

abö (sara —) 491, 498. 

^abölata 256. 

abölö 672, 1306. 

abölögö (böj —) 1179. 

abu (si — tano) 1193. 

abugha; zie: ambugha. 

abwu 675, 1080, 1287, 1298. 

adju (zie: adsju, adu, adu) 195, 461, 464,675, 

693, 875, 1080, 1229, 1287—1327. 

adjudju; zie: adsjudsju. 

adjulö; zie: aduló. 

adsju; zie: adu. 

adsjudsju 152, 1157. 

adsjuló; zie: aduló. 

-^adsjuni; zie: azuni. 

adu 623, 805, 810, 938, 1055, 1080, 1243, 1244, 

1263, 1269, 1276, 1277, 1287—1327, 1366; 

zie: abwu, abf, adju, adsju, adu. 

„ (adu ba wa awali) 898, 1307. 

„ (— ba wa'ulu) 1307. 

„ (— bihara) 814, 1192, 1290, 1310, 1336. 

„ (— bombu) 648. 

„ (— ba m'bumbu) 1272, 1314. 

„ (— daludalu balatu) 1306, 1307. 

. „ (— famöghö) 1325. 

adu (— fangola) 1290. 

„ (— fangola ba n'idanö) 1234. 

„ (— fanguru) 1290, 1307. 

„ (— fanguru wöghö) 1273. 

„ (— fawonöghö) 1306. 

„ (— fawöwögha) 975. 

„ (— fondrakö) 876. 

„ (adsju födrakö) 876. 

„ (adju göwasa) 818 A. 

„ (adsju göwasa) 1322. 

* (— hara) 1313. 

„ (adu horö) 926, 947, 1290, 1301, 1320— 

1326. 

„ (— lahètö) 1317. 

„ (adju lawira) 898, 1312. 

„ (adu lawölö) 672, 1045, 1105, 1209, 1290, 

1306, 1320. 

„ (— n'dVama) 282, 704, 812, 1260, 1287, 

1298—1305. 

„ (adju n'öri) 675. 

„ (adu n'uwu) 1093, 1144, 1152, 1249, 1294, 

1298—1305. 

„ (adsju n'uwu) 306. 

„ (— Samagö-waulu) 1290, 1312. 

„ (— samaköbu) 1305. 

„ (— sanura) 703. 

„ (— sebuwa) 1320. 

„ (— si hönö bawa) 1320. 

„ (— si lö nga^ötö) 1299. 

„ (— siraha) 1045- 

„ (— sölojo) 571, 1290, 1291, 1319. 

„ (— wabunuwa) 1306. 

„ (— zatuwa) 547, 700, 754, 1298—1305. 

adudu (— göli) 1023. 

^adulö 1122. 

„ (— la^uri) 635. 

„ (— manu) 33, 305, 621, 776, 1328. 
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aèghu 675, 1157, 1191, 1235. 

„ (— bawa) 485, 488, 490, 492, 493, 495, 

511, 818 A. 

■^aèghula 256, 813. 

aèghuta (— li disiulu: si'ila) 917. 

aètsju, aètu 933, 940, 1268. 

'afasi (— dandraja) 118, 119, 429. 

„ (— niha of — nugha) 118, 125, 642. 

'afi 427. 

'?afia 195. 

afó ior, 1285. 

''afoa 101, 335, 350, 526, 609, 630, 1412. 

^afögha 1037, 1234> 1276. 

aföghö (— niha) 1102. 

^afoné 453, 547, 633, 875, 880, 881, 942. 

afu (—lö göna) 675. 

» (la —) 117, 124. 

afusi (— wali) 5 1 r. 

„ (idanö) 1166. 

aga (14ga —) 486. 

aghè 96, 118, 119, 174, 391, 424, 453, 630, 

645, 665, 711, 1313. 

aghi 891. 

» (si -) 885. 

aghó 624, 710. 

„ (— bwana) 679. 

„ (— zolè leleduwa) 627. 

aghölö (— gowi) 1105. 

aghömi 485, 487, 495, 509. 

ahaghöwa 505, 508. 

'ahè 96, 285, 685, 1313. 

aholê 5 11. 

ahonoa 1191. 

aigö (laó —) 789. 

aja (aandeel) 751, 768. 

aja (arm-, halsband) 632. 

„ (— förö) 201. 

„ (ba bagi) 221, 238, 244. 

» (— danga) 245. 

„ (toovermiddel) 519, 1123, 1153, 1191, 1313. 

» (sabè5è —) 675. 

» (sö —) 1 r44- 

« (mó —) 1149. 

akau (— tuwa) 1179. 

'iilagha 12, 88, 341, 461, 1221, 1337. 

'alahoito 471, 531. 

'alasa 555. 

'alawa 435, 439, 913. 

alawu 511. 

alëw 485. 

'alifa 175. 

ali^ö (i —) 1023. 

'alisi 453, 456, 683, 711, 875, 1014. 

'alitö 339, 403, 556. 

alö 550. 

„ (fö —) 813. 

'alögö 78, 453. 

alölö (— n'afó) 512. 

alölöa (— bara) 1191. 

n (— dödö) 812, 1251. 

* (— n'angi) 1132, 1141. 

alösu 900. 

alu (ba bwe —) 664. 

aluwajama gövv 645. 

ama (gewicht) 595. 

„ (verwantschapsbegrip, etc.) 885, 891, 1015, 

1057, 1071, 1295. 

amaama 1191. 

amada 891, 1187. 

'amadraja 346. 

''amaidola 1225. 

amandragö (la —) 809. 

'amatela 435, 1188. 

ambala 397, 579, 814. 

'ambugha 290, 629, 1192. 

^amonita 12, 96, 813. 

'amöröta 419. 

amii'i (fa5 ■—) 704. 

!amu!u 167; zie: kamiru. 

'ana-a 187, 399, 579, 891, 1014. 

„ (—- wamatuwasa) 736. 

anaghöwa 1331. 

anahöma 710. 

analita (n'dra'ama) 1298. 

andrö (la — sögha) 1312. 

angaèghula 505, 508. 

angaruwusi 700. 

angèrata 591. 

angi 1130, 1131, 1135, 1142, 1152,1153,1156, 

i 2S5. 

angi'angi 996. 

anono 496. 

'anöwö 276, 372, 1240. 

'anudsja 397, 641. 

'anunöwa (— huhuwó) 981 

''anunuwa 27, 409, 420. 
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aö (lafa — hojöj) 1105. 

a'oila 1191. 

aoj (la —) 181. 

'araba; zie: aramba. 

'kragha 171. 

araghaini (la'? —) 171. 

'aramba 45, 316, 406, 785,807, 964, 1227, 1315. 

arara 1155. 

-'arawi 21, 55, 485. 

ar9 133r- 

arö 497, 509, 1226. 

„ (— gósali) 976, 981. 

„ (— n'asi) 400. 

y (sangehowu) 758. 

» (la —) 424. 
arow 872. 

arowrow 1155. 

aruru 1191. 

aruru^a; zie: aruruwa. 

aruruwa 429, 502, 503, 1234. 

asi (la —) 67, 157. 

asiö 93. 

asióni (la —) 4. 

aso 'a 5 11. 

asoa 9, 15, 70, 365, 814. 

asösó 448, 512, 537. 

asu 19, 279, 400, 460, 664, 1018, 1219. 

» (banuwa) 1234, 1236, 1273, 1275. 

„ (niö — banuwa) 672. 

„ (böhö —) 421. 

ata 1189. ■’v 

atahai (la —) 30. 

'até 36, 410. 

'atela 804, 812, 813, 1023, 1260. 

atögi 556. 

atsjika 427. 

'atumbugha 256, 1143. 

'atuwa 1188, 1235. 

aughu 481, 486, 494, 500. 

aurifa 1294. 

ansö 624. 

awali (ma —) 898, 918, 1307, 1326, 1338. 

awè dsi hönö 1221. 

awi 147, 231, 247. 

•'awina 306. 

awö (si tènga —) 1273. 

„ (laóawögö) 933. 

awöda 1232, 1273. 

| awöghu 410. 

I -'awölo'ö (la —) 627. 

'awdni 467, 564, 1231, 1235, 1276, 1277. 

awu (haard) 16, 339, 365. 

„ (asch) 184, 625. 

awuju (— n'ama) 1179. 

-azuni 45, 414, 430. 

B. 

ba'a 3, 65, 406. 

„ (— tuhasa) 363. 

baba 1042. 

baba-'a (— danèdanè) 363. 

babaja (sö — mataluwö) 1138. 

babatö 816, 1065. 

bada (visch) 4, 7. 

, bada (lis) 121, 518. 

» (— gahê) 142. 

badaè 1105. 

badsiló 74. 

badju 9. 

badrèdra 833. 

badsjinu (— geu) 533. 

badu 9, 1191. 

ba^é 12, 20, 285, 419. 

baèwa 400, 1490, 1239. 

bagi 78, 683. 

» (— n'ora) 1301. 

bagö 639, 710. 

„ (i —) 1191- 

„ (la — gana'a) 1107. 

bagoa; zie: bagowa. 

bagöbagö 117, 279, 439, 621, 623, Ó27, 630, 

635- 

„ (niö —) 672. 

bagolö 358, 374, 1219. 

bagowa 65, 137. 

baghölö 15. 

baha (— geu) 45, 1150. 

bahi 1275. 

baho 1226, 1235, 1297. 

bahö 691. 

bai 1175. 

baja (si — waghé) 475. 

„ (mö —) 475, 560, 562. 

bajakomo 175, 361, 399. 

bajö 564, 711. 

bajoi (la —) 177. 
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bakèta 448, 1105. 

bakö 100. 

bala (papaja) 84. 

» (— wisö) 237. 

„ (— högö); zie: balö högö. 

balabala (— bu) 150, 167, 227. 

balaki 625, 875, 1166. 

balalè 132, 252, 393. 

balanga 15, 627, 634. 

balari 1412. 

balatu, baiatu 216, 543, 668, 673, 897, 1331. 

„ (— sala) 669. 

„ (— sebuwa) 672. 

bale, balê 269, 281—283, 3l4> 322< 324> 338> 

439. 453. 693, 739, 818, 918, 931, 1032, 

1063, 1077, IIo6> 1 lo7> ii26, 1153, 1243, 

1331* 

„ (— n'ewali) 280. 

bali 405, 1176. 

balighi 100. 

balihó 386, 638, 1412. 

baliwa 15, 652, 999. 

balö (band), (— högö) 150, 167, 242, 777. 

„ (uiteinde), (— draono) 897, 913. 

„ (wraak) 1183. 

„ (— döfaö) 813. 

» (— dsi'ila) 913- 

t) (— dsiulu) 875, 913, 917, 918. 

„ (— duhi) 78. 

» (— gana) 896. 

» (— gaöti) 29. 

» (— geu) 275. 

» (— n'ani) 1193. 

„ (— niha) 409, 410, 897, 917, 1098. 

» (— wisö) 237. 

„ (— zaobö) 121. 

balöbalö (— gahê) 142, 917. 

balöhö 1105. 

balu 1198. 

balu (— guró) 435. 

balubalu 15. 

balugu 913, 1107, 1263. 

balusé 682, 683, 685. 

bana 96, 435. 

baniö 77. 

banö (mom —) 7. 

banuwa 256—324, 812, 878, 1018, 1140, 1158, 

1178, 1191, 1227, 1233. 

ba'ö 445, 454, 996. 

bara 1141, 1149, 1151, 1152, 1155. 

bara 1175. 

bara-^a 452. 

baragha 439.' 

barakaö 20, 428. 

barasi 1159. 

bari 15, 366, 391, 839. 

baru 124, 149, 216, 223, 241, 642, 814. 

„ (— kausö) 143. 

„ (— lema'a, — le'ama) 686. 

» (— luwö) 121, 125, 247, 1159. 

„ (— öröba) 686. 

„ (— sigölu) 686. 

„ (— sinali) 686. 

« (— tamiö) 143. 

„ (— uli bowaja) 415, 686. 

barudsjö 84, 524, 526, 609. 

barunè, baruni 53. 

baruzö 84. 

„ (— n'ènè) 1409. 

basi 15, 543. 

basöi (la —) 624. 

basöwa 121. 

batè'è 374. 

batö 1018. 

batö (si löna ösi —) 331. 

batösö 455. 

batu (gewicht, geldswaarde) 216, 1014. 

batu 171, 343, 595, 898, 1307. 

„ (— alitö) 6, 254. 

„ (— banuwa) 280. 

ft (driwa) 345, 348. 

ft (— gitö) 263. 

« (— hösi) 630. 

'ft (— la-'uri) 635. 

r (— male) 263. 

« (— nitaru'ö) 266, 267, 307, 317, 360. 

„ (— safusi) 630. 

batubatu 881, 938. 

ba5u 1149, 1191. 

baugu 229. 

bawa 279, 474, 479, 1152, 1153, 1157, 11S7, 

1275. 

« (— saughu) 481, 483. 

bawa 670. 

« (— göli) 284, 335, 739, 813, 830. 

« (— golu) 365. 
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bawa (— n'druhö) 710, 1050. 

„ (sö — wötö) 669, 670. 

„ (ifó — lawölö) 672. 

n (m° —) 371- 

„ (nifa — öhovvuhowu); zie: patronen van 

tatoeage. 

„ (niö — ba''ê) 672. 

„ (niö — gè^è) 672. 

„ (niö — gösa^ösa) 672. 

„ (niö — lawölö) 672. 

„ (niö — manu) 672. 

bawaulu horö 1322. 

bawi 19, 442, 448, 710. 

„ (— déghèli) 1094. 

» (— lagha) 1071. 

„ (— nigulu) 338. 

„ (— si faö) 710. 

„ (— sojo) 28, 926; zie ook 442. 

„ (— turija) 1018. 

„ (fa —, fa — bawi) 710. 

bawö (afgrond) 1202. 

„ (ebbe) 1202. 

„ (— Gawuwugha); zie Register van plaats¬ 

namen, 

bazilö 74. 

baziziwa 556. 

be (i — föndrakö) 877. 

be^a (lafa —) 452. 

be^abe'a 321. 

bèbè 19, 467. 

be^e 938, 1287. 

be^elö 195, 401, 454, 516, 693, 1216, 1230, 

1287, 1316; zie: behelö. 

„ (— dsatö) 282. 

„ (— dsPila) 282. 

„ (— famöda) 703. 

„ (— saghömö) 1322. 

„ (— salöfö) 1312. 

„ (— söw) 918. 

beghu 7, 306, 336, 810, 813, 816, 818A, 912, 

1089, 1209, 1234, 1241, 1246, 1248, 

1249, 1251, 1253—1253, 1260, 1261, 

1264, 1265, 1273, 1274, 1287, 1306, 1313. 

„ (— ba balö n'ani) 1193. 

„ (— baèro lasö) 1234. 

„ (— ba hoja ir^bawi) 1234. 

» (— bawi) 7- 

„ (— dalu löw) 1234. 

beghu (— dödö) 1251. 

V (dögi) 1234. 

V (- dsi maté) 192, 1234, 1253. 

V (- harimaö) 1242. 

r> (- hêlè nunu) 1234. 

V (- hili) 1234. 

V (- labu) 1234. 

r> (- lauru) 875, 1243. 

V (- lubö) 1234. 

V (- n'asi) 1234. 

V (-• n7asune) 1234. 

V (- sabölö boni) 1299. 

V (- saitö) 1142, 1275. 

» (- sa löna mana bwaghè) 1234 

V (- sa lö söghi) 1234. 

V (- sangèhènè êwè) 1234. 

r> (- saruru) 1234. 

n (- sebuwa) 1235. 

T) (- si enaulu) 1234. 

n (- si lö raha) 1299. 

Tl (- si lulu) 1234. 

V (- si mamba kuni) 1234. 

V (- si tambai) 49. 

TT .(- si töhana) 1253. 

V (- sojo) 1142. 

TT (- sö lali högö) 1235. 

TT (- sumbala) 1234. 

behelö 336; en zie: be'elö. 

behu 267, 271, 306, 307, 317, 335, 776, 1089, 

1287, 1337. 

v (— göwasa) 1214. 

» (— gai) 435- 
bela 12, 45, 46, 306, 337, 386, 399, 406, 417, 

519, 937, 1037, 1055, 1216, 1225—1234, 

1273, 1274, 1276, 1277, 1318. 

belada; zie: bela. 

belea 998. 

bèlèbèlè 1077. 

belewa 63, 88, 537, 540, 669. 

» (- gari) 1070. 

belu 19, 45, 351. 424, 1123. 

„ (si fa —) 710. 

beludsia 62. 

bene 1150. 

„ (laandrö m' —) 549. 

bene^ö 722, 755. 

benu; zie: binu. 

i beruwa, bèruwa 1242. 
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beruwa (vrucht, boom) 84, 1034, 1313. 

besó 1077, 13 33* 

bèta 405. 

» (— ögö) 992. 

„ (la — hunö) 119. 

bètó 1150, 1313. 

betuwa 93, 101, 178, 624. 

bètósi (i —) 1020. 

bèwè (gödröra) 121. 

„ (— harêharé) 363, 787. 

bewewö 645. 

bidaja 549. 

bidsji 439. 

bihara 1152. 

bihasa (si —) 1102. 

» (nifö —) 335. 

bihó 1313. 

binaha 279, 360. 

binasa 84, 524. 

bini (si fa — bini sö) 710. 

„ (si fa — bini, si fambinibini) 710. 

bini'ö (la —) 1235. 

» (ono —) 722- 

binögö (la —) 41. 

binögha 435. 

binu 336, 818A, 819, 898, 902, 1107, 1263 

1475- 

„ (— sauri, — auri) 819. 

„ (mö —) 898, 1124. 

„ (— ba5è) 1412. 

bió 91, 448, 995, 1000. 

biraè 65. 

biri (si fa —) 710, 1191. 

bö 36, 1313. 

bbaja 1235; zie: bówaja, buwaja. 

» (— horö) 1326. 

boVö 1331. 

böbö 665. 

» (— bu, — m'bu) 132, 217, 242, 747. 

* (— gahè) 997. 

» (— ghasinali) 363. 

„ (— talu, — dalu) 102, 121. 

böböböbö 45. 

böbödsji (ni —) 85. 

böbörö (la —) 544. 

bóbótó (la —) 199, 638. 

böbötora 207. 

bödsji 195, 197, 538. 

REGISTERS. 

bödsji (la —) 1020, 1194. 

bödsjibödsji (— dsagu) 85. 

» (— la-'uri) 635. 

bogè (si fa —) 710. 

V (fa — b°gé) 445* 
» (» —) 115 7* 

bögi 20, 21, 427, 667. 

bögö (dier) 20, 45, 125, 170, 517. 

„ (plant) 100. 

„ (fa —) 445- 

„ (sa — bögowa) 1123. 

bogö (ni —) 5, 76. 

bohalima 897, 948. 

böhö 20, 45, 55, 399, 421, 925, IIII. 

„ (— tanömö gana^a) 579. 

» (nió —) 1 r49* 

bdj 1131. 

„ (— dsarörö) 460. 

bójbój 1166. 

böja 321. 

bökö (si —) 1225. 

bola 253, 435, 438, 596, 1275. 

» (— laè) 782. 

„ (— n'afó) 45, 782. 

böla (— n'afö) 736. 

böla (— ono) 1123. 

bolabola 252, 253, 736, 782, 814, 1315. 

bolè (— giri) 439. 

bolèbolê 77. 

boli 6, 227, 1228. 

bóli (koopen) 405; ook: böli. 

„ (— duhê n'aghê) 1045. 

» (niha) 768, 875. 

„ (Lat. ne) 1131. 

böli (fa — böli) 710. 

bölödsji; zie: bölözi. 

bölögha 739, 1157, 1292. 

bölógha (— beghu) 1235. 

bolona 400, 1201. 

bölösöni 1412. 

bölözi 420. 

böna 670. 

boni (— alawé) 722. 

bönö (la —) 435, 542, 633. 

bönöbönö 4. 

bö5olé 20, 45, 428. 

bö?ötö 96. 

bóra 73, 1159. 
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borabora (si fa —) 710. 

böraitö 547, 549. 

börö (la —) (wrijven) 544. 

„ (la —) (verschillen) 938. 

„ (lafaudu —) 762. 

„ (laowi —) 516. 

„ (beghu mój töw ba — haó) 1251. 

„ (— danö) 549. 

„ (— danömö) 547, 999. 

„ (— dsihönö) 1124. 

„ (— geu) 1235. 

» (— ganöfaja^ö) 495, 506. 

» (— gödra'uta) 456. 

» (— gófaja'ö) 505, 506. 

» (— mugu) 505. 

» (— n’adu) (priester) 49, 1195, 1243, 1333. 

T) (— n'adu) (plek) 314, 509, 940, 1068, 

1205, 1206, 1294—1298. 

„ (— nafulu) 1098. 

» (— n'driwagha) 505, 508. 

» (— n'öri) 875, 981. 

„ (— sesolo) 1190. 

„ (— wösi) 1206, 1236, 1243, 1295. 

borodso'ê 285. 

boro'ê, boro'e 20, 399, 428, 683. 

böröta 1156. 

boröwa 15. 

böruwa (vrucht) 84, 524, 526, 609, 1227, 1242. 

bösi 96, 284, 752. 

„ (la —) 518. 

bótó 645, 768, 1244, 1245. 

„ (— bubu) 378. 

» (fa — magi) 710‘ 

„ (fa —, si fa —) 710. 

» (la —) x73> 634, 814. 

„ (la — högö) 948. 

„ (d — dsau) 1122. 

bótö (si —) 898. 

bötö (si —) 1019. 

bótóbótó 15, 814, 1149. 

botuwa 93, ior, 178, 624. 

bó5u ; zie : bow. 

bow 118, 397, 516, 609, 1034, 1409. 

* (— n'asi) 1366. 

„ (— n'ora) 284. 

bówaja 275, 276, 285, 325, 415, 675, 1235, 

1252, 1321. 

bowatö 358, 378. 

bówó 84, 524, 526, 1313. 

» (nió — gafasi) 391. 

böwö 725, 755, 764, 766, 768, 1016, 1077, 

1191. 

„ (— lö fabali) 725. 

bowoa 9, 12, 15, 809, 814, 1070. 

böwóböwö 129, 704. 

bozi 538, 875. 

» (la — "ö) 748. 

bu (fama — boni) 737. 

bu (nió — kaka) 672. 

bu 152, 153, 158. 

„ (— ba bèulö) 165. 

n (— ba5i) 164. 

„ (— bawa) i6i, 218, 234. 

„ (— bèwè) 161. 

„ (— bo'ö) 162. 

„ (— dsibi, — dsjibi) 162, 216, 219, 819. 

* (— görö) 164. 

» (— gabi) lb2. 

„ (— hörö) 159, 160. 

„ (— mata) 160. 

„ (— narö galögö) 163. 

7) (— röngö) 981. 

(— taridsji) 153. 

» (— zöri) 754- 

bua; zie: buwa. 

bu'a (la —) 85, 119, 542. 

buaogö 1276. 

bubu 378. 

„ (— tadrina) 1173. 

budè 84. 

bughö 624. 

bugö (ni —) 167. 

bugöbugö 872. 

bujuwu 429, 694. 

bulu (sara só —) 1313. 

bulu (— dalö, — dalu) 403, 636. 

„ (— falPera, — walFera) 880, 881. 

„ (— gana-'a) 628. 

„ (sö — harita) 667. 

bulu 666. 

bulu (plantenblad), (— bala) 87. 

(— dsaku, — dsjaku) 385. 

(— dsilêdö) 178. 

(— gaè) 541- 

(- geu) 736, 1276. 

(— go-5©) 195. 
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bulu (gudrê) 177. 

» (— gowi) 87, 447. 

„ (— lèhu) 420. 

„ (— miö) 77, 195, 519, 710, 1284, 1313. 

„ (— n'dru'u) 69. 

„ (— n'ohi); zie: bulu mió. 

„ (— só n'ösi) 420. 

» (— vvaghè) 540. 

„ (— zaku) 385. 

bulusa 664, 667. 

bulusèwa 669, 670. 

buluwa 1122. 

bu'ötö 96. 

bura (la —) 552. 

buré 519, 998. 

buruné 536, 641. 

burusa 667, 1045, 1196. 

burusi 49. 

buruti 49. 

buru'u 429. 

bu^u (lafa —) 152, 167. 

„ (si fa — tanö) 1234. 

„ (— lölö) 541. 

„ (kolé) 15. 

bu5ubu5u (— sinali) 591. 

buwa (fa —) 1231. 

» (si fk —) 7l°- 

„ (niö — geu) 217. 

„ (— m'baru) 124. 

buwa 36, 74, 84. 

„ (— dèla) 252. 

v {— djagu) 198. 

buwaja; zie: bbwaja 1239. 

* (— horö) 1320. 

buwu 435. 

» (mom —) 879. 

bwabwa (— wani) 58. 

bwanö (mö —) 7. 

bwiga; zie: figa. 

D. 

dada (ni —) 399, 875, 1077, I23i- 

daga 638, 763, 1106. 

dagadaga 449, 610. 

daha 1290, 1292, 1313, 1321. 

dahadaha (— dödö) 1315. 

dahö (si fa — dahö) 710. 

da'ida'i 363. 

daja (sama — drima danö) 710. 

dajadaja (netsoort) 429. 

dajadaja 363, 1156, 1157. 

dali 1210. 

„ (— huhuwó) 963. 

dalu 670, 1216. 

daludalu 519, 1273. 

„ (— balatu) 226, 675, 1306. 

„ (— wamaghö) 1301. 

dami 73. 

damodamo 118, 119, 1228. 

danèdanè 15, 363, 627, 630. 

danga 671, 683. 

» (— rosö) 632. 

„ (nió — dömba) 672. 

„ (niö — wana) 672. 

dangé 682, 683. 

daö 263, 627, 630, 710, ii 12, 1192, 1226, 1251. 

dcVöda'ö 818 A. 

daölö 1228, 1312. 

daowi 101. 

dara 6. 

dara 1158. 

darödarö 266, 268—275, 293, 307, 400, 621, 

786, 816, 818 A, 839, 1107. 

„ (— balö geu) 391. 

» (— nighölö) 305. 

v (— niharé) 267. 

„ (— salawa ahè) 391. 

daugé 236. 

daulidauli 711. 

dawa 45, 692, 1149. 

dawidawi 1273. 

dawödawö 549, 1228. 

dèbudèbu 681. 

degha (la —) 171, 201. 

déghèli (bawi —) 1094. 

dèla 319, 609, 812, 1251, 1252, 1284. 

dèlè (mö —) 1206. 

delögu; zie: telögu. 

desa'a; zie: tesa'a. 

dewa (mö —) 1155. 

diala 2, 435, 439, 565. 

dima 84, 807, 1151, 1222, 1238, 1256. 

dimba 1231. 

dinö 35. 

diwa ; zie : driwa. 

diwö 69. 
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diwó (— ziabu) 626. 

dj ara 472. 

djölódjóló 197. 

djuba; zie: djumba. 

djulödjulö 1050. 

djumba 596, 880, 1007. 

djurudjuru; zie: duruduru. 

dó 59. 

dcra 1420. 

dóbö 121. 

dödö 36. 

„ (gamatela); zie : amatela. 

döfa 594. 

döfi 473. 476, 552. 

r (— fitu) 472. 

„ (— sanimbö) 1186. 

döghi 79. 

» (la —) 79. 

döj 666, 1412. 

doj 124. 

döladöla (sabuwa ba —) 74. 

dölidóli 711. 

döli (la —) 119, 321. 

» (la — dru-'u) 537. 

„ (si fa — döli) 710. 

dölö (si fa — Hija) 784. 

dömö 429, 666. 

döna, donga 739, 1057, 1321. 

„ (— u ono talifusöu) 993. 

döni 321. 

H (la — danga) 735. 

„ (la — ba duna) 938. 

dönuwa 1126. 

dora 439. 

dörö (la —) 544, 854. 

döröhö 227. 

dörövv 1018, 1019. 

döw 327, 420, 821. 

» (— böhö) 1313. 

„ (fa — manu) 791, 1050. 

„ (lafa —) 467, 791. 

D (te —) 1151. 

döwadöwa (sö —) 1276. 

dowdow 117. 

döwö 507. 

Dr —; zie: (ook) D —. 

dra'i 1126, 1153. 

drami 73, 666. 

drara 683. 

dra'hi (— manu) 511. 

drihó 630. 

drima 84. 

drinö 35. 

driwa 343, 345, 378. 

driwagha 505, 508. 

driwö 69. 

dró 59, 1313. 

drögö (la —) 6. 

dröghi, dröghija 15, 79. 

dröj (só — göna) 667. 

drölö 261, 1235. 

drömö 666. 

drönö 687. 

dröna ; zie : dönga. 

droroj 519. 

drótö (sa —) 638, 684. 

„ (nidrötoi) 673. 

dröw 420. 

dru'a 8, 77. 

drumi 1143. 

druri 255, 71 1. 

druria 84. 

Ds —; zie (ook): 5 —. 

dsagughu (böhö —) 421. 

dsara 472. 

dsaradsara 363. 

dsaugè 236. 

dsibö 1322. 

dsita 399. 

Dsj — ; zie (ook): .S —. 

; dsjamailö 1220. 

dsj ia 346. 

dsjilö (sa —) 453, 1014. 

dsjilü 321, 533, 540. 

„ (lafó —) 533. 

dsjödsjö 237. 

dsjölödsjölö 201, 207, 279, 814. 

dso'é 453, 545, 596. 

dsöj 1022. 

dsjudsju (si fa — drami) 667. 

dubwö (i — lubö) 536. 

dudu 1 192. 

dughu (lafa —) 636. 

dumi 1143. 

„ (si — langi) 1142, 1143, 1166. 

dunö (la — dunö börö) 784. 

04. 
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duri 255, 711- 

duria 84, 1231. 

„ . (— n'drawa) 84. 

duru 630. 

„ (batu) 568. 

„ (— mudi) 568. 

duruduru 531, 1228, 1412. 

durugö (la —) 630. 

durirö (la —) 630. 

E. 

-'èbè 400. 

-'ebólo'ö (la —) 627. 

èbu 1206. 

èdruwö; zie : endruwó. 

'edsjewughö; zie: egewughö. 

•5edu'ö 348, 898. 

è'è (mang —) 1306. 

sè*è 441, 672. 

^e-V'a, e'eja 638, 1412. 

è'èsi (mang —) 807. 

-'efata 290, 629. 

•'egewughö 460, 483, 485. 

èghè 1219. 

'!eheha 806, 809, 885, 888, 1132, 1149, 1191, 

1245, 1260, 1277. 

•5eho 116, 216, 217, 337, 429, 526, 609, 1192, 

1238. 

^ehomo 275, 276, 305, 343, 351, 839. 

» (— bubu) 356. 
èlè (i — si maté) 1252. 

èlé (nifa — beghu n'ija) 1252. 

-selea 264, 813. 

'elewazi 1254. 

elifi 940. 

-'èlêfu 45. 

•'èlèmu 519. 

-'èlènu 519. 

elumö''ö 173, 499, 502. 

elungö 1321. -x 

elunö (— dödö n'ija) 1321. 

emali 124, 972, 1023, 1097. 

„ (— hö) 460. 

'èmbua 435, 439. 

enaulu 1234. 

•'èndrawi 518. 

•'èndruvvö 306, 1034, 1313. 

ènè 635. 

'enö-'ö 264. 

enoni 818, 818 A, 902, 1265, 1318. 

enuö, enuwö 1313. 

'Vö 116, 124, 1231, 1277. 

'e9J 53- 

e'ojo 1231. 

'cera 54, 517, 523. 

» (fang — i), (fan — i) 453, 591. 

j •5era-5era (— gömö) 591. 

• ^ere 280, 706, 754, 759, 793, 813, 1017, 1102, 

1105, 1201, 1272, 1285, 1310, 1331, 1333— 

1338. 
» . (— ba nowi) 535- 

„ (— bwaghê, — waghè) 555, 1334. 

r (— bbb9) 793» 1334- 
» (— m'beghu) 1253. 

„ (mó-5 —) 1283. 

„ (mo; — ija ba danö) 1188. 

„ (labe ba bwö'?ere) 1338. 

j erö (la — banuwa) 776. 

I 'efedsjö 519. 

1 erósasa 253. 

èsi (lafa —) 949. 

'esitö 118, 687. 

esöni 549, 1228. 

eta-'ö (la —) 1317. 

^etawolo 354. 

ètè 609, 896. 

V {— de'u) 360. 

ètèètè (— bu, — hghè) 1252. 

-'ètèliö 6, 1313. 

| ètö 594. 

j ètu 1123. 

-'eu 1315. 

ewa (la — ir^bagi) 948. 

» (fa'? —) 1123- 

„ (si fa-5 —) 710. 

ewali 78, 263, 339, 704, 816, 898, 1106, 1214. 

ewawö (lö —) 1337. 

èwè 357, 363, 364. 

ewo 1159, 1313. 

ewöghi (la —) 538. 

| ewöna 1153. 

'ezerö 1412. 

F. 

fa^a'ere 1152. 

fa'alagha 1123, 1219. 
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fa^alögö 1216. 

fa'alu 1216. 

fabali 456, 725, 748, 875, 1042, 1052. 

» (ni —) 1297.. 

fabödsji (si — : ba ewali, : ba hêlè) 1097. 

fabörö 957, 1012. 

fabunu 1322. 

fabunuwa 1107. 

fada 875. 

fadèla 252. 

fadedemasa (— li) 963. 

fadoma 1149. 

fadóró 600, 759. 

faduhusa 964. 

faèbu 84, 335, 346, 429, 524, 821. 

fa5erö (si —) 1017. 

failö (ni — ba högu gawöni) 1231. 

fafa 363, 565, 813. 

„ (— gahè m'batö) 362. 

faga 519, 638. 

fagauwè 129. 

fagawè 638, 675, 1243. 

fagia 1154, 1158. 

fagölögölö (la — gahera) 1018. 

fagha (mamagha) 560. 

faghai (si — alisi) 1021. 

faghè (jaar) 473. 

» (rijst) 63, 73, 473, 1334. 

faghöjö 1154, 1155, 1158. 

faha 410. 

» (— dsagu) 710. 

faha(n)droma (— dome) 875, 914. 

fahandrona 875, 885; zie fahandroma. 

fahö 26, 623, 737, 948. 

fahighu 1020. 

faigi (la — : gutu) 157. 

„ (la — limi) 67. 

failö (ni —) 1077, 1231, 1235. 

feja 939. 94r> 943- 

» (fanö —) 453, 591. 

fajö (— ana'a) 224, 241. 

„ (— batu) 276. 

faka (famaka) 639. 

falabuwa 420. 

falali (la —) 1050. 

falau 1087, 1097. 

falèlè 1021. 

fali 121, 1149. 

fali (ni —) 673. 

fali'era 595, 628, 880, 881. 

falö 755. 

falölöwa 124, 175, 1153. 

falósi 675, 982. 

) falöwa 755. 

famir'ala 1252. 

famabörö 957 vlg., 1012. 

famabu (— boni) 737. 

famadaja 816. 

famadsju 351. 

famafu 6. 

famaghö 165, 1301. 

famahèdè 981. 

i famahêlè 627. 

famaka 639. 

famako'è 627. 

famakoli 627. 

famalali 739, 1216. 

famalauru 963. * 

■famaledö 1260, 

famalö (— balö) 378. 

famaluwa 338. 

famanoj 385, 627. 

I famaö 910. 

fama'ösö 1265. 

famara-'irö (— lawölö) 975', 1045. 

famariwa 957, 1012. 

famasi 544. 

famatawi 998. 

famatö 976, 996. 

famatörö 700, 702, 768. 

„ (— n'ola) 1045. 

famaubvvu 346, 624. 

famaulö 877. 

fambuwu 624. 

| fameana 516. 

famèta (— m'baliwa) 999. 

* (— na'uru) 999. 

„ (— zawu) 998. 

famöbó 665, 683. 

famödsji (si — bu manu) 710. 

I famo^è 623. 
I ^ J 

\ famöfö 627. 

; famöhu 532. 

famölö 645. 

famölogö 981. 

1 famorö 981. 

1 
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famösó (— döla) 818, 1107, 1262. 

famótö 454. 

famöwani 556. 

famözawili (— m'böra) 1043. 

famözi (— ngamohi) 998. 

famubörö 957 vlg., 1012. 

famuju 365, 381. 

„ (— sö ziraha) 998. 

famuli 996, 997, 999- 

famuli (— n'drö) 977. 

famura 275, 6]8. 

famuru 236, 678. 

famusi 429. 

famuwu 624, 630. 

fana 678. 

„ (— gowi, — n'dri) 710. 

„ (— itsjiitsji, — ngalö) 710. 

» (la —) 948, 1185. 

fanaba 540. 

fanada 448. 

fanaètsju 932, 1123, 1126. 

fanaisi (ni —) 710. 

fanaja 378. 

fanaka (— m'bèwè) 983. 

fanali (— niha, böj maté ija) 1296. 

fanalui (— bawa bwamatè n'ija) 1248. 

fananö (—- nazalöw) 1045. 

„ (— zila-'uma) 1045. 

fanaó 812. 

fanaro (— n'ija) 335. 

fana'u 702. 

fanaugo (la —) 119. 

fanauha (— gölö) 1015. 

fanawai (— gömö) 1016. 

fandrindrina 631. 

fandru 397. 

fanèghè (— geu) 438—440, 1043, I045- 

fanèhaö ; zie : fangêhaè. 

fanèlama 460. 

fangadölö 981. 

fangandrö (— ghö bela) 1312. 

fangaruwa 702. 

fangaruwu 700. 

fangasi 12, 764, 768, 809, 964, 965, 982, 1009. 

fangehaö, fangêhaó 750, 809, 814, 816, 998, 

1018. 

fangèlifi 940, 998. 

fangera 591. 

fangezósi 962, 1013. 

fangola (— balö m'banuwa) 975. 

fangötö 981, (— zöw banuwa). 

faniakö (la —) 5T9. 

fanigha 977. 

» (— bawi) 35- 
fani^i 154, 1259. 

fanika (— gera'era) 751, 768. 

fanila 358, 378. 

fanisó 100. 

fanitsjifö 172. 

! faniti (—- börö boha) 983. 

fanódsa5a 178. 

fanöfaja (— bawa) 591. 

fanófu 976. 

fanola 1315. 

fanöla 678. 

fanoli (— gasö) 370. 

fanöló 999. 

fanó-'ö (— danö) 261. 

fanora 628. 

fanörö (la -—■) 823. 

fanötö 621. 

fanöwö 154. 

fanulö 79, 881. 

fanuna 4, 365. 

fanunö 981. 

fanunu (— manu) 747, 751. 

fanutu (— n^fö) 359. 

fanuturu (— lala ba n'idanö) 1045 

„ (— duhè só lauö) 1045. 

I fanuvvu 381. 

faó 1214. 

„ (la — gö) 1307. 

faöhèsa 1335. 

faöhö 45. 

faöli 1220. 

faósa (ni —) 1031. 

fa'ósa (i— ama n ija) 1265. 

fadsatö 1031. 

faoso (— n'orö n'ija) 737. 

faówulö 499, 501. 

farada 625. 

faraghina 363. 

farighi 369. 

faritia, faritsjia 785, 787. 

faro (la —) 634, 1191. 

farögha 627, 630, 1191, 1192. 
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fasawöta (— salawa) 954. 

fasjiwabwulu 595. 

fasö 644, 645. 

fasófasö 385. 

fasófutö 996. 

fasoli 350. 

fasöndra 507, 511, 1188. 

fasósó 1018. 

fasui (la — n'owi) 197. 

fasulö 494, 498, 1106. 

fasulöna 505, 508. 

fasulöni (la —) 1107. 

fasulöta 490, 493, 508, 509. 

fasuwö 1322. 

fatahisa 981. 

fatahö (— raha) 549, 1228. 

fatao 63. 

fatara 667. 

fatebusa 664, 667. 

fatêlè 1087, 1088, IQ98, 1100. 
fatö 540, 621, 623, 652. 

fatö (afgrond) 1296. 

fatö (i — n'öri) 777. 

» (la —) 464. 

fatönu (— m'beruwa) 1336. 

fatuhè 875. 

fatuwö (— ba högu n'ohi) 976.' 

fatuwo (si —) 1087. 

fa5ufa5u 1412. 

fauhêsa 401. 

faulita 502. 

fauló (— matuwa) 45, 285. 

fa5ulu 898, 926, 1094, 1123, 1124, 1334. 

fauru 439. 

fawöwögha (— ba ewali, — ba balé) 898, 918. 

„ (adu —) 171, 174. 

„ (— ba Garamö) 1107. 

favvudê 1149. 

fawunu 425. 

fazawili (i —) 1275. 

fazuri 1476. 

fehugu 675. 

fera (la —) 448, 634. 

fera-'ö (la —) 177, 634. 

ferö (la —) 7, 67. 

felai (la — drö) 56, 1234. 

fènali 121. 

fésu (la —) 424, 429, 452, 948, 1188. 

fèsu (— ono goholu) 981. 

feta 170. 

fèta^ö (nió —) 683. 

fètö 711, 1148, 1165, 1180. 

! fetulö 136. 

j fifilija 627. 

figa 15, 814, 1070, 1150, 1191, 1276. 

„ (— lame, — lamé) 1158, 1207. 

fiku 596. 

finaita 1128. 

finö 84, 101. 

finölö 96. 

! fiÖtÖ I77. 

firi (si fa —) 710. 

firö 212. 

fitsj i 710. 

' fö 365. 369- 

föalö (la —) 789. 

föda 669. 

födr —; zie: föndr —. 

födra'u 363. 

„ (— irdbalö n'ètè de-'u) 363, 378. 

födrulu 15. 

föfö (la —) 171, 881. 

* (— usö) 430- 
föfö (gewicht) 595. 

„ (het aansluitende, in rangorde volgende) 

195, 282, 399, 926, 1106, 1322, 1326. 

föfölö (la —) 338. 

fögaö 15, 79. 

fögètè (— turu) 986. 

fögha 423. 

föghö 940. 

» (fö —) 1332. 

föhu 532, 977. 

* (la — m'bagi) 195. 

föhutö 725. 

foi (rog) 400. 

föj (la —, mamöj) 812. 

föjföj (i —) 1334. 

fölabugö 627. 

fölagha 1062. 

fölala 898. 

fölambu 1412. 

fölanö 284, 362, 378. 

folê 101, 252, 370, 1301. 

» (la —) 948. 

fölewa (— haghi) 998. 
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foli'a 1313. 

fólóghö (— bawa) 983. 

fblohè (— m'bawa lauru) 973. 

föloitö 1296. 

fólöj (la —) 1296. 

fólömbu 627. 

fólósi (— wènguwèngu) 963. 

fólo5u 685. 

fombali (— ohi) 1273. 

fombalö (— m'benuwa) 1045. 

fomböra (— gafó) 1412. 

fombu 536, 540. 

fondra'a 448, 540, 996. 

fondrahi 397, 785, 787, 1152, 1212, 1335, 1336. 

fondrakö 448, 777, 876,888,918,920,921,949. 

fondrara (— hare) 1050. 

fondraru 623, 627. 

fondra?u (— sumangè ba luvvó) 1269. 

fondröni (— lbgune) 1043. 

fondruju 456. 

fondruru 220, 275, 630. 

fönóró (— batu) 816. 

fönu 20, 202, 400. 

forö 161, 252, 279, 627, 630. 

» (— dalu) 645. 

« (ni —) 279. 

förö 201, 627. 

föróbu 63, 536, 540, 630, 704. 

foröforö 252. , 

förögi 252, 669. 

förüma 366. 

fórombu 540. 

fösi 1195, 1206, 1238, 1294, 1296, 1313. 

fótó (la —) 173. 

foto 49, 667, 669, 670. 

fötsji 938. 

fótu 757. 

(— dsi bodsji) 1019. 

fu 420. 

„ (— m'banuwa) 549. 

„ (— lawa); zie: fulawa. 

fufu (la —) 85. 

fufua 547. 

fughó 1077. 

fuju 6, 154. 

» (si fa —) 710. 

• (ni — bagi) 667. 

fukii 427, 429. 

TERS. 

fulawa 3, 78, 369, 1106. 

fuli 999. 

„ (mamuli, nugha) 761. 

fulöbu 627. 

fulöfulö (ni —) 359. 

fulögö 638, 675. 

funè 49, 429. 

furi (ö —) 1332. 

furö'ö 671, 1235. 

furufuru 1298. 

furugö 1298. 

fusi 429. 

fusö 670, 1190, 1201. 

„ (— danö) 1188, 1190, 1243. 

fusöla 948. 

G. 

g-a —, g-e g-i —, g-o —, g-\i, zoek sub 

a —, e —, i —, o —, u —. 

«•-abala; zie : «--ambala. 

gabalö 1071. 

gabawi 1057. 

gabi; zie : gambi. 

gadegade 564. 

gadi 644, 645. 

gadi (si fa —) 710. 

gadsji (even) 479. 

gadsji 371, 644. 

„ (nió —) 564. 

gadó 1235. 

gadö 252. 

gaè 68, 80, 522, 1195, 1252. 

gaèlégaèlê 81. 

gaèwè 53. 

gafó ; zie: fombóra. 

gaga 49» 944- 

gahowu 400, 412, 1239. 

gai 440. 

„ (fa — behu) 435. 

gailé (mö —) 782. 

„ (nifa —) 782. 

gaini (la —) 415, 435. 

gaja 1171. 

gajagaja 1171, 1191. 

gala 15. 

galagala 448. 

galu 445, 898. 

galuê 6, 254, 454. 
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galué (— batu) 898. 

gamagama 102, 814, 833. 

gamanu 1057. 

gamarija 1159. 

gamatela 499, 501; zie: amatela. 

gambi 101, 162, 235, 1171. 

gana 723, 896, 1033, 1191, 1234. 

ganófaja'ö 495. 

gaó (si fa —) 710. 

gaóló 392, 710. 

gari 669, 672. 

„ (—r m'banuwa) 672. 

» (si fa —) 71 °* 
ga-rigi 1057. 

garö (só — garö) 442. 

gasiwa 1071. 

gasö 378, 381, 759. 

„ (— matuwa) 759. 

gau (mó) 926. 

gaukó; zie: kaukó. 

gaulê 216, 279. 

gauló (— gauló) 710. 

gaulö (mó —) 782. 

gawe 547, 768. 

gawu 635. 

gaza 672. 

„ (nioifo —) 672. 

gazi 479. 

gela 380, 556, 1153. 

gêla (— gêla) 201, 237, 1153. 

gêló (si —) 442. 

» (si —) 463- 
gèsu (si fa —) 710. 

gêtó 45, 431. 

gigimö 12. 

gima 201. ’ 

ginewe, ginèwè 1106. 

gitö 429, 600, 627, 1346. 

gitöni (la —) 429. 

gó 1158, 1313. 

góba 153. 
gobi (— gobi) 711. 

„ (fa — högö) 769. 

„ (ifa — n'öri ifama n'ija) 777. 

góbu 710. 

godagoda (nió —) nu, 1149. 

gödra 118. 

gódu 600, 601, 1412. 

831 

gogo 170. 

„ (— dalina) 200, 237. 

» (ni —) 711- 
gógó (si mana •—) 32. 

gögömi 1122, 1123, 1125. 

gógówaja 49, 203, 306, 335, 429, 1240. 

gohé (fa — tanga) 784. 
goj o, gójó 20, 202. 

göla 747. 
golagola 443. 

goli (sa —) 410. 

gólö 667. 

gölö 667. 

gölögülö (lafa —) 261. 

golu 754, 767, 769,975, 1045, 1172, 1201, 1336. 

göna 84, 118, 119, 125, 144, 207, 397, 435, 

643, 645, 1252. 

göndra (— haó) 711. 

goni 125. 

göri 216, 241, 1123. . 

gorigori 400. 

gord 435. 

goto 144, 642. 

* (— geu) 414. 

» (sa —) 47°- 
gótó^ötó 550. 

gótugötu I84. 

göw 644, 645. 

gówaha 645. 

gowe, gowé 171, 267, 268, 308, 313, 317, 403, 

776, 940, 1107, 1191, 1243, 1287, 1301. 

„ (— n'ola) 1034. 

„ (— salawa) 942, 959. 
gowi 2, 88, 560, 736, 1238. 

„ (— farasi) 89. 

» (— rió) 89, 561. 
gowöliwa 759. 

gulè 69. 
gulu 321. 

gumó 174. 

guri 854. 

GH. 

gha'a (la —) 534. 
ghagha (la —) 948. 
ghai 449. 

„ (la —) 173, 549- 

» (ni —) 442, 463- 
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ghai (tó —) 439. 

ghaö 8. 

ghau (la —) 926. 

ghejösö (si fa —) 710. 

ghodsji (la —) 533. 

ghoi (la —) 32, 810, 813. 

„ (— maira) 1012. 

» (ni —) 628- 

ghölö (ni —) 305. 

ghölöghölö 305. 

H. 

ha (— ubè-'è) 460. 

habaè 52. 

habö (— bwaghë) 15, 67. 

„ (— habö) 6, 216, 250. 

hadrifa; zie: handrifa. 

hadrö, etc.; zie: handrö, etc. 

n (•— gasö) 363, 370. 

haèhaè (ni —-) 1131. 

hagu 683. 

* (— lasó) 359, 360, 391. 

haghi (—) 77, 447, 710. 

„ (— biö) 400. 

haghö 508. 

hahandrö (la —) 448. 

hai 113 i, 1145. 

haihai (ni —) 1144. 

hairi (la —) 940. 

haja 187, 445, 996. 

halabawa 84, 524. 

halama 258, 324, 386, 444,448,812,884, 1035 

1253- 

hali 995. 

« (— hali) 995. 

hali (mö —) 113 1. 

halr'i 675, 1234. 

halo 471, 540. 

» (fa —) 873. 

„ (i— ono n'ija) 1072. 

„ (tebai la — föföra) 1106. 

halu 15. 

hambaè 52. 

hambawa 84. 

hambó 710. 

hamo 187. 

hanalè 1412. 

handrifa 550, 1228, 1235, 1313, 1412. 

REGISTERS. 

handrigi 65. 

handrö (la —) 662, 948, 1023. 

„ (i— danö) 481, 500, 1218. 

* (si fa —) 710. 

» (— handrö) 15, 415. 

haö 15, 1251, 1313, 1412. 

„ (— bitaha) 288. 

hara 1313. 

hara-ètè 137. 

harakana 858, 902. 

harana 429, 600. 

hare, hare 500, 1094. 

„ (mö —) 456. 

„ (ni — jawa) 804. 

harefa 268, 363, 390, 818 A, 823, 940, 

1324. 

hare^ö (la —) 542. 

harèsè 625. 

harimaö 336, 1227, 1242, 1296, 1297. 

harita 69, 81, 667. 

haru 8, 12, 15, 667, 814. 

haruba, harumba 540. 

hasi 804, 813, 840. 

hau i171, 1217. 

hauhau 1217. 

„ (faö — dodo) 1217. 

haugö 1265. 

haufa 642. 

hawa 1150. 

hawa de'u 412. 

hawö 1228. 

hawuhawu 177. 

hazima 675. 

hèdè (si lö — hèdè) 1143, 1151. 

hèdegö (la —) 755. 

hefö 1077. 

hefuju'a 1412. 

héla (fa — kaö) 710. 

helahela 1190. 

helatö 1287. 

hêlè 704, 1097. 

» (— hêlè) 463. 

heli 556. 

hêlu 121. 

hêna 1301. 

hendrifö 172, 812. 

hênè (si — bawi) 442. 

V (si —, kippen) 463. 
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henerö 391. 

hèngahènga 1412. 

hénu 1254. 

here^ö 667. 

hèri (mange —) 940. 

hêta (la —) 405, 521. 

hètèwughö 483, 494. 

he^u (no ifa — Tuwada) 1200. 

hia (— au) 677. 

» (— banuwa) 1214, 1313. 

hidrifö ; zie: hendrifö. 

hidsja (— lè) 789. 

highu (— te^u) 987. 

hili 777, 1423. 

hilö 63, 449, 463, 610, 638, 1105, 1106, 1230. 

hinaoja 596. 

hinasa 187. 
1 

hita 595, 1412. 

hitahita 1126. 

hiu 400. 

ho 759. 

-hö 63. 

hobo (— batu) 277. 

» (fa —) 710. 
hödsji; zie : hözi. 

hoé 84. 

hoe 992. 

höfa 486, 49Ó, 1208. 

hófi 805. 

högö (mó — högö) 451. 

hogö (— draugö andrö jawa) 1231. 

„ (— drögö ba hêlè) 992. 

högö 152, 403, 683, 685, 813, 926. 

» (la — *ö) 335. 

hógu 420, 913, 1231. 

n (ba — geu) 1216, 1234. 

„ (si sö ba — geu) 45. 

hoho 63, 92, 793, 823, 1076, 1082, 1155, 1283, 

1303, 1334. 

„ (—• draono) 710. 

» (fa —) 79b 813. 

höho-e (fa —) 1094; zie höhoj. 

höhoj (fa —) 818. 

hohomö 549. 

höj (— högö) 1105. 

höj 393. 

hoja 261, 350, 379, 453, 665, 1152, 1310, 1410. 

hojöj (lafaaö —) 1105. 

holé 556. 

höli 405. 

höli (ni — ba m'bèwè göhököhö) 963. 

hölihöli 1272. 

hölu 940, 942. 

» (la —) 419- 

hombö (mu —) 809. 

höndrögö 943, 948, 1022. 

höngö, hönö 45. 

honua 548. 

hörahöra 442. 

horPö 32. 

horö 494, 1241, 1320, 1322. 

hörö 403. 

„ (— gödröra) 121. 

horona 121. 

hösi 263, 1,122, 1144. 

höw 115 i. 

höwa 87, 535. 

höwra 118, 119, 125, 197, 397, 538, 550, 642. 

howu (a —) 944. 

- » (lafa — *ö) 769, 777, 1285, 1336. 

» (sange —) 758, 759. 

„ (sangö —) 807. 

hözi (la —) 171. 

huba; zie: humba. 

hubölö (fa —) 710. 

hugu 673. 

» (fe —) 675. 

„ (si — hugu) 675. 

huhugö (la —) 1206. 

huhuwö (ba — sabila) 1322. 

huku (la — boni) 737. 

hukuhuku 1234. 

hulahjö 667. 

hulaojo 667. 

hulö 435, 953. 

hulu 549, 683, 685, 1172. 

hulu (a —, e —) 1312. 

huluhulu (— m'bölögha) 1008. 

humba (fa —) 677, 784. 

„ (— humba) 665. 

humökökökö 400. 

humölö (fa —) 710. 

humugu (— banuwa) 675. 

huna 250. 

v (— huna) 7, 256. 

hunö 420. 

C
O
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hunö 119, 170, 625, 711. 

„ (— hunö) 711. 

hura (ö —' hura) 429. 

hurê 435. 

huru (lafa —) 497, 791. 

huta (la •nananö) 948. 

„ (la — börö du-5!) 948. 

huwa 544, 634. 

huwó (huwiï) 768. 

I. 

i — (pluralis) 486. 

^ia 432, 1201. 

iau (magiau) 1240. 

idanö (— m'baniö) 77. 

ifi (mang —) 746. 

„ (ni —) 164. 

ifö 205, 443, 1313. 

„ (niö — drawa) 171. 

„ (niö — gaza) 672. 

„ (niö — m'bowaja) 672. 

ighu 666, 670. 

„ (— lala) 830. 

„ (— m'balatu) 670, 957 vlg., 1012. 

» (— te5u) 987. 

ihu (— te5u) 1020. 

iifi (la —) 163. 

ikrè 1445. 

ila 917, 1183. 

ina 12, 768, 1057, 1071. . 

* (— gana'a) 579. 

inada 891. 

inau 993. 

^inewe 363. 

inu 9. 

'i'5ö 621, 672, 683. 

„ (nifö-5 —) 673. 

„ (niö-5 — gari) 672. 

iri 683. 

iriwö 1313. 

•hsitö 118, 125, 144, 397, 642, 645. 

isöisö 759. 

^iti'iti 1412. 

iwa 768, 1020. 

J. 

ja (— ami, le, — ami hö) 782. 

(i — ija hö) 919. 

ja (— mutölö) 1183. 

jow 256, 822, 823. 

julöjulö 1050. 

K. 

kabè (si fa —) 710. 

» (— kabè) 251, 253, 359. 

kabö 144, 814. 

kafifi 62. 

kafini 337. 

kafita 1445. 

kafö 505. , 

kafukafu (— dödö) 963. 

kahé (fa — kahé) 710. 

kahowu 412, 556, 1239. 

kala (— bagi, — m'bagi) 221, 279, 359. 

„ (— bubu) 198, 216, 221, 275, 351, 688, 

897. 

kala (-— kala) 45, 113, 667. 

kalaba, kalamba 568. 

kali mango 1196. 

kalö 445, 1065. 

kal uwé 6. 

kamadsjili 526. 

kambukambu 252. 

kamu'u 154, 1276. 

kana'5a 187, 579; zie: ana^a. 

kanda 458. 

kanidsjifö 199. 

kanöwö ; zie : anöwö. 

kanuhi 15. 

kaoni (la —) 1333. 

kara 1201. 

kasö 397. 

kata 596, 880. 

„ (la —) 623. 

katia 1301. 

katufi 55, 517, 1413. 

katuta (fa —) 710. 

kaukö 1412. 

kawa (— nifali) 673. 

kawakawa (niö —) 672, 1254. 

kawaöli 15, 634. 

kawè 207. 

ke5arö 497. 

kelejömö 132, 393. 

kelera (fa —) 710. 

kèlètu 564. V 
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kelewadsji; zie: elewazi. 

kifókifö 667. 

ki'i (la —) 154. 

kiki 711. 

kiliwi 175, 309. 

kiri 439. 

köba; zie : öba. 

kóbu (— kóbu) 710. 

„ (si — kóbu, — si fa — kóbu) 710. 

ködra 787, 788. 

ko'è (fama —) 627. 

„ (lafa —) 628. 

» (— ko^è) 252, 674. 

kófi 84. 

„ (— balandra) 84. 

kolè 15. 

kömökömö 812, 1256. 

kó^ó (la —) 261, 541, 804, 1106. 

„ (la — mata) 1021. 

* (— kó5ó) 252, 540. 

kóróköró 814. 

köröwa 15. 

kówu 65. 

kuba (la —) 119. 

kubaló 15, 458. 

kudó 462. 

» (— kudó) . 639. 

kudri 453. 

kuku^ö 492. 

kula 596. 

kuli 1271. 

kulökulö 276. 

kundri 15, 1157. 

kura^a 1157. 

kuri 15, 1157. 

„ (— kuri) 814. 

kurus(i) (— batu) 275, 1080. 

kuwali 15, 647. 

L. 

la'a (só — dsögha) 442. 

labasi 641. 

labo; zie: lambó. 

labu 448, 1231. 

labuasi 711. 

labunö 1234. 

labwu; zie: labu. 

lada 69, 1303. 

335 

ladara 447. 

ladari 118, 119, 144, 397, 1230, 1313. 

ladè (lafelai —) 1234. 

ladsja; zie: laza. 

ladsji (— de''u) 412. 

n (— ladsji bubu) 379. 

ladu 647. 

laè 9, 68. 

v (— bwaghé) 711. 

„ (— bwuru) 201. 

„ (— djuru, — dsjuru) 201, 240. 

» (— duru) 201, 240, 246. 

„ (— duru bwaghè, — duru bwamasi) 542. 

» (— guwara) 538, 1412. 

„ (— huwa) 1412. 

« (— laè) 9, 68. 

„ (— nió — manu); zie sub: kam. 

laègha 149. 

laèluwó 306, 307, 925, 1326. 

« (— göwasa) 47. 

lafaèha 15. 

lagaènè 190, 195. 

lagara 402, 538. 

lagênè 190, 195, 217, 397, 897. 

lageraó 263. 

lagha 1071, 1159. 

laghö 429. 

laghömi (— gana'a) 1326. 

„ (— sölawa) 1260, 1261, 1263, 1296, 1326. 

„ (— Tjuwada Hia) 281. 

lagölagö 4, 153, 358—360, 362, 365, 378, 812. 

lagöwatu 53. 

lagumó 1412. 

laguwa 153. 

lahalaha 4. 

laharö 545, 595, 702, 1001, 1004, 1412. 

lahé (— gahê) 273. 

lahiïte 178. 

lahó (ma —) 471. 

-laho 63. 

lahuhu (— maó),4i4- 

lai 73, 492. 

laJi (ono —) 442, 1155. 

» (sara só —) 1313. 

la^idsju 78, 82. 

la-'ija 898, 1239, 1326. 

lailö 793. 

la'imba 1255. 
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lainr'i 1234, 1235. 

lainuwa 1276. 

lairu 242. 

la'dzu 82. 

laja (lafó — sangai högö) 1105. 

, (laó — gö) 808. 

„ (mo —); zie: mölaja. 

„ (si fa —, si fa — laja) 710, 

laköwa 53. 

lala (— n'angi) 1285. 

lali (stam, boom) 1157, 1191. 

„ (vervanger) 1265, 1328. 

„ (ana'a fama — nosö) 739. 

» (— gahê) 142. 

laliöwö 350, 357, 378. 

lalö 124. 

„ (si — jawa) 356, 374, 384. 

lalu (si —) 442. 

laluwö 5 11. 

lama 45. 

lambai 195, 1195. 

lambajó 1165. 

lambana 1412. 

lambasi 1228. 

lambö 704. 

lambojo 118, 121, 144, 642, 687. 

lame (figa —) 1158, 1207. 

lamuha 1234. 

lamuhu 414. 

lamulia 1234. 

lamuti 1234. 

landröta 477, 1186. 

langi 1135. 

„ lani (mó —) 710. 

lanölanó 403. 

lanu 12. 

la'5o 1071. 

laoja 124, 199, 213, 673. 

laojo 20, 45, 422, 667. 

laöndru 552. 

la'orè 1228. 

la^ori 630, 711. 

la'óró 711. 

la'^osi 12, 20, 45, 351, 402, 423, 664. 

larèlarê 15, 448. 

larewe 1254. 

larija 793. 

laru 96. 

laruwa 1106. 

lasahuwa 759. 

lasara 306, 335, 336, 338, 364, 875, 926, 1107 

1243, 1322, 1326. 

» (nifó —) 335. 

lasê 1238. 

lasó 358, 378. 

„ (— dsaradsara) 363. 

latalata 321. 

latano 1220. 

latêlatè 564. 

lató 288, 1275. 

lau (a —) 774. 

„ (fa — sianö) 665. 

„ (fó — m'böra) 1043. 

„ (fó — irbbörö) 1045. 

„ (fö — töw buré) 998. 

„ (fuli — na^uru) 999. 

„ (la — ba manu) 938. 

„ (la — baniö) 520. 

„ (— n'ösè) 999. 

„ (mö — bawi) 766. 

la^uma 117, 672, 1192. 

„ (niö —) 672. 

lauralaura 15. 

laurélaurè 15. 

la^uri 635. 

lauru 15, 696, 806, 809, 875, 880, 881, 941 

942, 944, 1077, 1153, 1243, 1261. 

„ (la — gö gömö) 963. 

lauwó 45. 

lauwö (—■ ba gadsji) 371. 

lawa (litö —) 594. 

lawalawa 381, 1335. 

lawira 898. 

„ (— Luluwö) 1175. 

lawö (— alè) 69. 

„ (— galö) 1287. 

v (— halê) 1287. 

lawö 306, 672. 

lawö (— lawö) 1306. 

lawolö 306, 335, 454, 672, 704, 1306. 

„ (iföbawa —) 672. 

„ (niöbawa —) 306, 672, 674. 

v (— batu) 672. 

„ (— n'dra'ama) 282. 

„ (— wamahowu^ö) 1306. 

lawu (sö — lawu) 450. 
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lawuö 1156. 

laza 541. 

lazi (— de5u) 412. 

„ (niö — lazi) 672. 

Ie 554- 

le^a (— le'a) 45. 

le'ama 119, 687. 

lèfè 1476. 

léka (— balatu) 675. 

lêla 711. 

lèlagoj 675. 

lèlè 53. 

» (— duwa) 77, 199, 710. 

lema'a 119, 429, 538, 687. 

lèmbè 130, 148, 150, 554. 

lewelewe 1333. 

lewuö 538, 1412. 

li (marne —) 7 36. 

lifè 213. 

lighé 77, 435. 439. 71 o, 1192. 

lili (dafa —) 739. 

„ (sama —) 1166. 

liliu 630. 

lima 1214. 

limi 67. 

limö 84. 

„ (— ana^a) 1252. 

linalina 1157. 

liö 429. 

litö 594. 

liwaliwa 1206. 

liwaliwa 1143. 

löbwi (— löbwi) 78. 

lödru 170. 

lófö 2-, 875. 

„ (— si maté n'asu) 2, 92. 

löfö 339, 1304, 1305. 

„ (fangandröngandrö —) 1305. 

„ (— löfö) 1228, 1241. 

„ (sa —) 1276. 

lögu (omstulpen) 1216. 

„ (schuurtje) 556, 1216. 

lögha "(lafa —) 15. 

löghalögha 15. 

löghö 1200, 1265. 

Iöhölöhö 1254. 

lojo 566. 

löjö (— lójö, — bubu) 356. 

lölö 45, 85, 463, 634, 1132. 

» (ni —) 1142. 

lölow 435. 

lömbu (— za-'uwa) 183. 

lömö 448. 

lömö (la —) 948, 1057. 

lömölömö 153. 

lona (— ahè ba danö) 273. 

„ (— la-'a n'asu) 37. 

löndru 170, 549. 

lö^ö 1313. 

„ (lafa —) 261. 

lösu 15, 66, 448, 900, 1107, 1219. 

„ (— lösu) 420. 

» (a —) 900. 

löti 564. 

löw 65. 

„ (— löw) 1188. 

löw 435. 

lowa 1136—1139. 

löwö (— löwö) 556. 

löwu 1202. 

lubö (— danö) 420. 

luha 412, 448, 621, 627, 996. 

lu^i (fa — beghu, si fa — bea) 710. 

lula 412, 448, 621. 

v (— batu) 630. 

„ (dsagu) 85. 

„ (födra?a) 448. 

» (— n'aghö) 627. 

lulu (bovenzijde) 454, 528. 

» (helpen) 1175. 

« (la —) 119. 

» (— hare) 454, 996. 

lumö 1163, il66, 1244, 1286. 

(— lumö) 2, 7, 195, 336, 400, 706, 806, 912, 

1107, 1216, 1226,1235,7244 — 1247, 

1249, 1255, 1260, 1261, 1264, 1265, 

1267—1269, 1271 —1273, 1275, 1276, 

1279-1281, 1284-1286, 1313, 1315— 

1317, 1328, 1330, 1333, 1337. 

lumölöhö 630. 

lumolow 118. 

lumö''ö (si —) 1151* 

luö; zie: luwö. 

lu^u 426, 517, 710, 1412. 

luwa 193, 1198. 

» (mu —) 193. 
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luvvaha 193, 415. 

» (— ganauwa) 1123. 

„ (— n'asi) 1198. 

„ (lafa —) 1092, 1094. 

]uwó 1138, 1144, 1179, 1187, 1269, 1271, 1275. 

» (— gere) 133 5 * 

luzé (— n'ora) 284. 

M. 

ma (— awali); zie : awali. 

ma-'aj 84, 524- 

ma'atögi 556. 

mada 564. 

madala 476. 

madaoja 1235. 

madauwu 1160. 

madó 723. 

madovv 1191. 

madriala; zie: madala. 

maduwu 335, 415, 1201, 1252. 

maèra 199, 263, 1191. 

maga 84. 

magai 1172, 1412. 

maghelö 1065. 

magi (manggistan) 84. 

magi (slingerplant) 101. 

magia 1171; zie: fagia. 

magiaö 47, 417, 1240, 1254. 

mahai 1145, 114Ó. 

mahara 1147, 1165, 1180. 

mahèmolu 472. 

mai (— mai) 278. 

maigi (— maigi) 403. 

maina 783. 

makó 15, 1149. 

maköla 526. 

malaika 1149, 1150, 1191. 

mali (— mali) 549, 1228. 

malibi, malimbi 84. 

maliwövvenu 196. 

maliwöwönu 134, 196. 

malö, malömalö 1149, 1254. 

malöwu 1412. 

maluwaja 784, 815. 

mama (la —) 96. 

mamaètsjusi 932. 

mamagha 560. 

mamagölö 1093. 

mamalu 1235, 1312. 

1 mamasi 473; zie ook: basi. 

j mamatendró 1049. 

mamatö (— harimaö) 1296. 

„ (— sèbu) 1296. 

' mame (— asu) 420. 

« (— li) 736. 

j mamöda 704. 

mamödsji (— lagara) 402. 

mamöghö 1325. 

I mamoni 1303. 

mamötó 463. 

mamuli (— nugha) 761, 771. 

mana'a 534, 896, 897. 

manadsöghi 1231. 

managhö (— döla) 675. 

manahu 783. 

mananö (— furi) 473. 

[ manaó 812, 927. 

manaru (— batu) 898. 

j manawa 6, 623, 711, 1220, 1277, 1288, 1305 

1313- 

„ (— banuwa) 549, 1213, 1228, 1288. 

„ (— danö) 280, 346, 350, 549, 609, 627 

1227, 1228, 1242, 1288, 1302, 1313. 

manawa; zie: taAva. 

j mandrera 808. 

j manèbö 898. 

manèhao 818 A; zie: fangehaó. 

manga (n'afó) 512, 782. 

„ (si — m'böli) 1093. 

„ (fe — m'bu^u dundra) 747. 

mangai (-?- la'ösi) 402. 

mangandra, mangandrö (— löfö) 1304. 

mangehèri 940. 

mangga 84. 

mangoro^ö 1217. 

mangówai 782. 

mani (— mani) 207. 

manibó 1322. 

manitikk, manitsjika (— wulu) 515. 

manö (— manö) 1334. 

manöghö (van söghö) 1087, 1097, 1306. 

manona 816. 

manörö 500, 1216. 

manösisi 1123. 

J manösö 636. 
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manu 19, 400, 453, 463, 486, 552, 710, 774, J 

1050, 1140, 1240. 

„ (lalau ba —) 938. 

„ (— manu) 1326. 

» (móbawa —) 515. 

„ (nió — manu) 306, 833, 1326. 

» (si fa —) 784. 

manu'a 898. 

manubwö 1087. 

manufa (— tamó) 1086. 

manugê 1326. 

manuli 898. 

manuwa 1140. 

manuwai 875. 

maó 461. 

ma-'öghö 5 12. 

maosó ii 18. 

marafadi, marafadsji 468. 

marafala 84, 524. 

Maru 1416, 1434. 

„ (— ba hili) 1420 (22). 

maruwè 902. 

masi (— masi) 53. 

mata 403, 1313. 

maté 710, 786, 1145, 1234, 1246. 

„ (— bawa) 501, 1112. 

„ (— bulu, auri döla) 1260. 

„ (— ija, van Mahai) 1208. 

„ (— ija n'asu) 1018. 

„ (lö banuwa si lö —) 813. 

matiana 1234, 1273. 

matónga (— luwö) 512. 

matsjiana; zie: matiana. 

matsjPö 399. 

matua 996. 

ma^ufa 84, 524. 

maiuli 429, 453, 538, 679, 1412. 

ma'usö 350, 526, ii 18, 1214, 1313, 1366. 

ma;uwu 1144, 1157. 

mawö 6, 1228, 1310. 

maziambu 84. 

mbolo (— mbolo) 1191. 

mbula (— mbula) 1191. 

menemoni 1337. 

migö 415. 

miwö 511. 

„ (— mivvö) 1206. 

moa 77, 875. 

moawom 1231. 

móbênu 898. 

möboj (— ètè) 896. 

mobwa (— bwinó) 4, 174, 250, 710, 1092. 

mö^ere 918, 1188. 

möfanö 809. 

mófö (— batu) 898. 

möfore 547. 

mójö, mojo 49, 63, 413, 485, 783. 

mökö (— n'ighu) 987. 

mökoli 587. 

mökömökö 45, 400, 809, 810, 812, 1076, 1245, 

1256, 1264, 1287, 1298, 1335. 

mókoli 587. 

mólaja 306, 390, 784, 8o8, 815,823,839, 1268. 

molöj 556. 

mömbuwu 879. 

mömö 1412. 

mömohi 1412. 

mondrakö 876. 

mondrani 875. 

mondroni (— wèwè) 402, 409. 

mono 201, 321, 638, 787. 

mónorö (— harimaö) 1296. 

1 mórani 875. 

j mösibawa 526. 

mósiholi 609. 

mösumösu 538, 1412. 

mo''umo-su 87. 

möw (— beghu) 414. 

mowa (— winö) 174, 452, 710, 1092. 

mugu 435, 505, 507. 

| muhömbö 809 

mumu 492. 

rnundrö (— nihiwö) 784. 

musö 503, 504, 509. 

mutaula, mutula 710. 

N. 

na^a 429. 

nabi; zie: nambi. 

nadaoja 195, 1192, 1234—1236, 1240, 1242, 

1271, 1273, 1275, 1276. 

nadröta; zie: nandröta. 

nadruló; zie: nandrulö. 

nadsalow 306. 

nafu; zie: ngafu. 

nafulu 896. 
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J 

naghoda 568. 

nagö 20, 45, 394, 399, 422. 

nagö 52. 

nagolè 30. 

naha (— n'awu) 16. 

„ (— m'baru ana^a) 223. 

„ (— m'bawa) 429. 

» (— danga) 685. 

„ (— delau) 918. 

» (— döhö) 391. 

„ (— döla wajó) 267. 

„ (— gamagama) 267. 

„ (— gari) 391. 

» (— geu) 369- 

„ (— n'idanö) 630. 

„ (— n'idanö n'asiö) 627. 

» (— kèfè) 252. 

» (— wagawè) 675. 

„ (— wamaughu) 463. 

nahia (—- anörahuwa) 283. 

„ (— m'bulu) 628. 

„ (— gahê) 273• 

» (— wadru) 397. 

nahö 645. 

nai 528, 854. 

naiösö 515. 

nali 596. 

nalö ; zie : ngalö. 

namalö (— m^anua) 751. 

nambi 19, 399, 457. 

namö 435, 1038, 1252. 

nandröta 34O; zie: landröta. 

nandrulö 6, 195, 216, 217, 233, 279. 

naninani 207. 

naóma (— naóma) 393, 556. 

naso'!é 453. 

nariru 1231, 1409. 

nauma 6. 

na-'uru 550, 999, 1322. 

« (— wöghö) 1273. 

nawaula 442. 

nawua 74. 

» (— n'drawa) 1315. 

nazalöw 698. 

ndria, ndrija 1171. 

ndrundru 1192. 

„ (— mö) 1186. 

ndruru (— tanö) 769, 770. 

I nènu; zie: ngènu. 

nètè (— bu) 1252. 

nèté (— nèté) 1252. 

ngalai 73. 

ngalighè, ngalighö (samè —göla) 747, 749, 765. 

ngalö (— ngalö) 1254. 

ngaomangaoma 393. 

nga''ötö 470. 

ngarötö 84. 

ngènu (ma-ngènu) 794. 

ngunanguna 4, 369. 

niasa 638, 665, 683, 685. 

nidrötoi 250, 665. 

nidsjinidsji (ma —) 38. 

nidu (si — nidu) 1020. 

nietö 199. 

nifa 1410. 

nifali 665. 

nifatali 238, 1315. 

nifatöfatö 238. 

nifawaja 518. 

nifi (laa-gö) 158. 

niföbulu ; zie : niföwulu. 

( nifösa'a 391. 

nifósagi 351. 

nifövvulu 242. 

nifulöfulö 275, 1315. 

niha 45, 1 149. 

„ (— raja) 256, 1085. 

niö (— balö geu) 273. 

„ (— bawa lawölö) 672. 

„ (— böhö) 306, 810. 

„ (— böwö gafasi) 279. 

„ (— bvvulu gehö) 217. 

* (— dödö) 710, 1092, 1315. 

» (— dsjudsju) 631. 

„ (— fönoe) 216. 

» (— fotsji) 306. 

„ (— fö-^uli limö) 391. 

» (— gasö) 631. 

„ (— goli limö) 391. 

„ (— laè manu) 1338. 

„ (— lini) 625. 

„ (— manu) 391. 

„ (— manumanu) 306. 

„ (— niha) 307. 

„ (— sösöma) 227. 

„ (— tabalakeja) 399. 
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niö (— tarawa) 250, 253. 

„ (— telau wöliwöli) 217, 227, 27 1, 275, 285. 

„ (— Avalö) 292. 

„ (— walu) 769. 

„ (— wötó) 541. 

„ (— wua boli) 227. 

„ (— wuru) 4. 

niró 96. 

„ (— aisö) 96. 

niru 15, 67. 

nitali 275. 

noa 77, 875. 

nöfu 1070. 

nórö (fö — batu) 816. 

» (lafö —) 1244. 

« (laó) 452. 

nósó 7, 691, 692, 739, 941, 1142, 1149, 1174— 

1176, 1180, 1181, 1244, 1246—1248, 1252, 

i2ói, 1263, 1265, 1268, 1277, 1330. 

» (ifó —) 692, 1144, 1219. 

nöw 137. 

nowi 492, 531, 560. 

nufö 814. 

nugha 399, 814, 1071, 1315. 

» (lafö —) 758, 759. 

O. 

'0 813, 1323. 

„ (— ba bwamadsjudsju) 1092. 

„ (— ba huhuwö) 1016. 

» (— ba lala) 321. 

„ (— dsanötö batu) 621. 

„ (— dsato) 1018. 

„ (— n'adju sö omo) 338. 

(— zö gó*ó) 809. 

„ (sanai — u) 1265. 

^öba 675, 696, 1153, 1158, 1313. 

öbelai (la —) 1065. 

öbö (la —) 533, 1023, 1231. 

öboi (la —) 85, 533. 

« (gamö böi) 1231. 

öbów (no —) 839. 

öbuju 8. 

ödra^ana 15. 

'ödra^uta 456. 

•'odröra 121, 814. 

ödru 1265. 

Vê 53. 

öfaja 506, 1157. 

-söfaja-5ö 505. 

ófösi (la —) 537. 

öghoi^ö (la —) 4, 119. 

ögörö 55, 818 A. 

ögöwaja 335. 

ögumi 7. 

öhahau 1217. 

ohè (fa — tana) 784. 

« (la —) 544- 

« (— ohè) 15. 

°hi 77, 515» I23i- 

^öholu 116, 117, 125, 645, 981. 

oja (— gahè ba danö) 273. 

ola 1308. 

•^olajama 263, 1240. 

'5blalu 6, 63, 454, 549, 550, 711, 1228, 1285, 

1306. 

•'ölambu 1412. 

öli (batu) 516. 

» (— öli) 647. 

„ (manöli) 1155. 

öli (— n'ono hörö, — dödö) 963. 

« (— wanigha) 977. 

'dia 1412. 

ölija 1157. 

ölita 644. 

ölöbigö (la —) 268, 280, 335, 818, 1327. 

ölöbugö (la —) 119. 

ölöbusi (ni —, la —) 5, 704. 

ölöfö; zie: löfö. 

ölöghoiö (la —) 119. 

ölöj^ö (i —) 1020. 

5olola 443, 453, 809, 880. 

^ölösö 544. 

ölöwösi (la —) 5. 

omasPö (— Tuwa) 1179- 

-'ombalata 813. 

^ombölata 256, 1153. 

omo 326, 1238. 

^ömö 730, 776, 944. 

ömösi (la —) 177. 

öna, önga 1241. 

onaro 1155. 

''ondraliwa 124, 1210. 

öndrasi (la —) 710» 7^9- 

ondreghata 875. 

öndru (fa —) 414, 784. 

106 
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önèghè 1061. 

öngaè 8. 

oni (la —) 926. 

ono 12, 856, 872. 

„ (— n'aghi) 816. 

„ (— ba dsato) 895, 1070. 

„ (— balatu) 669, 672. 

„ (— banuwa, — m'banuwa) 926, 1241. 

* (— bawi) 442. 

„ (— n^bawi nalagha) 1241. 

„ (— m'bela); zie : albino. 

„ (— bene'ö) 722. 

„ (— binPö) 722. 

„ (— boni alawe) 722. 

„ (— bwana) 680, 891. 

„ (— kaè faböli) 710. 

„ (— nihalö) 767. 

„ (— nisila nifabali) 1123, 1297. 

„ (— n'öwö) 568. 

(— sibaja) 722. 

„ (— siraö) 1228. 

„ (— wötö) 460. 

» (— wusi) 429. 

^ö'ö 190, 1412. 

*o*ö 15, 233, 627, 1157, 1159, II66. 

Jö*ö 399. 

ö'ömbawa 809, 1153. 

ora 284, 518, 898, 1284. 

örahu 339. 

öri (v. e. trap) 1259. 

'öri (ring) 675, 872, 898. 

öri (genootschap) 776, 777, 1477. 

» (gewicht) 453, 1022, 1023. 

„ (landschap) 595, 777, 808, 809, 851—883, 

926, 928, 929, 981, 1034, 1043, 1044, 1051, 

1201, 1259. 

orifitö 751, 768. 

oro 1217. 

orö 737. 

óró (‘— öró) 368. 

'öröba 223, 631. 

-!Öröbaö, •'öröbaö 19, 458. 

óroisa 880. 

^órona 121. 

'ösa (i — n'ama n'ija) 776. 

» (— ''ósa) 45. 3o6, 307, 371, 399. 776> 784, 

813, 925, 1307, 1326, 1476. 

hasa (la — go) 452. 

-'ösa (la — •'ö) 776, 1265. 

-'ösala 1228. 

^ösali 281, 314, 322, 324, 391, 812, 837, 931, 

976, 1032, 1153, 1207, 1209,1243,1293, 

1324, 133 ï* 

ösê 12, 261, 324, 386, 533, 711, 810, 1022, 

1207, 1210. 

» (— basitö) 544, 550, 551. 

„ (— bwêwö) 544. 

„ (— dsaraha) 538. 

V (— gewögha) 538, 711. 

„ (— lawa) 549. 

ösi 77, 85, 119, 429, 638. 

„ (ifö — waghè) 475. 

„ (lana —) 544. 

» (mö —) 560—562. 

ösisi (i — idanö) 1252. 

ösö ; zie: famosö. 

-Sösö (— -5ösö) 365. 

j ösöni 1313. 

ósu 1313. 

'ötaluwa 505, 507, 625, 1216. 

-'ötara-'ö (lö —) 1325. 

-sötó, götö-'ötö 365, 445. 

; 'ötö (nga —) 952, 1076, 1334. 

ötö (i — n'asi) 579. 

•?ötu (— -sötu) 184. 

| öwaha 65. 

öwai (la —) 776. 

„ (mang —) 782. 

'?öwasa 267, 776, 779. 

j -'owè 53. 

owi (la —) 500, 515, 534. 

öwö 399, 568, 639, 804, 822, 925. 

* (— ÓWÖ) 647. 

öwulo (fa —) 501. 

P. 

pamirihara 1008. 

pau 595, 875. 

pfunu (la —) 5. 

R. 

ra'a (la —) 448. 

raba 564. 

rabö 6. 

„ (— n'ohi) 174. 

rabuta 84. 



ALGEMEEN REGISTER VAN NIASSCHE WOORDEN. 843 

rabvvu 6. 

raèwè (— raèwè) 1230. 

raga (— raga) 1230. 

ragö 638, 675. 

„ (si fa —) 710. 

rahu (ö —) 429. 

rai 167, 192, 227, 233, 279, 1214, 1338. 

raja 256, 789, 822, 823, 1077, 1085, 1191. 

'rake (la —) 452. 

rakè (— rakè) 321. 

rakö 876. 

rané 682. 

» (la —) 630.' 

rani (ó — rani) 875. 

rara (föd — hare gana^a) 1050. 

ratè (nifö —) 680. 

ra^u (— Vu) 439. 

„ (bwa —) 710. 

„ (la — mata) 1021. 

„ (fond — sumangè ba luö) 1269. 

* ^ (- fö) 816. 

rawa (— rawa wiga) 15. 

rawi (— rawi) 252. 

regha (la —) 119, 171, 182, 199, 201. 

» (— reSha) 1015. 

rewe (— rewe m'bu) 45, 252. 

ria, rija 212. 

riba 638. 

ribé; zie: rimbè. 

ribó (— ribo) 84. 

. (fa -) 84. 

rigi 74- 

„ (— manu) 197. 

rPi 594. 

rija 1191; zie: ria. 

rimba 675, 1412. 

rimbé 623. 

rinö (la —) 5, 41, 448. 

riri (i — n'asi) 1159. 

ritiriti, ritsjiritsji 399, 674. 

rhva (— riwa) 84. 

riwu (fó —) 1043, 1045. 

» (la —) 548. 
rö (si — drami) 667. 

röfa 565. 

röga (fa —) 677. 

röghi (i — röghi) 1219. 

» (la —) 79. 634. 

rögö (la —) 6. 

rökö (— rökó) 710. 

rökö (— rökö) 417. 

röngö (i —) 1183. 

röngö (— röngö) 159. 

rösö 623, 669. 

rötö 233, 242. 

rubi; zie: rumbi. 

rudu 669. 

» (ö —) 1172. 

rufia 212. 

rughu (laru — hulu) 182. 

rumbi 4, 691. 

rumi 1153. 

» (— ™mi) ï 159- 

rusi (— rusi) 220, 228. 

rm'u (fö — ru^u) 548. 

S. 

sa-'a 204, 1070, 1178; zie ook: -Va. 

„ (nifö — böhö) 672. 

n (nió —) 667. 

„ (sö — bögi) 667. 

sabè-'è 556, 1093. 

sabö-'a (— Pö) 673, 674. 

sabölö 1093. 

sadjilö 875. 

saduono 1062. 

saèbu 1206. 

sa^era 12, 15, 396, 627. 

» (— danö) 1179. 

saèru 236. 

safêtö 556. 

saga 456, 595, 875. 

sagawölö 556. 

sagu 8, 85. 

saghei (la —) 439. 

saghi 1178. 

saha (— saha) 15. 

sahagö 1217. 

sahani 1248. 

sahi 448. 

sahö 1144, 1160, 1234. 

sahowa 1123. 

sahulösa (— salawa) 953. 

sai 360. 

sai (tö —) 1175. 

(— bu, — m'bu) 141, 153, 216, 233, 242, 673. 
V 



/ 

REGISTERS. 844 

saiba 423. 

saighula 77, 78, 447, 704. 

» (— de^u) 84. 

sai^ö 68. 

saiötö 78, 515. 

saita 243, 267, 359, 360, 374. 

» (la — gö) 243. 

» (— gari) 267, 306. 

saiwa 406, 423. 

saja 187. 

saku 8, 85, 523. 

sala 669. 

» (la — s°) 676. 

salaghow 460. 

salawa 410, 776, 777. 913, 1107, 1240. 

„ (— sóbwabuwa) 1312. 

saliwalhva (— ba danö) 398. 

salögötö 363. 

sa-lóna-mana-bwaghè 1234. 

salu 133, 1154. 

samaböli, samaböli 784. 

samada 875. 

samahowir'ö 875. 

samaotó 784. 

samatö 981. 

same (—■ asu) 420. 

„ (— ngalighé göla) 747. 

» (— nósó) 1175. 

„ (— olola) 809. 

samihara 1122. 

samöbözi 875. 

samögö 1123. 

samöösi 475. 

samu'i 688, 897. 

sana (i —) 1331. 

sana'5a 897, 1252. 

sanada (— tanömö bwaghè) 64, 546. 

sanaha (— teu) 676. 

sanahalö 1265. 

sanai (— ba hêlè) 1097. 

» (— öu) I265- 

„ (— harefa ba hili) 1324. 

sanaja 1157. 

sananö 875. 

sananönö 875. 

sanau 759. 

sandu, sandru 564. 

sanebuwa 1123. 

sanè^è (— si löna aluwa) 975, 1017. 

„ (— tóbai) 1020. 

„ (— tóbai na aluwa) 1021. 

sanema (— li) 766. 

sane^ara 1123. 

sangai (— böwö) 1191. 

V (— 0110 nihalö) 755, 767. 

sangamoj (— adu) 623. 

sangè^è ; zie : sanè^è. 

sangehowu ; zie : howu. 

sangerogö (— satuwa) 952. 

sangö 632, 665. 

sanguroi 1234. 

sanifi 216. 

sanini (— börö n'ohi) 905. 

sanófaja (— bawi) 1138. 

sanölaisi 992. 

sanoli 1153. 

sanótó 621, 784. 

sanötój 784. 

sanöturija 1240. 

sanu 1333. 

sanuhé 875, 885. 

sanunu (— bawi) 1102. 

sanura (— niha) 1333. 

sanutu (famasu-'a) 542. 

saó 812. 

„ (fa — ba döwa) 965. 

„ (manao) 1322. 

„ (te —) 759. 

sa^óbö, sa'ombö 121, 813. 

sara (si — drami) 667. 

sarabia 823, 1290, 1307, 1326. 

saraha 63, 399, 499, 500, 538. 

sarahi 63. 

sarambia; zie: sarabia. 

sare 121. 

sare''a; zie: sa'era. 

sariagö (la — bulu miö) 1284. 

saro (— dalinga) 220, 236, 243. 

saru 236, 665. 

saruru 1235. 

sasa 638. 

sasai (la —) 7, 67. 

sasósö 1252. 

sato 736, 815, 830, 891, 895, 998, 1016, 1018, 

1020—1023, 1062. 

satuwa (— ba m'banuwa) 878, 885. 
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satuwa (— baomo) 885. 

sau 1111, 1122, 1149, 1155, 1156, 1171, 1186. 

sauha 405, 556. 

sauli (— mè^è) 460. 

sausö 812, 1171. 

sauw-'ö 53. 

sawa 20, 45, 399, 428, 1159, 1160, 1234. 

„ (— raó) 45. 

sawi 19, 459. 

sawö 954. 

sawölö 556. 

sawu 77. 

sawuju 902, 1093. 

sèbu, sembu; zie: sai. 

„ (ni —) 1296. 

sefö 1218. 

sega 435. 

» (— sega) 463. 

sèghè 981. 

„ (— sèghè) 121, 201. 

sèlèfè 634. 

selötö 351, 1214. 

sembu; zie: sai. 

semo 187. 

sèsè 157, 625, 875. 

„ (la —) 157, 537. 

sêtö 565. 

sêwö (— bwaghé, — nowi) 538. 

sPa-'a; zie : -Vh. 

siabu (zeep) 184. 

siabu (— ana^a) 627. 

sialu 228, 279, 420. 

siambu, siabu 630. 

sianö 665. 

sibaja 475, 981, 1020, 1071, 1153. 

» (— bwaghé) 546. 

» (ono —) 722- 

sibi; zie: simbi. 

si bötö 1019. 

sidalima 875. 

sidaöfa 875, 885. 

si^ê 124, 540, 544. 

sifeledsara 472. 

sigaru 77, 1159, 1315. 

sigelö 450. 

* (— n'ani) 1155. 

» (— danö) 1234. 

„ (— kana^a) 579. 

sighi (la —) 67. 

sighö 481, 483, 494, 505, 507. 

sighö 483, 498. 

sighöli 357—359. 

sighöri 357. 

sigi 53. 250. 

sigölu 20, 45, 426. 

sigu 7ii. 

» (— bögi) 429. 

„ (— sigu) 45, 58, 161, 638. 

» (— waghê) 711. 

sihai 1131, 1146, 1148. 

siholi 898, 1214, 1228, 1313. 

si hönö bawa 1320, 1321. 

si hö^ö 975. 

sHi 53- 

si^idè^idê 1123. 

si^ila 13, 736, 895, 897, 917, 926, 1016, 1018 

1020, 1022, 1062. 

sPitö^itö 1123. 

sija 1175. 

sika (la —) 119. 

siködra, sikondra 167, 207. 

sila (la —) 410, 1102, 1219. 

» (ni —) 1297. 

» (— sila) 463. 

silahifö 201, 439. 

si la'i 556. 

silalöjawa 1305. 

silasi 101. 

silataö 463, 1159, 132Ó. 

silataona 463. 

sila-'uma 1045. 

si laura 1315. 

silawö 87. 

silewu'ö 526. 

silimö 1412. 

siliwi 197, 429, 53S, 711. 

silösölö (— salawa) 933, 1016. 

silötö 350, 351, 378. 

silu 533. 

„ (— silu) 365. 

silulu 1234. 

si luluö 1228. 

silumö^ö 505, 506. 

simalambuwö 526. 

simamaö 201, 439, 835. 

1 simandra^ölö 609. 



REGISTERS. 846 

simbi 410, 767. 

si mbo 1186. 

simeu 1228. 

simö (— ito) 209, 673. 

„ (— m'banuwa) 210. 

si mundri 992. 

sina 543, 556. 

sinada 15. 

sinadó 15. 

sinafa 678. 

sinali 633, 687. 

sinandra 725. 

sinanö (ba dsö —) 1023. 

sinarighi 337, 1231. 

sinaru 536. 

sinasa 187, 710, 1410. 

sinata 766, 769. 

sina'uza 641. 

sinèndrè 1274. 

sinela 1152. 

sinötakera 1234. 

sinö 1265. 

sinófu 725. 

sinöndra 725. 

si n'ono huhuwö 934. 

sinöse^ö 542. 

sinulö 736. 

sinundrö 1287. 

sinura (— nkbesö) 1333. 

siö 750. 

sr'ö (persoon) 746, 819. 

„ (stok) 250, 632, 750, 766. 

siöfa 596. 

siöli 211, 623. 

„ (— wangahalö) 540. 

siraha 280, 338, 1294, 1314. 

„ (— n'awu, — n'abwu) 339. 

„ (— bihara) 1310. 

„ (— bwa^alawa) 1307. 

„ (— dugawa) 626. 

(— gósali) 1321. 

„ (— lawölö) 1306. 

„ (— n'omo) 1290, 1305, 1321, 1326. 

n (— n'ösè) 63, 1305. 

„ (— sebuwa) 1314, 1324. 

„ (— sö' gaunigauni tome) 339. 

„ (— wamöfö) 171. 

sirahi (gras) 710. 

sirahi (vogel) 63. 

sirè 1412. 

sirórö 499, 1501. 

si sara bagi 306. 

sisighu 638. 

siskö (la —) 8, 9. 

si sö ba högu geu 401. 

1 sita 1159. 

sitarö 420. 

| si tedow 556. 

si tènga awö 1273. 

J si tölu 472. 

» .(— bagi) 306. 

„ (— deu) 472. 

„ (— nabwulu) 595. 

siulu 13, 261, 270, 273, 410, 532, 734, 736, 

741, 789, 813, 818, 891, 895, 898, 913 — 

927, 1033, 1062, 1088, 1098, 1099,1107, 

1123, 1182, 1240, 1259. 

siuwa (— n'drawa) 1228. 

si5uwa 633, 645. 

si walu 596, 625, 875. 

sjiwa (— n'drö'fa) 281. 

» (— tögi) 64. 

I so^a 420. 

söbi 943. 

söböj (— adu) 623. 

„ ('— niha, — dsihönö) 693, 1175. 

sobwi (la —) 537. 

sö dra^u, sö ïkdraki (— lagölagö) 356. 

södö 261. 

södrö 8. 

„ (— danö) 261. 

södröli 409. 

södrönihivvö 784. 

so^è 596, 1171, 1206. 

söfu (ono ni —) 725. 

„ (— söfu) 811. 

söfu (la —) 630. 

• „ (— n'ono salawa) 1265. 

sö fulofulö 556. 

sö gailê 782. 

sö gavvu 625. 

sögiri 623. 

sögha 20, 45, 420, 498. 

söghö 1097, 1306. 

söghodsji 1097. 

sö gömö 902. 
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söhu (lafa —) 1093. 

sö hunö 556. 

soh 1050. 

soj (maat); zie : so^ê. 

„• (stam) 723, 875. 

soj soj 15. 

sökafu 403, 404, 556. 

sö köfulöfulö 556. 

sökusöku 4. 

sola 565. 

söla (la —) 628. 

sölawa 818 A, 913; zie: salawa. 

„ (— m'beghu si töhöna) 1253. 

sölé (— baniö) 8, 9, 15, 77, 172, 704. 

„ (— walPera) 628. 

sölewa (— adu) 623, 873. 

„ (titel) 875. 

soli (— soli) 517, 1191. 

solo (la —) 5, 85. 

sölohè (— banuwa) 916. 

„ (— bawa luwaha n'idanö Ho) 335 

„ (— danö) 400. 

„ (— dsPö) 1265. 

sölo-'ö 116, 429. 

sölötö 350, 351. 

sölow 116, 174, 526, 698. 

sölowö ii6, 1228. 

sölu 4, 814. 

„ (— döhö) 391. 

söluwaja 784. 

sömasöma 190, 192, 193, 306, 1124, 

1284, 1313. 

sömba 1276. 

sömbö 121. 

sömboj 1146, 1149. 

söndra (si fa —) 784. 

söndrani 875. 

södruru, sö n'druru 630. 

sönèghènèghè 621. 

sora (la —) 628. 

sörömi 1113, 1201, 1253. 

sö si mundri 992. 

sösi (i — ta'ijö) 1020. 

sösisösi 995, 1013. 

sösö 645. 

sösö (manösö) 487. 

söso'a 463. 

sösöbi (la —) 549. 

sösoj (la —) 68. 

sösöma 190, 192. 

sosow 15, 79. 

sösow^a 463, 997. 

sö tai n'drawa 627, 679. 

sötöra 45, 1188, 1315. 

sow (la —) 15, 68, 184. 

„ (la — Gömö) 854. 

» (— sow) 15. 

söw 137, 338, 400, 814, 981. 

„ (— banuwa) 1191. 

söwanuwa 1232, 1312, 1234. 

sowi (la —) 537. 

sö wöli 1062. 

sua, sua (la —) 175, 628. 

» (lafa —) 542. 

„ (naha fama —) 542. 

su'!a, dial. voor sua. 

su^a (— luwö) 1241. 

„ (manu5a) 898. 

suaj (la —) 521. 

sualö 602. 

sm'asö 15, 625. 

su^atö 898. 

subwa; zie: suwa. 

sudraja; zie: sundraja. 

sudru; zie: sundru. 

sudu i34. 

suè 1004, 1006; zie: tuè. 

suêta 1265. 

1214, sugha 1096.. 

sughu 201, 217, 227, 279, 400. 

„ (— sèsè) 157, 227. 

„ (— sughu) 542, 710. . 

j sugilö 875. 

suha 621. 

suku 84. 

; sula 321, 540, 621. 

„ (la —) 521. 

sulè 670. 

sulègè 710. 

suli (la —) 429. 

sulö (la —) 8. 

„ (— sulè) 8- 79- 

sulu 1157. 

sumangè 805, 975, 1246, 1269. 

sumbila 47, 783, 1188, 1240. 

sumbira 1240. 



848 REGISTERS. 

sumölö (moj — dsiulu) 1016. 

sundraja 463. 

sundru (la —) 419, 662, 663. 

sura 1333. 

„ (i — dödö n'ija beghu) 1333. 

„ (manura m'böjböj) 1333. 

suri 78, 82, 625. 

suru (la —) 184. 

surunè 711. 

susu 1313. 

» (la —) 197, 199. 

susuwöni 1240. 

sutöra 1207. 

suwa (fa —) 940. 

T. 

taba (la —) 152, 168, 171. 

tabai (•—- ojo) 638. 

tabaisi (la —) 533, 542. 

tabali 407, 684. 

tabalina; zie: tambalina. 

tabilagha 517. 

tabina 645. 

„ (mö —, manabina) 694. 

taboj (la —) 439. 

taböla 269, 375, 391, 645. 

tabolia 316, 711. 

tabu; zie: tambu. 

„ (— si faghitö) 627. 

» (— usö) 92. 

taburana 785. 

tabwuju 154. 

tadra; zie : tandra. 

tadraja; zie: tandraja. 

tadri 74. 

tadrösa 279, 627, 630, 1321. 

tadru ; zie : tandru. 

tafa 519. 

tafi 77, 85. 

» (la —) 634. 

» (la — 5ö) 67. 

tagawa 183. 

tagónö 670. 

tagu (la —) 117, 124. 

tagu (— tagu) 1315. 

taha (laa — i) 30. 

tahi (haugö —) 1265. 

, (— m'banuwa) 981. 

tahi (— n'öri) 981. 

tahö (la —) 464, 760, 771, 777. 

» (si fa —) 710. 

n (— dödö) SS1* 

„ (i— dödö gana-5a) 777. 

tai 50. 

„ (— bowoa) 710. 

r (— m'beghu) 1241. 

„ (— n'dröfi) 1186. 

ta'i 1151. 

taiguwa 190. 

ta^iö 364, 1077, 1157. 

„ (nifö —) 124. 

taja (si —) 1022. 

tajö 564. 

taka (la —) 1284. 

takawaèna (niö —) 672. 

takula 134, 203, 216, 217, 267, 275, 631, 687. 

tali 747. 

„ (— batuwa) 1122. 

n (la —, ni —) 119. 

„ (i — sinali) 1188. 

v (manalinali) 1122. 

tali'anu 1228, 1275, 1324, 1412. 

talibö; zie: talimbö. 

talifusö 858, 996, 999. 

talimbö 340, 477. 

talina, talinga, 78, 1153. 

taliö 118, 119, 125, 633. 

talö 90, 995, 1000, 1210. 

„ (— talö) 1228. 

talu 670, 885. 

* (— rkdriwagha) 505, 508. 

» (— sojo) 1275. 

„ (— zalö) 374. 

talu^i 645. 

„ (— bu) 167. 

„ (— r/aghö wana) 679. 

tambai 595. 

tambali 456, 595, 1174. 

» (si —) 410. 
tambalina 856, 875, 885, 1077, 1294, 1321, 

1322, 1326. 

I tambalow 252. 

tamböjó 1092. 

tambu 627, 635, 641. 

„ (— sojo) 183. 

tamburu 785. 
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tamburu (— danö) 711. 

tamö 68, 118, 121, 429, 1228. 

„ (manufa —) 1086. 

tana 275, 285. 

„ (— tana) 683. 

» (niö —) 351, 363. 

tanaja'?ö 196, 1172, 1412. 

tanari 1191. 

tandra 898. 

• Ti (la —) 746. 

tandraja 391, 397, 814, 819, 1265. 

„ (— börö duJi) 982. 

Ti (— eu) 391. 

„ (— gahè) 819. 

tandrawa 424. 

tandrina 1156, 1173. 

tandrindra 242. 

tandrö (— m'bu) 632. 

tandrösa 280. 

tandru 58. 

tane-'a 1122. 

tanö 875, 1254. 

TT (— ölija) 1192. 

„ (böhö —) 421. 

tanö (la —) 78. 

tanömö 555, 1123, 1148, 1149, 1191, 1220. 

„ (— döwuvva) 515. 

„ (— niha) 1225. 

ta^oro 1128. 

tarafa 393. 

tarahö 63, 216, 227. 

tarahösö 277. 

tarara 447. 

taratara 540. 

tarewe 392, 638, 1172. 

tari (manari, manari) 783, 1123. 

taridsji 152, 153. 

tarö (— dèla lojo) 565. 

tarogö (la —) 420. 

taröhö 63. 

tarö-'ó 528, 739. 

taro^ö (— vvaröbu) 536. 

taru 83, 536. 

TT (— n'ahé) 754, 75^, 759. 766. 
n (— m'bumbu) 356. 

„ (manaru) 898. 

TT (si fa —) 710. 

„ (— taru) 369. 

tata (la —) 534. 

tatalu 1178. 

taugé (— taugé) 697. 

tauli (böhö —) 421. 

ta^uli 1228, 1412. 

tafta 1285, 1288. 

ta^rere 392, 638. 

tawi (materiaal) 116. 

» (la —) 948- 

„ (manawi) 702. 

TT (— la) 645. 

tawö (vet) 1313. 

„ (— batu) 263. 

» (gaè —) 739- 

tawolo 354. 

tawölö 375, 391, 645. 

tawu 15. 

tawua 813. 

tawuju 154. 

tawuö 101. 

„ (— danö) 101. 

te 547. 

te-'arö 497. 

tebai (— ojo) 1412. 

têbu (la —) 423, 536, 540. 

„ (si fa —) 710. 

tèdrö 306, 390, 693, 1175, 1244, 1292, 1318. 

„ (— hulu) 266, 271, 693, 1244. 

tefaö 211. 

tèfè (la —) 85. 

tèghè 381. 

„ (la —) 200. 

„ (manèghè rrdbawa n'druhö) 1050. 

teguwa 190. 

tela 280. 

„ (la — lala) 896. 

telau 152, 673, 683. 

„ (niö — wöliwöli) 285. 

telawu 776. 

têlè (fa —) 784. 

telögu 669, 1218. 

tema 919. 

tèndrè 710. 

r (la —) 1274. 

tèndrö; zie: tèdró. 

„ (— Luluwö) 1175. 

tèngè (— tèngè) 981. 

teo 499, 501, 502, 1043. 

107 
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teolö 5II. 

tera'u (— ba ewawö) 984. 

tesa5a 485, 487, 490, 491, 493—495, 500, 505, 

506. 

tètè (ba dètè tanari) 1189, 1209. 

„ (— hasi) 808. 

„ (la — tètè) 710. 

tètèdrö 5 II. 

tètègeoj 711. 

tètèhuwa 429. 

tètènaulu 687. 

teteu (la —) 76. 

tètèwu (— gana) 896. 

teu (— sinö) 195. 

te-5u 21, 45. 412, 479, 483, 498. 

„ (— dröfi) 952, 1188. 

„ (— te^u) 683. 

v (i — tuturu si alawe) 1020. 

tiba; zie: timba. 

tibó'5ö (la —) 804. 

tika (— tika era-'era) 768. 

„ (fanika gera5era) 751, 

timba 564, 683. 

„ (— dojo gasö) 384. 

„ (— gahè) 384. 

titi (fa — högö) 756, 769. 

tjuha 1157. 

tjumba; zie: tumba. 

to5a 1420. 

tö-'awa 15, 652. 

tödö 1313. 

* (— bawa) 501. 

* (— gaè) 710. 

„ (— gamatela) 499. 

„ (— hili) 280. 

„ (alölöa dödö) 812. 

tödrö 96. 

töfa (la —) 211. 

tofaö 63, 211. 

tögi 169. 

» (— Sarö) 425- 

» (— tögi) 556. 

„ (lafö — amagara si alawè) 1313. 

töguwa 48, 190. 

töhare 499, 500, 502, 509. 

töhó 45, 399, 664, 667, 1275. 

„ (— tóhö) 71 o. 

tóhu (lafa —) 119. 

tö^ija 711. 

töj, töj 267, 317, 1245. 

„ (— sebuwa) 1094. 

tojo, töj ö 429, 685. 

V (— wömbu) 536. 

toko (— basi) 285. 

tökösa 252, 806, 809. 

töla (lek, opening) 992. 

„ (fa — lala) 992. 

„ (been, graat) (— gi'a) 206. 

„ (— bagi) 1313. 

„ (— hiu) 206. 

„ (— hulu) 6S5, 1313. 

„ (stam) (— bubu) 378. 

„ (— dsolow) 174. 

„ (— n'ohi) 77. 

„ (— n'ora) 284. 

„ (— waghè) 711. 

töladsaga, töladsjaga, tölagasa, tölazaga 201 

216, 222, 230, 239, 245, 275, 1315 

tölögu, tölögu 669. 

tölu (niö — tölu) 672. 

tölu (si — ighu) 667. 

tömba 669, 1218. 

tome (laö — ^ö) 806. 

„ (si fa —) 710. 

töndra (— gere) 1335. 

töndrö 96. 

töngö, tönö 565, 1408. 

töngö 1012. 

„ (— töngö) 955 vlg., 1012, 1045. 

töngöni 1012. 

to'ö 435. 

v '(— tO^Ö) 542. 

Tora5a, Tora-'i 1133. 

tori (— tori) 6, 250. 

„ (— waghè) 15, 67. 

törö (fama — n'ola) 1045. 

„ (lafa —) 703, 755, 854, 1123, 1214. 

töru (a —) 703, 704. 

„ (manöru) 421. 

töruwa 1125. 

tösi 644. 

toto 621, 623. 

tötö 621. 

tötoa 665. 

tötö-'ö (la —) 898. 

tötösö 898. 
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tcr'u 1231. 

tow 1178, 1251. 

towa 363. 

töwa 85, 253, 406, 540, 544, 814. 

„ (— töwa) 1105. 

towi (— sangóturija, — sanuriaigö) 1240. 

„ (— towi) 1125, 1235, 1240. 

töwö (la —) 156. 

töwö-'ö (la —) 158. 

töwu 86. 

töwuwa 515. 

tsjiba (la —) 683. 

tsjibö^ö (la —) 804, 813. 

tsjika; zie: sika. 

tsjuba 596. 

tsjubö; zie: tumbö. 

tsjuga 153. 

tsjuhè; zie: tuhè. 

tsjuhitsjuhi 15. 

tsjuhó 306, 308, 839, 1153. 

tsjuli 495, 497, 509. 

tsjunu (la —) 5, 636. 

„ (la — bu) 28. 

tsjutsju; zie: tutu. 

„ (— gela) 1235. 

tsjuwö 96. 

» (si fa —) 710. 

tsjuwuwa 78. 

tu-'a 8, 77. 

» (— tu5a) 366, 368. 

tuba 15, 467, 545, 596, 875. 

tudr-; zie: tundr-. 

tuè 453. 

tu'êtu5è 420. 

tufa 435, 565. 

» (— gur°) 435- 

„ (la —) 1086, 1285. 

tufó 393, 814. 

tuga 153. 

tugala 386, 710, 809, 810, 824, 1412. 

tugalawu 365, 627, 1276, 1315. 

tugawa 627. 

tugé, tumugé 1150. 

tugêtugé 429. 

tugi (la —, ni —) 170, 199. 

tugow 407, 1240. 

tuha 1157. 

tuhasa 363. 

tuhè (— kahè) 365. 

» (— n'öri) 875. 

tuhena (— ba n'öri) 875. 

tuhi (i —) 1123. 

„ (— tuhi) 15. 

tuhö 838, 839, 1146, 1153, 1228, 1305. 

tu'i 670. 

» (— manu) 1231. 

» (— tu*i) 710. 

tuju (i — bölögha) 739. 

» (ni —) 8. 

tuka, tuka 153, 621. 

tukó (la —) 663. 

* (si fa —) 710. 

tula (si fa — hoj, mu —) 710. 

tuli 497, 509, 779, 1043, 1191* 

« (— Seró) 975» 1045. 

tuli (— lala) 898. 

tuló (la —, ni —) 736. 

tumawi (ma —) 819. 

tumba 547, 596, 647, 882, 926. 

tumbó 15. 

» (la —) 1284, 1304. 

tumbughö 550. 

tumugé; zie: tugè. 

tumusi 564, 1231. 

tuna 938, 1412. 

» (la —) 4i9> 533- 

tunaè 760. 

tundraha 440, 564, 565, 570. 

» (si fa —) 710, 
tundruwè 431. 

tunga (la —) 533. 

tungö i149. 

tunu (la —) 5, 409, 533, 624, 636, 765. 

« (la — bu) 27, 28. 

„ (la — manu) 1191. 

>• (ni —) 5- 

„ (fanunu manu) 747, 751, 765. 

tunufö 959, 996, 998, 999. 

tuó 431. 

tu5ó (si fa —) 710. 

tuótuö 212, 431. 

tura (laó — gö boni) 815. 

turatura 134, 380, 439, 1412. 

turija 1018. 

turuturu 77. 

turuwa 1331. 
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tuti 1172. 

tutu, tutu 15, 66, 397, 785. 

„ (— n'afö) 252. 

„ (— laru) 430. 

* (— la5uri) 635. 

„ (la —) 175. 435- 448- 

„ (si fa — batu) 681. 

„ tuwu 233. 

„ (— m'bawa) 564. 

» (— gahè) 372. 

tuturu 77. 

„ (— ahê sanagö) 964. 

tutusi (la —) 76. 

tuwa (la —) 435. 

tuwa 948. 

tuwasa 366. 

tuwö 10, 96, 810, 814. 

„ (— golu) 975. 1045. 

„ (— tuwö bubu) 379. 

tuwu (— tuwu lawalawa) 381. 

tuwuwa 78, 515. 

U. 

ubwu (— belada) 1226. 

^udrè 170. 

udru 82. 

udu (lafa — börö) 762. 

„ (si fa — udu ghöra) 1093. 

ufo 15, 393- 814. 

* (— manu) 542. 

VuVu 35, 71 I. 

uguugu (si —) 675. 

Vi 144, 642. 

uki, (uké?) (la —) 429. 

Vi (— ba^i) 174. 

» (— bwaghè) 73. 

- (— geu) 116. 

- (—' gögöbaö) 685. 

Vihö 66, 73. 

Vitö 73. 

5ulö 21, 45, 175, 416, 485, 494, 1221, 1239, 

1241. ' 

„ (— Vö) 1234. 

ulu 363. 

„ (— n'idanö), (— idanö) 1123, 1220. 

Vu (— Vu) 547, 647, I 191. 

„ (mangulu) 421. 

Vuwi 84. 

umene 1159. 

;umö 66, 73, 447. 

umugu (— banuwa) 1189. 

unagö (la —) 4. 

'undré 641. 

Vidru 82. 

ungö, unö 666. 

ungu (la -—) ii 9. 

Vö 174, 195, 420, 439. 

„ (— nadaoja) 1235, 1273, 1275. 

•Vagha 15. 

uri (labe ni -—■) 455. 

^urö 45, 52, 400, 435. 

Vu 519, 524, 1216. 

•Vurusa 872, 898. 

Vali 306, 391, 823. 

usu (la — niha) 486. 

Vö 1195. 

Vsju, Vu 157. 

Vu (— n'diVu) 398. 

Vu 15, 137. 

„ (ifa — ghö n'ija) 532. 

„ (la — i) 419, 420. 

uwé 196, 638, 1412. 

„ (— nisila) 591. 

» (— nitèghè) 591. 

uwu 335, 556, 768, 1144, 1149—1152, 1161, 

1189. 

* (— n'ani) 1154. 

„ (— döla) 1191. 

„ (— gana^a) 1144, 1152. 

„ (— garamba) 1227. 

„ (— gere) 1318. 

„ (— gölö) 1221. 

» (— lali) ”57- 

„ (— malaika, — Zö-'aja) 1191. 

„ (— uwu) 1191. 

» (— waghê) 475. 

W, W. 

wa-'a 534. 1077, 1153. 

» ' (— böhö) 394. 

„ (duwa, — tuwa) 435. • 

* (— waghê) 494, 496. 

wadsji 216, 217, 

wadsjiwadsji 279. 

waha 1153, 1157. 

» (— m'böhö) 394. 
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waha (sö — laojo) 216. 

wainèwainè 53. 

wala (—• atê) 641. 

waléwalé 243. 

walo 1077. 

walöwalö 77, 401, 1315. 

wandriwandri 808, 1326. 

wani 45, 431. 

waowao 1412. 

wara (sji — wara) 782. 

ivawa 558. 

wè 77. 

„ (— bwaöhö) 58. 

„ (— duwa) 948. 

» (— ’frani) 58, 431. 

wêtö 45. 

wètó (mó — wètó) 475. 

wèwè 45, 419, 640, 1412. 

„ (— manu) 190, 196. 

wögha 423. 

wohawoha, wöhawöha 453, 807. 

wojowojo 710, 1412. 

wólèwolé 77. 

wöliwöli 276, 1412. 

V (nió —) 672- 

„ (niótelau —) 285. 

wölöwölö 552. 

wughö 1123. 

wugöwugö 872. 

wurawura 6, 624, 627, 630. 

wu;uwuJu, wuwu5u 1315. 

z. 

zamölö 511. 

zarazara; zie: dsaradsara. 

zauzau 403. 

zawözawö (fa —) 710. 

zêrèzêrè 710. 

zösizösi 1013. 

zulözulö 774. 





Door de stremming- in het verkeer met Indië — waar de auteur 

is gevestigd — zijn diens „Aanvullingen en Verbeteringen” slechts 

tot bl. 594 van den tekst ontvangen. Zoodra het vervolg daarop be¬ 

schikbaar zal wezen, zal dit aan rechthebbenden worden toegezonden. 

Mei, 1918. DE UITGEVER. 

/ 





AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN. 

Blz. xi van de Inleiding', regel 17 —18 van boven, de zinsnede: waarin wordt vasi- 

gesteld hoe in den aanvang aller dingen de Windgod moet worden geplaatst, 

te lezen als volgt: waarin wordt vastgesteld hoe aan den omniddellijken aan¬ 

vang aller dingen de Groote Oorzaak van alle worden, Mahai of Samahira, 
gedacht wordt, terzuijl in dadelijk verband met dezen de Windgod moet zoor den 

geplaatst. 

Blz. regel van boven. id. van onderen. staat: lees: 

3 — 3 (noot) Bawólöwalani. Bawblbwalani. 

3 — 3/4 waarschijnlijk in 1883, tijdens de eruptie van den 

Krakata u; lees: tijdens eene vulkanische eruptie elders, niet van den Krakatau; 

(zie: Verbeek, Krakatau, 1886, blz - 131)* 
4 5 — bib bib, 

V 8 — zon zon, 

r> — 9 (noot) Tö-hènè- T ó h è n è- 

6 — 9 Van Met 

8 i — bngaè bnghe 

9 9 — leefdtijd leeftijd 

V 
— 6 (noot) houdenvleesch hondenvleesch 

IO — 3 (noot) inhoudsopgave register 

I I — 18 wiga zviga 

V — regel 2 plaatsen vóór regel 3. 

15 — 9 van aan 

18 — 16 ondeugenden ondeugende 

20 9 — invoegen achter: : „uit”, „MATHYSEN, Volkslegenden 

van Beloe”, blz. 22, 23, 84—86. 

V 18 — dus — 

J) — IO Bawómataluwö Bawömataluwó 

V 
— • 9 L a 1 a i L a 1 ai 

n 
— 8 möjd mbjb 

yj 
_ 7 tambai tambqi 

77 _ S ld a lap 

21 4 L a f a u L a f a u 
A 

•n 11 — hambae, haba'e. hatnbqè, hhbqe 

onderste regel, invoegen achter 

gezamentlijke Westereilanden 

„anthropophagi”: In de Mohït (vergl. § 1340) worden de 
(Mïqamarós) bewoond genoemd door menscheneters. 

Deze in 1554 gepubliceerde gegevens stammen uit vroeger tijd. 
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Blz. regel van boven. id. van onderen. staat: lees: 

22 10 Lawalaluwó Lawalawaluwö 

V 12 Vgl. Tot bepaalde anthropo- 

phagie mag men daaruit nog niet 

besluiten, vgl. b.v. 

24 13 — maindro 7nqindrö 

V — 5 ') Volgens anderen echter 

van een boomsoort, van den g-blalu '). 

V — 5 (noot): hier moet vervallen juist genoemde aanvulling. 

25 17 -—■ laalaghci'O Icdalagha 'd 

V — 5 (noot) mojo möjb 

26 7 — fatao fatab 

27 !9 — bwdha bwaha 

29 13 — N. I. Kon. 

V 21 — g-nlitö g-ulitö 

30 — i neus neus (van waar de naam : 

Z. sa-ighula : saighula ?) 

32 13 — g-rindru g-undru 

33 — 15 silawa si lawa 

V — 5 B a 1 a i g h a Balai gh a 

34 6 — amega aniegh 

„ aan den ondersten regel het navolgende toevoegen: In het RuMPHius-Gedenkboek (Uit- 

gave Koloniaal Museum, 1902), leest men (blz. 87) „wo sie die Portugiesen dann weiter 

durch Indien verbreitet haben, und wo sie schon so gemein war, dass man sie in 

Gegenden und bei Vólkern in Kultur fand, die nie eine Berührung mit den Europaern 

gehabt haben”. Mij dunkt, dit zou eene aanwijzing te meer kunnen zijn, dat er vroeger 

wel degelijk inheemsche soorten zijn geweest. Op de groote massa variëteiten, die dan 

toch niet alle zullen zijn ingevoerd, zij de aandacht van den botanicus gevestigd, die 

hier mogelijk een interessant onderwerp van studie zou vinden. 

44 *9 — Idólö-bugÖ Idólbbugb 

45 — 15 zabbö zcdfybb 

46 4 — g-brana g-bronn¬ 

D — 4 Cf. H. et. 

47 i — dóli döli 

V V — bndraliwa bndraliwa 

V V — Fi. K.F. 

50 3 — böw bow. 

52 9 — .telau telqu 

53 9 — lahdi lakvi 

54 — 5 mbbai mbbqi 

62 — 10 T'ólogu Tölögu 

63 — 8 latnbai lennbqi 

64 6 — ibdösji ibödsji 

65 6 — buwa, buwa 

V — 5 (noot) lalhu lalqu 

66 3 — simamau simamqu 

67 10 — bobotora bbbbtora 

68 i — gevonden gewonden 
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Blz. regel van boven. id. van onderen. staat: lees: 

68 — i taharö tarahö 

69 8 — nibtelau nibtelau 

77 — 14 gelegen spiralen. samengebrachte spiralen 

met telkens wijdere krul. 

72 6 — zqembu zai tn'bu 

77 19 daïna dalina 

73 6 — balawisb balk wisb 

75 — 15 schelp schelp (Z. sigi dbhb). 

16 (Z..sigi dbho) — 

78 12 — L a f a u L a fau 

79 — i N a n i a m ö 1 ö Maniamölö 

80 10 — lakb$b lakb'b; 

77 — ' 3 lagerab lagerqb 

82 11 — ganiagama gamagama 

83 — 9 Aanvulling: Eene afbeelding van dezen steen is opgenomen 

als afb. 82a. Hij is gekenmerkt door een aan de eene zijde oploopend gedeelte: de 

voorsteven blijkbaar. 

84 3 Aanvulling: Ook deze steen, zoo vertelde men mij, stelt niets anders voor 

dan een prauw, hij is belangrijk breeder dan het boven bedoelde exemplaar en nadert 

daardoor in vorm de gewone darbdarb, die als zetels bekend zijn voor de schimmen 

der dooden. 

77 — 7 helm behu 

86 18 — Hilisimaèlanö Hilisimaètanö 

88 13 — 
bagbbagb bagbbagb 

89 — 6 (noot) hier zie 

90 — 20 famahowo famahowu 

77 19 dat — 

77 — 17 den grooteren de grootere 

9i 7 — 
H i 1 i b ó tb d a wö Hilibótödanö 

77 — 12 stukken) stukken 

7? — i nibtelau, telau nibtelau, telqu 

92 — ’ 6 maar waar 

77 77 wel — 

95 19 omheeen omheen 

97 18 — balada belada 

98 15 — 
lailèwb laèluwb 

77 77 gbgbjawa gbgbwaja 

77 17 — 
saita sqita 

7? — 6 salaiva salawa 

99 7 — 
bascdosa bsa^bsa 

57 D lailewb laèluwb 

101 — 10 door de belanghebbenden — 

104 11 — NC. CZ. 

i> V 
CZ. g- NC. g- 

107 20 — Sifaoroasi Sifa^oro-asi 

108 l6 — zoodat zooals 

109 2 — uwu uwu 
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Blz. regel van boven. id. van onderen. staat: lees: 

109 i i — harimab harimab 

n 
— I SaöNIHEHO SaöNIGEHÖ 

110 12 — die de 

112 — 2 paren palen 

113 6 — leggers richels 

115 14 — Moro;ó M 0 r 0 ö 

V 
— H Oj 0 de 0 j 0 

118 — 5 loodrecht geplaatst naar boven gerichte 

121 6 — boroe boro^e 

123 9 — de tot den 

125 H/15 — als klankwet — 

126 — 19 voorzijde voor- en achterzijde 

127 2 — 
fafa föfö 

129 — 10 halve halven 

131 4 en 5 — op op erop - erop 

T 6/7 — n° au man qauma ngqbmangqbma 

n 7 — nqbmanqbma nqbmanqbma 

132 — 7 la gene lagene 

133 — i bore%e boro^e 

135 — maigimaigi maigimaigi O A O 

137 — 3 tllg'ÖW tugöw 

140 10 — lagaini lagaini 

V 
— 13 dan als 

141 13 — Asuran asuran 

142 9 — langui la%u*ui 

V 
20 — b'öhbtquli b'öhb tquli 

143 2 — hen hun 

V 
— 3 tetèhua têtehuwa 

144 10 —■ halve halven 

V 14 — lauké latiki [laukè}) 

146 . — 14 of cf. 

V 
— 3 d'jara djara 

148 — 2 belé bolè 

150 — 6 la^iba nawaula la'iba. — Nawqula 

15 I i — nighai nighai 

155 — 18 ha ba 

159 7 achter „hiermede” laten volgen: MATHYSEN, Volkslegenden van Beloe, 
blz. 48 vgl. 

162 20 — manianö manand 

163 — 2 ■ Toevoegen aan het slot. , als noot 4: „Eene andere 
verklaring, pas onlangs door mij vernomen, is, dat Mhdala speciaal VENUS is als 
Avondster, mogelijk ook als Morgenster. Alle andere sterren zouden volgens deze 

bron zijn: d'ófi. 

164 9 Deze regel moet worden overgebracht naar regel 9 van onderen in de noot. 

V — 8 towing sowing 
167 9 — Sifaoro-asi SifaToro-asi 

T 9 — ga w ó G a w ó 
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Blz. regel van boven. id. van onderen. staat: 
7 

lees: 
168 14 — dunö danb 
169 11 — gelijk geconstrueerd gelijk 

V 11 — bij de 
169 24 —■ deutéraphthmontos deutéra phthinontos 

77 27 — 585 485 
170 — 15 walu walu 
171 — 13 sigho sigho 

n — 2 mewalu mewalu 
172 20 — fabivulb fabwulb 

173 10 — teb siitö teb sr’itb 

174 18 — gbfalako gbfalako 
176 — 12 Beide termen omwisselen \ 

180 8 — paar paar, 

71 21 — negen negen jaar 

181 ✓ 11 
# 

— ervan ervan het geval 

7) H in verband staat samenhangt 

182 — 5 la bbój labböi 

183 — 6 (noot) bata Bata 

CO
 

Ln
 

i — S a 1 a Sala, 

Ti — 3 jamo jomo 

186 — 11 adu, adu 

V — 7/8 b'óraito b'óraito 

187 — 21 laghai laghai 

7) — 21 niblai mblai 
A 

7) — 3/4 b'óraito bórqitb 

189 3 — Zl-RASI ZlRASI 

19l 17 — men men er 

71 — 3 nabmanqbma nhbmanqbnia 

195 In Afb. 168 is verzuimd de benamingen der onderdeden over te nemen. Deze zijn: 

r. sêt 'o; 2. tarö dêla lojo; 3 . tajb ; 4. gadsjigadsji; 5- f»fa dêla lojo\ 6. fafa gamuri; 

7. hadrb delqu; 8. fblanb; 9. tufa gamuri (hierin rust het roer: gamuri); 10. fama- 

hare (wanden der prauw). 

196 — 14 Si ri wau S i r i w a u 

200 — 5 (noot) referens gegevens 

203 3 — verminderd dan vermeer- vermeerderd dan vermin¬ 

derd derd 

205 10 — kalksteenen - kalkstrepen 

206 2 — -u -u of -d 

207 6 — Iqura Iquru 

7) — < 2 Senau Senau 

21 I — 15 waar de cijfers waardecijfers 

7) — 7 maufacturen manufacturen 

213 4 — 19OD 1900 

LO 
O

 
O

 

>n 
O

 
ON 

218 10 — lakaka lakata 

219 2 — hunb hunb 

V — 1 famikoli famakoli 

222 — i (noot) I II 
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Blz. regel van boven. id. van onderen. staat: lees: 

226 3 — siuwa sisuwa 

228 In Afb. 194 is verzuimd de benamingen der figuren over te nemen. Men merke deze 

van links boven naar rechts beneden van 1—15; dan zijn de namen: 1. Nibtelhu w'óli- 

w'öli-, 2. nifbbuwa bunb; 3. nibbbwb bbruwa; 4. nibbbwb ncda; 5. nibbbwb la^idsju; 6. 

nifbbbwb do'd-, 7. nicfuli linib-, 8. sb bawa holé-, 9. sb bbwb gafasi; io. nibdrbtb n'aja-, 

11. nibbulb nandrulb-, 12. nitali; 13. bawa holé-, 14. sb huno dsuri; 15. sb bawa hbwuhbwu. 

232 — 7 bivane bwame 

V — 4 (noot) sdbrb sbdbrb 

233 15 — drdwb dr'ónib 

V — 8 (noot) falau falau 

234 12 — draama drlr'avih 

235 12 — sbdröj sb dröj 
236 9 — belawa • belewa 

243 — 7 göröbab göröbab 

V — 4 Viersiering Versiering 

246 20 — H è 1 a k a ö H èlakaó 

247 10 — lansen). lansen), 

253 2 — de een wipt wipt de een 

n — 10 u' 71' 

254 !7 — fagab fagab 

T — 13 famodsji famodsji 
265 — 2 getrokken genomen 

276 — 19 omvatten omvat dit 

280 20 — sbdro sbdi'o 
282 5 — dat dat het 

V 6 — gelukte gelukt is 

284 — 14 - zegt: bedoelt, wanneer hij zegt: 

288 7 — jawa jawa 
289 2 — oudste oudste zoon 

V 7 — Malaga M a h a g a 

260 18 — samè samè 
291 — 7 (noot) sone soul 

V — V farm form 

295 — 6 satb satb 
298 14 — haharingan haharingan 
300 9 — lehé lahé. 

304 13 — S ö g a è- S ó g a è- 

305 2 — ) Beide geven Afb. 211 en 212 geven beide 

» — 3 (noot) Afb. 212 en 211. (kan vervallen) 

312 11 — - Regenten (staat sub III): overbrengen naar II. 

315 8 — L ó w u ? S ó w u ? 

317 18 — sleehts slechts 
321 i — Sömahawa Sömabawa 

Tï 20/21 — radjah’s radja’s (twee maal) 

323 — i vermeldt vermeld 

325 12 — S j i 1 a w a Sjmalaf/a 

327 — 10 N aaj Na^aj 
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Blz. 

332 

n 

333 

regel van boven. id, van onderen. , staat: lees: 

7 — samensmelden samensmelten 
— ï/2 Tam-balina Ta-mbalina 

i — als _ 

18 en vgl. van boven: In Maart 1916 kreeg ik nog de volgende aanvullingen 

omtrent de beteekenis der namen in het Lahömi-dal. 

De vijf voornaamste hoofden hier bedoeld, geven in volgorde van hunne waardig¬ 

heid elk een feest, waarbij een der formaliteiten wordt vervuld, die leiden tot de rege¬ 

ling van „de grondwet”. 

1. de Sbndrani roept de menschen samen voor het vaststellen van dat alles. Elk 

der hoofden levert dan zijne bijdrage in het goud, dat dienst zal doen, om de bndre- 

gliata vasttestellen. 

Dit wordt vervolgens gebracht naar den: 

2. Samobözi, die derhalve het goud hamert. Hierna heeft verdeeling plaats van dat 

goud onder de hoofden, opdat een ieder wete, hoe de regeling is geweest. Ditzelfde 

heeft plaats met de vervaardigde maten, hetgeen het werk is van den: 

3. Sblewh. Van dat goud neemt men aan drie alliages: 

a. baaki, goud van Fl. 20.— per pao (sara fbndruju). 
b. siwalu, „ „ 10.— „ 

c. zese, „ „ 5* d 
Van elk ervan wordt een der juist bedoelde stukken gepast in een bndreghata, 

die bestaat uit een stukje hout, waarvan de kanten er uitzien als hoorns: 

en wel zóó, dat op drie der hoeken zoo'n stukje goud zich bevindt, daarin bevestigd 

met karbouwenhoorn en schildpad (gojo). 

Wil men goud schatten, dan wrijft men de betrekkelijke stukjes tegen den toets¬ 

steen, en kan aldus de onbekende alliage ermede vergelijken. 

Degeen, die de stukjes goud „plant” in de hoeken van de bndreghata, is 

4. de Sananö. Hiermede is de zaak nog niet afgeloopen, want nu treedt op 

5. de SamahozvidÖ, die een golii maakt, de bndreghata en de maten etc. met 

water besprenkelt, onder het uitspreken van het „verkoelingsformulier’ voor wie zich 

eraan houden, alles beneden die golu. Daarentegen bedreigt hij met de vastgestelde 

straffen, al wie zich eraan vergrijpt. 

Om reden hiervan is het ook alleen dit vijftal, dat recht spreekt: zij zijn het ook, 

die de voornaamste rol bij het sluiten van het verbond hebben gespeeld. 

SUNDERMANN geeft als beteekenis voor bndreghata-. Reibe, Reibstein, Probierstein, 

waarvan dus het eerste woord alleen toepasselijk is. Waar elders van toetssteen wordt 

gesproken, zal men dit derhalve naar deze gegevens moeten corrigeeren. 

334 — i optesporen 

335 14 — gewene 

337 5 — 1aura 

t) 14 — Da'o 

V 
— 16 lanra 

341 20 — af 

342 i — lb 

344 10 — matuawa 

optesporen, 

gewone 

lauru (twee maal) 

Da'o 
laurii 
af aan 

lö 
matnwa 
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Blz. 344 regel 11 en'vgl. van boven: De volgende aanvullingen kunnen nog worden gegeven 

voor de beteekenis der burgerschapsfeesten in de Zuid: 

3. galu batu, ook wel oli batu; de pagger, waarbinnen de varkens worden geplaatst 

die zullen worden geofferd, is van pinang-stammen. 

4. batu of manaru batu-, de steen wordt van eene rivier gehaald. 
5. mbfö batu. De Niassche verklaring is, dat men het gras om den steen wegneeemt 

(labcta drifu ba b'öro batu). 
6. manèbb. Moet worden onderscheiden in tweeërlei: 

A. ba eivali, dus: op het kampongplein, waarbij het wuiven der priesteressen plaats 

heeft met klapperbladen (bulu mib), en: 
B. ba idanb. Hierbij wordt een prauwtje gemaakt, waarin een stukje ijzer wordt gelegd, 

doek van allerlei soort, en dit alles wordt geplaatst op een afgedamd stuk eener rivier. Ten 

slotte breekt men de afdamming door, en het geheel drijft af, zoo als het heet naar zee. Dit 

offer is voor Lawere NÖDANÖ. 

Dat prauwtje heet bwb, in den top van den mast wordt een sosóma-bloem geplaatst 

(sds'óma ba lojo); het afdammen heet: labara, het openen van den dam: laafóla^Ö. 

De godheden, die hierbij worden aangeroepen zijn: SAMIHARA LUWÖ, SiMADULÖ HÖSI, 

Laturadanö en LowalAni. Voor Laturadanö wordt een stukje van de nagels van de var¬ 

kens begraven, voor LÖWALANI een stuk van den snuit opgehangen. 

7. sidatb. Hierbij vindt het merkwaardige gebruik plaats dat eerst de persoon, die de 

varkens offert, met een klapperblad gemeten wordt, onder de oksels door, geheel gelijk dat 

met de zwijnen het geval is, dat vervolgens Me varkens worden gemeten: met de gevonden 

maat, dus om te laten zien dat zij van geen geringeren omvang zijn en die varkens worden 

dan als vervangers aan LÖWALANI aangeboden. 

8. tuli lala, ook tuli Imvb. Dit heeft bij de trap plaats, twee siraha worden gemaakt 

van manawa dano, en men doet alle zonde (hord) weggaan naar de góden van onder- en 

bovenwereld (farnöw tow, famöw lawa-, men lette op de -w, waar een -j te verwachten was): 

laf of and hord. 

9. la^ija. Deze dient, om de lagKómi van elders op den feestgever te vereenigen, d. w. z., 

om het goud van elders bij hem te doen samenstroomen. Het verband tusschen lagh'ómi en 

goud is zeer merkwaardig. Overigens werd medegedeeld, dat de hord van den feestgever 

werd overgedragen op een haan, die vervolgens geslacht werd, waarna aan den la'ija kop en 

hart werden aangeboden. 

10 en 11. fawbwbgha, zoo genoemd, omdat alleen zij, die zulk een feest reeds hebben 

gegeven, van het bij deze gelegenheid geslachte varken mogen eten, terwijl anderen, dat 

doende, ziek zouden worden en zouden sterven. 

Bij 10 komt een adu van manaiva banuiva, by 1 r een dergelijke van manawa dand te 

pas. Alle hord wordt overgedragen op het varken, dat wordt geslacht. 

12. mbbénu. Ook hier was de beteekenis: een vervanger te geven, op wien alle hord 
werd overgedragen. 

De feesten van 9 tot 12 vormen dus eene serie, waarbij voor dit doel, het zich zui¬ 

veren van hord, achtereenvolgens gebruikt worden: een haan, varkens en een mensch, waar¬ 
mede blijkbaar een climax is bereikt. 
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Blz. regel van boven: id. van onderen. staat: lees: 

345 11 — tusschen met 

347 13 — overal helder, aan overal, helder aan 

V 15 — noordoosten zuidoosten 

350 4 — den dat van den 

352 — 3 be/iu begint 

353 3 — T è t è g e w ó Tètègewo 

356 — 11 van ook elders dan op Ni as 

van 

357 — 16 Eventueel Aanmaak en eventueel 

358 17 — laghaii laghqu 

V 17 — inbgau tnbgqu 
360 — 13 toe te te 

361 2 — het geval is. t. a. van een honorarium 

het geval is. 

363 14 — dit deze 

365 17 — fanglifi fangiliji 

y) i-8 — ja gó matéZ’o ja(u)gó inatc^b 

V) — 7/8 De zin: „De vraag, waar de eed moet plaats hebben, 

enz.”, overbrengen naar blz. 366, regel 2 van boven, achter „oppervlakkig”. 

3 66 3 — Zoo Ook 

r> — 10 hebt gelogen zult liegen 

» — 11 manè manè 

367 — 2 zal zou 

369 — 12 toepastte toepaste 

373 3 en vgl. De zin: „Gelijk wij zullen zien, wordt bij het dooden van hoofden 

en verwanten geen onderscheid gemaakt tusschen moord en doodslag in zoover, dat 

op beide de doodstraf stond, maar wèl was dat het geval bij andere lieden”, moet 

luiden als volgt: „Gelijk wij zullen zien, wordt bij het dooden van hoofden en ver- 

wanten geen onderscheid gemaakt tusschen moord en doodslag in zoover, dat op beide 

voor den pleger de niet vervangbare doodstraf stond, maar wèl was dat het geval bij 

die misdrijven ten aanzien van andere lieden gepleegd, aangezien daar weergeld be- 

stond en ook de gevolgen voor de verwanten van den schuldige verschilden in het 

eene en in het andere geval. 

377 — 13 hoofdstraf eenige straf 

385 23 — fasöfutö fasbfuto 

V — 2 talifusb talifusb 

388 — 18 (Luzamanu) Luzamanu) 

396 18/ 19 plaatsen tusschen regel 12/13 van boven. 

397 — 14 wie wien 

403 — 10 1126 1026 

404 — 9 De woorden „Vreemde invloeden inzake grondrechten”, 

overbrengen naar blz. 405, boven § 1042. 

411 4 — compensatie compensatie, 

419 — 13/i4 echtscheiding huwelijks-ontbinding 

421 8 — 1) 2) 

422 — 11 ontgonnen ontgonnen, de rivieren 

424 — I hun hen 
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Blz. regel van boven. id. van onderen. staat: lees: 

425 *7 — 
in — 

436 11 — lajasbhu lafasbhu 

443 i (noot) labe labe 

7) 
— 2 (noot) lahalö, lahalö 

450 — i Flammenhahn Flammenhuhn. 

451 18/19 De zinsnede „Het feit toch bestaat, dat de maan, zoolang zij toenemende 

is, en bij het afnemen”, te lezen als volgt: „Het feit toch bestaat, dat de maan in de 

tropen, van eenige dagen na eerste kwartier tot enkele dagen na laatste kwartier” 

455 21 — Achter 7). laten volgen: „Juister zal zijn : de stam is hai, 

hali, hari, in den zin van tot stand komen, worden etc. Met verschillende voorvoeg- 

seis kan dit luiden: sanga-hari (cf. sanga-möj, vervaardiger) of sama-hari (cf. sama- 

söghi, degeen die vervaardigt), met methatesis sami-hara, beide beteekenende: degeen 

die doet worden”. 

L
n

 

C
O

 

2 — walhui walani 

V *7 — 
rabwatuwa rqb watuwa 

459 *3 HÖSI HÖSI 

460 8 — eenigszins een eigenlijk een eigenlijk eenigszins 

V l9 — 
leert levert 

463 18 zijne zijnen 

467 8 — kanuwa batiuwa 
468 20 — Toro'a Tora'a 

V 21 — tot , door LoWALANGI tot 

471 6 Tuhai Tuha 

n — i (noot) gewöhnlchen gewöhnlichen 

477 21 — zahqu zanqu 
482 

— *7 faghöojb faghöjö 

484 22 — anófaja'ö anbfajasö 
487 11 — Lölömatsuwa Lölömatsjuwa 

490 
— 5 lumo lumö 

491 *7 daartusschen daar tusschen 

498 7/8 Lat-sjurija LA-TSJURIJA 

V *3 middelste middelste (ono tatalu) 

V 14 — van van de 

V 14 — [ouo tatalu) — 

V 9 voorgesteld voorgestelden 

502 *3 — geheel nagenoeg geheel 

506 18 — SlRAAÓ 
A SirAö 

V 20 — Burutu Buruti co 
0

 
L

T
l 5 — Ihedogb Ihedegö. 

509 6 — Lumö Luwö 
510 10 — Sifaoro Sifasoro 

T) — *3 fösi fösi 

5*4 — 12 lieden kiezen 
516 *5 — en Labaret , Lasingga en Laburet. 
518 

— *3 or one 
526 — i LAuwö LAuwö 
530 4 Fatahó Fataho 
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Blz. regel van boven. id. van onderen. staat: lees: 

530 — 2 (noot) L a h 0 r L a k 0 r 

533 2 — bagono bagonö 

535 3 — ba ba ba 

V 12 — banawa banuwa 

V 18 — mbdsja Jib mbdsjahb 

536 5 — borb bard 

537 — 6 lalihögö lali h'ögd 

542 9 — waaavan waarvan 

545 2 — het hij 

550 18 — leiddraad leidraad 

553 — 18 TUGA en TUIIU Tuiia en Tuiia 

558 14 — laghomi laghömi 

563 7 — den de 

565 19 — beghu lumolumo 

566 — i aantebieden — 

572 — 5 da 1 ba 

574 21 — Nazarta Nazarata 

576 — 8 te onderscheiden haar te noemen 

583 — 8 zijn mijn 

587 6 — mysterieus zouden mysterie zouden kunnen 

594 17 — ven ziekte van ziekte-veroorzakende 
geesten 

VERBETERINGEN OP DE KAARTEN. 

STAATKUNDIGE KAART. 

Op den titel staat: (Uitgezonderd de „Zuid” A°. 1911.) lees: (Uitgezonderd de „Zuid”). 

A°. 1911. 

Links beneden staat: De tusschen haakjes geplaatste namen achter de stamnamen wil 

zeggen, dat die namen naar alle waarschijnlijkheid, maar niet met volle zekerheid, onder¬ 

stammen van de ter zijde ervan genoemde stamrtien zijn; lees: De tusschen haakjes 

geplaatste namen achter de stamnamen zijn naar alle waarschijnlijkheid, maar niet met 

volle zekerheid, onderstammen van de terzijde ervan genoemde stammen. 

Op de kaart zijn, waar het cijfer 4 staat (aanduiding voor liet landschap Luzamanu) de 

twee wit en blauwe vakjes verkeerd gekleurd; het linksche moest geheel geel zijn (stam 

Gulö), het rechtsche wit en geel (stam Nazara). 



866 VERBETERINGEN OP DE KAARTEN. 

GEOLOGISCHE KAART. 

Op den titel staat: (zie Par. 1349 vlg. . . . enz.); lees (zie Par. 1345 vlg.... enz.) 

Op de kaart moet, onder het bovenste tuf-aanduidende figuur (driehoek) de letter Z. 

vervallen. 

HISTORISCHE KAART. 

Links boven staat: (Lavvang), Lauwang, lees: (Lawang, Lauvvang), 

Rechts staat: Plandelsplaats Goenoeng Zitoli, versch water; lees: Handelplaats Goenoeng 

Zitoli, vers water. 

„ „ Goenoeng Sitoulje, lees: Goenong Sitoulje. 

„ „ Oetj. Samo, lees: Oetj. Sammo. 

„ „ P. Samo Ketijil, lees: P. Samo Ketyil. 

„ „ Sifalogö, lees: Sifalago. 

„ „ Hilisöboj, lees: Hilisóböj. 
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