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VOORBERICHT
Alhoewel ik met die kaart geen aanspraak durf maken op heel juiste

afperking van de grenzen der Ngbandista.mmen, doch enkel wil aan-

duiden dat het daaromfrent zoo lets is, valt het genoegzaam in 't oog

dat de Ngbandi een ruim deel beslaan van noorder Belgisch Kongo ^.

Waarom die bevolking Ngbandi ^ geheeten?

Tothiertoe werd zij altijd Mow^waw^i genoemd in de vroeger uitge-

geven geschriften die van dit volk gewaagden.

't Voorvoegsel Mo vveggelaten, beantwoordt enkel onze spelhng van

dit woord aan de uitspraak in den volksmond waargenomen. « Wij zijn

Ngbandi, we spreken Ngbandi ^. »

Wordt die benaming algemeen gegeven?

Zuidwaarts den stam ja, maar noordwaarts hoort men zelden of

nooit van Ngbandi spreken, maar wel van Mbati. « Hij is een Mbati,

hij spreekt Mbati. »

Ziedaar dus de twee groote benamingen

Ngbandi en Mbati

aan die-taal-sprekenden gegeven *.

Om meer eenheid te bewaren, hebben wij ons gehouden aan 't

1. 'k Heb mij laten gezeggen dat er nog heel groote zwermen Ngbandi
afgezonderd liggen midden andere stammen dieper in Belgisch en in Fransch

Kongo.

2. Zij alien die met eensylbige talen bezig geweest zijn, zullen getuigen

hoe moeilijk het is die woorden met onze spelling weer te geven. Om u daarvan

te overtuigen, vergelijk het groot getal medeklinkers in verhouding met het

klein getal klinkers.

3. VoUedigheidshalve moet ik er aan toevoegen dat die bevolking op vele

plaatsen zich als Mongbandi aangeeft, en zegt de Mongbandi-taal te spreken.

Nota. Onder de Ngbandi in de streek rond Banzistad, is de overlevering

bewaard, meldende dat de Ngbandistammen van 't Noorden komen en daar-

omtrent waar nu de staatspost Ydkoma is, eene groote rivier overstaken om
tegeraken waar ze nu verblijven. Huntaal en huttenbouw (Ubangi?) verraadt

hun Soedaneeschen oorsprong.

4. Ik heb laatst vernomen dat er in de streek Abumombazi een stam

is die zegt geen Ngbandi te zijn, om reden dat Ngbandi de oudste niet

was; Dumba was immers de oudste en Ngbandi de tweede?! Zij heeten zich
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woord Ngbandi, en onze studie betiteld : DE SLANG BIJ DE
NGBANDI, alhoewel we mel evenveel recht en waarheid hadden

mogen bovenaan schrijven DE SLANG BIJ DE MBATL
Daar de Ngbandita.a.\ een eensylbige taal is, zoo is al wie die taal op

papier juist wil weergeven, genoodzaakt den toon der klinkers aan tc

geven, want niet enkel het woord, maar de toon, 't zij hoog 't zij laag,

waarop de klinker wordt uitgesproken, geeft de echte beteekenis van

het woord. Bijvoorbeeld het woord To heeft veel beteekenissen naar-

mate den min of meer hoogen, middelmatigen of lagen toon van de o ^

Dat is eigen aan al de isoleerende, 't is te zeggen eensylbige ^ talen,

van daar de groote moeilijkheid om die heel juist te spreken. 't Is niet

voldoende de woorden te kennen zooals in de andere talen; men moet

Dumba en spreken Dmnbataal, zeggen zij: wat zij Diimbataal noemen is

dezelfde taal die ze overal elders met Ngbandi- of M baiina.2im bestempelen.

Aanmerking. Nog een woord over de zoogezegde SangOtaaX.— Zij dient tot

voertaal der blanken op de UbangixWier, en heel Fransch Kongo-gebied door.

Chart en Tchad inbegrepen.

De SangOtaal heeft als grond de Ngbanditaal, waarin dan Portugeesche,

Bangala en andere talrijke vreemde woorden ingeslopen zijn. Die mengelmoes-

taal, enkel sedert de aankomst der blanken in gang gebracht, heeft haar ontstaan

te danken aan de oeverbewonende Ngbandi uit hoog Ubangi, de SangO,

visschers en uitmuntende roeiers, die eerst en meest van al de Ubangirivier

op- en afvaarden.

1. 't Ware zonder twijfel hoogst leerrijk een vergelijking te maken tusschen

al die eensylbige talen die in 't Noorden van Belgisch Kongo een Soedaneeschen

oorsprong aanwijzen. 't Is zeker dat er gelijkenispunten bestaan, onder andere

tusschen de Ngbandi- en de Bandataal. In die twee talen ontmoet ge in

veel woorden den zelfden stamwortel, en het woord water wordt er vertaald door

't woord ngu.
— In April jongstleden zijn we, vier Kapucijnen, uit Kongo weergekeerd met

den Franschen boot Europe. Er waren zwarten aan boord, door den boot in

't varen naar Kongo opgenomen, om te lossen en te laden in de Evenaarstreek.

Onderwege hoorden wij ze hun taal spreken en bemerkten dat hier en daar

een woord juist hetzelfde was als bij de Ngbandi, en met dezelfde beteekenis,

alhoewel 't overige hunner taal anders klonk.

Aan de « Cote d'lvoire » te Tubotl, hun dorp, werden ze betaald en afgezet

omdat men van dan af hun diensten kon missen. Hun indigeensch dorp langs

de zeekust gelegen, neven den Franschen post, Tabou, kregen we nu in 't oog.

't Waren al zooals bij onze Ngbandi scherp-opklimmende ronde hutten, die

dan ook den Soedaneeschen oorsprong van de Tabou-hevdlking kenbaar

maakten.

2. De benaming isoleerende talen, ware, volgens de taalkenners, te verkiezen

boven eensylbig of monosyllabisch. Zie daarover J. Vercouillie, Algemeene

inleiding tot de Taalkunde. Tweede uitgave. Vuylsteke, Gent, 1900. Hoofdstuk

III. De bouw der talen; bl. 18.
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bovendien een fijn gehoor hebben dat bij ieder lettergreep den juisten

toon kan vatten. Ik heb mij gewend tot Pater Benjamin van

Brugge, kapucijn, die te Abumomhazi-Sint-Fidelis met evenveel iever

als vlijt, woordenboek en spraakleer dierNghandiia^dl aan 't vervaardi-

gen is, en die met de meeste welwillendheid al de klinkers die in dit

werkje voorkomen, geklankteekend heeft.

Ziehier de uitleg der toonteekens ^
:

Hoogtoon : /
Middentoon : |

Laagtoon : \
Hoogdieptoon : /n

Diephoogtoon :
^

UlTSPRAAK VAN EENIGE MEDEKLINKERS ^.

g vvordt uitgesproken evenals de fransche g in ^out bij v.;

h is altijd aangeblazen bijzonder in het begin van een woord;

s geeft de fransche ch weer zooals we die vinden in cheval;

y gelijk in 't engelsch woord yes.

UlTSPRAAK VAN DE KLINKERS ^.

e klinkt gelijk de dubbele ee in 't Nederlandsch bv. ^ee;

e luidt gelijk de fransche e in 't woord pere ;

e wijst de stomme e aan, gelijk in 't Nederlandsch het lidwoord de;

i wordt uitgesproken zooals in 't woord gieter, soms wat korter;

zooals de dubbele oo in 't nederlandsch bv. koopen ;

1. P. Benjamin Lekens had mij ook tusschentonen aangewezen in zijn klank-

teekening der Ngbandiwoorden. Mijns inziens, zijn enkele hoofdtoonteekens

hiey voldoende. AI de tusschentonen werden teruggebracht tot daze vijf bizon-

derste.

De middentoon komt meest voor; hij mag eigenlijk de gewone toon heeten.

't Weze mij toegelaten voor wat de taal aangaat den lezer te verzenden

naar het werk van P. Benjamin Lekens, werk dat niet lang meer zal uitbhjven.

2. Al de andere medeklinkers worden uitgesproken zooals we die in het

Nederlandsch uitspreken.

Zie over de Soedaneesche talen : Die Sudan ^prachen, Eine sprachvergleichende

Studie, von Diedrtch Westermann. Abhandlungen des Hamburgschen Ko-

lonialinstituts. Band III. igii. Hamburg. L. Friederichsen.

N.B. Zonder daarover uitspraak te willen doen, daar ik enkel heel opper-

vlakkig het werk van Diedrich Westermann doorloopen heb, geloof ik, dat, van

de acht verschillende Soedaneesche talen die hij in vergelijking behandelt, de

Yorubatsia.1 dichtst verwant is met onze Ngbandha.a.\.

3. Vgl. Diedrich Westermann, 0. c, bl. 9, 10.
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geeft de Nederlandsche korte o- klank vveer die vV'e bv. in het woord

vol ontmoeten.

u de Nederlandsche oe- klank zooals in /zoe

;

u zelfde klank als onze Nederlandsche n- klank in opene lettergrepen

bv. minuten. Komt zelden voor.

~ Dit teeken meermalen bovenaan na een klinker opgegeven, be-

teekent dat die klinker met een neusklank moet uitgesproken wor-

den, omtrent alsof er een n na die klinker kwam, een n die enkel

door neusklank in de uitspraak wordt weergegeven.

De muziek der drie eerste Slangliederen die de lezer in Aanhangsel V
vindt, werd te Banzistad-Sint-Michiel opgenomen door Pater Natha-

nael De Keyzer, kapucijn.

Onzen besten dank aan die konfraters-zendelingen alsook aan de

audere die, 't zij door 't opnemen van photos 't zij anderszins, gehol-

pen hebben om die slangvereering in voile daglicht te stellen.

Banzistad-Sint-Michiel, i van Kortemaand 1919.
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Was het niet de H. Viridiana uit Sint-Franciscus' Orde die in haar

laatste levensdagen herhaaldelijk twee slangen vond op haar kamer,

reuzeslangen die haar telkenmale deden opschrikken en haar geruste

ingekeerdheid kwamen storen?

Ik heb iets van dien aard beleefd dat ik eerst wil verhalen.

Ik woonde sedert 9 Mei 1912, Blanke alleen, te Sint-Michiels-L^w&o,

anderhalf uur van Banzistsid (Ubangi). De Huizingen waren nog ge-

heel voorloopig; dak, binnen- en buitenwanden waren uit stroo. Op
zekeren avond, 15 Mei, ging ik van de eetplaats naar mijn slaapkamer,

't licht in de hand. Toen ik mijn licht op de tafel neerzette, hoorde ik

een dof gerucht achter mijn bed. Heel argloos ging ik even kijken en

zag... een overgroote slang wegkruipen achter de kisten. Ik riep volk

bij, en de werklieden hoorende dat er een slang zat, grijpen naar vor-

ken, spaden en 't eerste 't beste dat ze grijpen konden. Men rukte heel-

der vamen stroo uit het dak en stak het in de kamer aan : een lichte

laai. Nu werd alles een voor een verschoven en verzet. Ik had mijn

browning in de vuist, en boven op de kist stond een werkman schie-

tensgereed. Ik heb er later hartelijk om gelachen, maar dien avond

niet. Het beest waar het eigenlijk om te doen was, was weg... Met zulk

een slang als gast dierf ik dien nacht in die kamer niet slapen. Bed en

toebehoorten werden opgepakt en bij laaiende toorts verdragen naar

een in opbouw zijnde stampaardenhuis. Het was ver van droog, dus

ongezond, maar er stond niets anders te doen.

's Anderdaags, zijnde 0ns Heer Hemelvaart, werd er niet gewerkt

en moest ik nog eens in 't wakke huis vernachten; doch Vrijdag mor-

gen heel vroeg had ik op te kramen, daar de werklieden de binnenwan-

den met een tweede dikke laag stampaarde gingen bekladden.

's Avonds doomde 't er van de vochtigheid, zoodat er niet aan te

denken viel daar nog te slapen, en och kom, de slang was zeker al

lang het hooggras of 't bosch in.

Mijn bed werd weer naar het strooien huis verdragen, doch twee

kamers verder. Ik sliep er waarachtig goed en was het beest om zoo te

zeggen vergeten. Jamaar, den volgenden nacht, van Zaterdag op

Zondag, lag ik nauwelijks neer of ik hoorde weerom datzelfde dof
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gerucht onder mijn bed, wat nu ? Mijn muskietenscherm opengetrok-

ken, licht aangemaakt, opgestaan en onder 't bed gekeken... niets.

Inbeelding, zeker, of gedroomd of misschien de kat?

Toch nam ik mijn revolver, die geladen op een stoel lag, bij me in

bed en ging terug neerliggen. Nog een of tweemaal ben ik wakker

geworden meenende iets te hooren, maar 'k ontgaf het me toen op

eenmaal tegen den morgen — 't kon 3 1/2 uur zijn — de kat op de

koord kwam... met de slang. Het werd me daar een gedruisch en een

gejank dat hooren en zien verging. De groote kat en de kleine katjes

huilden zoo zonderling, en ik hoorde lijk 't slaan van vlerken tegen

den grond.

Weerom de slang? Heel zeker stak ze haren kop tegen mijn bed,

want ik kreeg zoo een hevigen schok dat mijn ijzeren beddetje er van

weg en weer wiegelde. Wat gedaan? Ik lag daar weerloos in het don-

ker, zag geen steek voor me, en... geen lucifertje in mijn bereik. Schie-

ten op goed valle 't uit? 't Wcis omde slang razend te maken. Uitpie-

pen nu het beest mogelijk op een handspan van me af kon zijn, leek

me al even dwaas. Mijn revolver in de hand geklemd, den adem op-

houdend wachtte ik met kloppend hart naar 't geen komen zou... Ik

hoorde de slang voortslibberen onder mijn bed, wat stilhouden en dan

haar gerucht voortmaken in de naaste kamer en verderop. Gered ! Ik

stak licht aan om het oolijke beest na te zetten, doorliep al de kamers

met mijn revolver... vruchteloos. Als ik terug kwam, vond ik de groote

kat doodliggen en een der twee kleintjes was weg, denkelijk opgepeu-

zeld door 't slangevel. De moordenaar !

Op slapen viel niet meer te denken, en 't overige van den nacht

ging ik doorbrengen bij 't vuurtje van den nachtwaker onder den

blooten hemel. Er werd overdag veel over de slang gesproken. Ik had

reeds gezegd tegen den avond mijn bed terug naar het stampaarden-

huis te verdragen, belovende, al was het dan 00k Zondag, eene klop-

jacht te houden in den namiddag, heel het huis door en 't omliggende.

Doch kort na den middag kwam er een plotse ommekeer. Luister

liever.

Na 't middagmaal bleef ik alleen ; de kok en de boy gingen eten naar

't dorp der werklieden, een boogscheut van ons huis. Ik had pas de

Vespers gebeden en ging de Completen aan met Juhe, Domine, bene-

dicere... toen de benedictie kwam. Azor, de hond die onder mijn stoel

te slapen lag, zette het op een afschuwelijk bassen tegen iets dat roerde

in mijn kamer. Die Azor is een speelvogel, dacht ik, en zou 00k naar een

waaiend bladje bassen als 't hem invalt. Daarom had ik er eerst niet

veel erg in. Ik zag toch even op... onder mijn bed lag de slang zonder
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te verroeren. Rap mijn revolver en voorzichtjes... Panng ! De slang

krulde wat ineen, wierp haar kop wel twee meter hoog naar me toe en

scheen zich te bezinnen, lijk in den aanhef der Completen staat :

« zoekend wien te verslinden. »Dan viel de kop terug ten gronde... een

machtige keerom-wenteling en 't kronkelend vel gleed de nevenkamer

in. Wat een kolos van een beest. Een monsterslang. Geen tijd verloren.

De mannen geroepen en de klopjacht begonnen. Met een enkel woord

hebben ze alles begrepen : ik haal den sleutel van de kamer en mijn

revolver, en mijn kok neemt mijn geweer. Eerst niets te zien... Zou dat

galgenaas nog eens ontsnappen? — MM hu" Id, i" ga gd, ik ziehet

beest, komt hier, roept er een. Ja daar is 't. Aanhoudend krinkelde het

buigzame ding van de eene kamer in de andere weg en weer. De negers

stonden alien gereed : deze met een spa, gene met een vork, een ander

met een houten kluppel. Wat taaie bliksem toch. We hebben reeds

vierma,al geschoten en nog kruipt zij voort. Eindelijk treft een ge-

weerschot haar vlak in den kop en ze ligt er. Ze was meer dan vier

meter lang en dik in evenredigheid ^.

Maar nu begon een ander spel. Ginga, uit 't dorp Monge, mijn kok,

die het genadeschot gegeven had, begon me daar te tieren en te huilen

als een bezetene. Mijn eerste gedacht was dat hij een zenuwkrisis

kreeg, wat nog al voorvalt bij de zwarten, maar hij hield aan en mijn

ander boy, ZangA zlg. (hij is sedertdien slaapziek gestorven), zei :

« Zwijg, want hij is een slang. »

Nu begreep ik er niets meer van : mijn boy een slang?

Ondertusschen was de komedie plotseling uit, en Ginga klapte als

naar gewoonte. Ik vroeg aan hem zelf waarom hij zoo leelijk gedaan

had? « Ik ben een tweelingkind, sprak hij, en bijgevolg ben ik een slang.

Ik kom mijn broeder dood te schieten. Hadde ik niet geweend, ik zou

ziek worden. Nu ik geweend heb, ben ik gerust. »

's Anderdaags, zijnde Maandag 20 Mei, kwam Kumba, tweeling-

zuster van Ginga, met haren man van een uur wijd. Zij 00k zei dat

dat zij een slang was. Zij bracht wat afkrabsel van 't rood mbio-hout

mede in een blaren zakje. Ze nam van dien mbio en trok er een

breede streep mee op Ginga 's beide armen, langs den binnenkant,

van den pols tot aan de schouders. Dat zelfde deed GingA op de

armen zijner tweelingzuster. Als dat gedaan was namen ze allebei

het overschot van den mbio en strooiden het op het slangevel dat

te drogen lag.

I. Het vel wordt bewaard in het museum der Missie, Kapucijnenklooster,

Korte Winkelstraat, r, Antwerpen.
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Die gebeurtenis bracht me op het spoor van al wat ik in deze ver-

handeling wil mededeelen.

Na verschillende jaren en zien, en luisteren, en uitvragen, en in

lichtbeeld opnemen, overal, bijzonder op mijn rondreizen in 't binnen-

land, is het me gelukt klaar te zien in de Slang-vereering.

Ik houd er aan te zeggen dat ik bescheiden ben te werk gegaan, en

iedermaal menigvuldige getuigenissen heb ingewonnen vooraleer iets

op te nemen. Ik deel alles mede, eenvoudigweg zooals ik het gezien

of gehoord heb, zonder een enkele bizonderheid te verzwijgen of maar
te verbloemen, deze studie aldus in handen leverend van wetenschap-

pelijk beter onderlegde mannen, die in de gelegenheid zijn haar met
andere dierenvereeringen te vergelijken en er echt wetenschappeUjke

gevolgtrekkingen uit af te leiden.



EERSTEDEEL

HOOFDSTUK I

DE NGBANDI VEREEREN DE SLANG IN HUN BIZON-
DERSTE LEVENSVERRICHTINGEN

1° De Moeders bij hunne Zuigelingen.

Het kinderliedje dat de moeders het liefst zingen is het lied van de

Slang. Ze neurien of zingen het, evenals onze moeders in Vlaanderen

de van ouds gekende of de nieuwerwetsche wiegeliedjes van

HuUebroeck, om hun lievelingen in slaap te sussen.

2^ De Feestvierders : Dansers en Drinkers.

A) Dansers. Menigvuldig en verscheiden zijn hunne dansen, op

rhythmus van tam-tam en zang uitgevoerd. In alle dansen wordt de

slang vermeld; te pas of niet, toch wordt tusschen-in over de slang

gezongen.

Er gaan weinig dagen in de dorpen voorbij, waarop er niet gedanst

wordt, ten minste in den avond. Als ze in grooten groep naar een ander

dorp gaan dansen, vereeren ze eerst in hun eigen dorp de slang, opdat

alleman goed zou dansen, en ze niet uitgelachen zouden worden zoo

ze slecht dansten.

B) Drinkers. Als er ommegang en kermis is in Vlaanderen of als men
overkomst heeft van goe vrienden, dan wordt er gedronken. Evenzoo

bij de Zwarten in Midden-Afrika. 't Mag zelfs, evenals in Vlaanderen,

een plaag heeten. Zonder de minste aanleiding er toe, enkel om eens

leute te maken en te verbroederen, worden de kalebassen of aarden

potten wijn of bier ^ midden in 't dorp onder een afdak geschoven en...

ik durf u verzekeren dat ze er niet zullen verschalen. Men drinkt en

blijft drinken tot alles uit en leeg is.

Is een voornaam dorpeling overleden, dan ziet men dagen, weken,

ja maanden aan een stuk, al naargelang de voornaamheid van den

I. Wijn van den palm, de banaan of den bamboe. Bier gebrouwd uit maniok-

brood met bananen en mais of SOrgho.
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overledene, de vrienden uit de naburige dorpen afkomen, elk op zijn

vastgestelden dag om... te drinken.

Aan eten wordt er ook gedacht : een of meer geiten, soms een heelen

olifant of welk jachtwild ook. Ze eten buik-sta-bij en drinken in even-

redigheid totdat het al op is.

Onder de smul- en braspartij wordt wild gezongen en gedanst

terwijl het oorverdoovend en beumakend tamtam-geklop zijn weer-

galmen wijd over het sluimerend hoogwoud van de Ngbandistreck

jaagt.

Telkenmale de Ngbandi aldus vergaren, moet het eerste liedje ^ dat

gezongen wordt ter eere zijn van de Slang.

Als 't lied van de Slang uit is, (en zoo is 't iedermaal dat zij het lied

van de Slang zingen, gelijk onder welke omstandigheden) dan heffen

zij den Spotgroet aan tot de Slang :

Een alleen : E i^i nghg ; I wl ngbg ; t w^ ngho 6.

Al te zamen : 6.

Allen

Een alleen : Ngho ago, sio Id 6

Ngho ag^ tephe 6

Nbgo Aga nzo~ld 6

Nghg AgA phsA 6 ^

Daarna mogen zij al zingen wat hun te binnen valt, als het eerste

lied maar het lied van de Slang is geweest. Terwijl ze wijn drinken en

dansen komt de naam der slang nu en dan los in de liederen voor;

en na lang dansen en drinken heffen ze opnieuw het slangenlied aan.

Dit dansen en drinken komt heel dikwijls terug, en daarom

heb ik niet geaarzeld ze onder de bizonderste levensverrichtingen der

Ngbandi te rangschikken.

30 De Mierenvangers en de Jagers.

De Mierenvangst is bij de Ngbandi overbekend !

Het zij n gevleugelde mieren door hen ngi geheeten die, na de regcns,

1. Zie aanhangsel waar spraak is over de liederen. Het eerste aldaar cpge-

geven wordt altijd onder dergelijke omstandigheden gezongen.

2. Laat ons de slang bespotten, o.

De slang brengt slechte zaak mede;

De slang brengt lastigheid mede;

De slang brengt goede zaak mede;

De slang brengt geluk mede.

N.-B. Wees geenszins verwonderd over den spotzin en de beschimping, die

ligt in alle slangenliederen. 't Vervolg zal dit nog verduidelijken.
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meest in en rond de mierhoopen, met heele zwermen uit den nat gere-

genden grond kruipen.

In 't droog seizoen, aanstonds na de eerste regens of zelfs er v66r,

trekken onze zwarten op, want ze zijn heel gretig naar de ngi ^ Ze

eten ze rauw op zooals ze uit den grond kruipen. Liefst toch ziften zij

ze zoodat de vleugels afvallen ^. Ook drogen ze de mieren in de zon of

op 't vuur om ze aldus op te smullen, of om ze met hunne bananen,

maniokbd-ood, groensels als toespijs met palmolie te stoven.

Zij die verwant zijn met de Slang ^, en daarom verplicht zijn die te

vereeren, vergeten het niet vooraleer op vangst te gaan. Ze dansen en

zingen ter eere van de Slang, en vragen door haar tusschenkomst een

goede vangst te doen : Ngbo, wA mo yi yd ^ gbo" ngi kotani (Slang, wil

dat wij vangen mieren veel). Hun fakkels*, hun apenvellen beurs, hun

lans en alles wat ze meenemen op mierenvangst, plaatsen ze tegenaan

de vereerplaats der Slang, totdat ze den weg naar 't woud inslaan op

vangst.

Van de mieren die ze opvangen, bij de eerste vangst van 't jaar,

houden ze een deeltje over, om aan de Slang te offeren in het dorp.

Ze komen er mee dorpwaarts, ziften de losse vleugels van de mieren

af tegenaan de Slangenitgro (toro ngbo) ^; daarna werpen ze wat ngi

rond dien toro. 't Overige deelen ze uit aan de kinders. Van dan af

staat het vast : de volgende mierenvangsten zuUen overvloedige

vangsten zijn ^.

Voor wat de Jacht aangaat, slechts enkele woorden. De Ngbandi

leven in 't Evenaarswoud en zijn meest alien menschen die van de

jacht leven. We verzenden naar de bladzijden van de « Wijaschma-

1. Ze bekoopen het soms ! Gedurende het vangen laten ze niet na mieren

met de vleugels aan levend binnen te spelen. Zoo eten ze er veel, en 's ander-

daags, onvenn-ijdelijk, lijden ze aan bnikpijn. De Nganda-miexen geven aan

sommige menschen de netelkoorts. Als men Mbokimdali eet wordt men doof,

zeggen de zwarten.

2. De mieren die deiVgiawii vangen ziin deNzongi,Ngdnda, Puruge, Nvg~
(die vier soorten kruipen enkel 's nachts uit) ; Tiy^, Nganibo, elders Ngdlanza

genaamd (die twee soorten komen enkel tegen den morgen uit den grond";

Plya kbmbiU en Mbokundali (verschijnen in vollen dag); Kindci, Gbiya.

Nziyi en Gind'ikpwo (tegen den avond).

't Zou ons te ver afleiden, zoo we hier moesten aanduiden de wijzen om
die verschillende soorten mieren te vangen.

3. Over het bloedverwantschap met de slang, Tweede deel, hoofdstuk I.

4. Fakkels gemaakt van copalerts, en die de zwarten watene noemen.

5. Toro ngbo. (Zie verder Deel I, hoofdstuk II, 1° ...B.)

6. 't Gebeurt immers dikwijls dat de vangers zonder mieren naar huis komen
daar ze vruchteloos naar de mieren wachtten.

2
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kers 1 », waarin gehandeld wordt over de voorbereiding ter jacht en de

vereering van de Slang die er in te recht komt.

Ook nog verder waar er spraak is van de blocdverwanten van twee-

lingen die op jacht gaan ^.

De binnenlanders gaan dus uit op mierenvangst en op jacht. Dan
ziet men gansche benden mannen, met vrouwen en kinders, gebogen

onder de vracht van netten of eetwaren, optrekken voor dagen, weken,

maanden, diep het hoogwoud in. Als deze natuurkinderen 's avonds

ergens in 't oerwoud kamp slaan, hun blaren afdakjes zus en zoo opge-

steld betrekken, en hun nachtvuurtjes hebben aangelegd dat ze spok-

keren en de roode klaarte er van boven de kamping opgloeit, dan val-

len ze aan 't zingen en aan 't verhalen. Die vertelsels heeten zij

Mbdy (verzinsels) of Nvene (leugens). Ze zijn heel oorspronkelijk

in opvatting en in zegging. De stof er van is uit de dierenwereld ^

gegrepen of uit ieders eigen levenservaringen.

Het komt er enkel op aan, zijn leugens te kunnen verbloemen en

aaneenspinnen, hoe losjes dan ook. Als de verteller in de war geraakt

en niet meer voortkan, dan valt er een van de toehoorders plotseling

in met een lied dat ze al te zamen in koor voortzingen. Als 't lied uit

is en de verteller den draad van zijn verhaal terug heeft opgeraapt,

vertelt hij voort. Hun verhalen aldus met liedjes doorweven borrelen

er uit, terwijl nu en dan hartelijk gelach losbarst om de kundigheid en

geestigheid van den verteller... totdat de vaak daar is en de oogsche-

len dicht vallen.

Welnu, 't eerste lied dat altijd dient gezongen vooraleer die verhalen

beginnen is nog eens het lied van de Slang, met daarna den Spotgroet

aan de Slang (zie hooger). Naderhand tateren en zingen zij al wat hun

te binnen valt.

40 De Visschers : Binnenlanders en Oeverbewoners.

A) Bij de oeverbewoners in 't droog seizoen van op de zandbanken

uit, en in 't binnenland, dat zeer rijk is aan waterloopjes, gaan de

vrouwen en kinders van een dorp, als 't laag water is, soms alle te

zamen met hun hoepelmanden en schepnetten uit op vischvangst.

1. Eerste Deel, I hoofdstuk 7°) De Wijaschmakers.

2. Eerste Deel. II hoofdstuk /) De Jagers.

3. Sommige van die fabels zijn overal bekend. 't Is hier de plaats niet om
daar verder over uit te weiden. De schoonste fabel die ik te hooren kreeg is die

van « MbabA en de Boa-slang ». MbAba, een klein viervoetig diertje, komt in de

Ngbandi-veTtellmgen voor als het sluwste van alle dieren; het slaagt er in

alle andere dieren te bedriegen en te zijnen voordeele uit te baten.
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Korten tijd te voren (twee of drie dagen) moet een breeder van

iemand die vroeger in 't water is omgekomen, een stok halen in

't watertje waar ze willen visch vangen. Hij brengt dien stok mee naar

zijne hut waar hij hem te drogen legt op de droogplaats ^. Op den dag

der vischvangst trommelt de stok-man al de visschers bij een in 't dorp

rond de plaats waar de Slang vereerd wordt. Dit gebeurt eerst als

de zon reeds hoog staat. Bloedverwanten en magen van de Slang ^

hebben witsel in hun wezen geplekt, en alle visschers zingen en dansen

ter eere van de Slang. Daarna is 't gang naar ' 't water, waar de stok-

man weer te berde komt. Zijn stok heeft hij in 't midden omwonden
met het blad nviikpwb * en houdt hem in de hand. Terwijl al de

visschers in 't water gaan voor de vangst, blijft hij aanhoudend op en

neer wandelen en wenscht alle slach van kwaad aan de slangjes ^ en de

visschen die eertijds zijn broeder hebben gedood of helpen opeten.

Is hij een meester in de verwenschingskunst, dan zal er veel visch

gevangen worden. Nochtans dat de deskundige wel toezie da* hij met

zijn voet het water niet aanrake, of de visschers, ofwel hij zelf zullen

van de waterslangen gebeten worden. Is hij waarlijk beslagen in zijn

vak dan vluchten al de waterslangen weg ^.

Intusschen zijn de vischers aan 't vangen. Ze vroeten met hun voe-

ten den grond van 't water om; slijk en modder rijzen omhoog, en de

visschen, bedwelmd, zwemmen boven en komen in de netten terecht,

't Is bizonder in de kuilen die hier en daar liggen dat de visschers

alien te gelijk trachten te springen, om de visschen uit hun verholenste

schuilhoeken te jagen.

Overkwam den verwenscher nu het ongeluk midden in zijn uitval-

1

.

Alzoo heb ik gezien in den Ngondastam. Elders wordt die stok onder de

geestenhut in 't dorp gelegd. In andere stammen heb ik nog verschillende ge-

bruiken ontmoet die toch alien terecht komen op tusschenkomst van familie-

leden der vroeger verongelukten in 't water, en op slangvereering.

2. Daarover verder meer.

3. Ik heb tweemaal zoo 'n stoet tegengekomen : vrouwen en kinders van

't dorp Monge die naar het watertje Tando, gingen. Zeker een vijftigtal waren

wit geplekt voor de Slangvereering.

4. Elders geheeten Ngbilfo.

5. lets in dien aard ontmoet men op de jacht: Als ze uitgaan met de lange

netten en heele partijen bosch in stilte afspannen, om het wild dat er inzit

daarna op te jagen en te vangen, heeft de baas der jacht een gespleten houtje

in de handen en klopt er mede, 't zij op zijn lans, 't zij op zijn mes, en in stilte

wenscht hij alle kwaad aan 't wild dat ze vangen zuUen. Dit gespleten houtje

heeten zij NzauwL
6. De beten van veel dier waterslangen zijn altijd doodelijk : ik heb ver-

schillende gevallen gekend dat de dood na enkele uren er op volgde.
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lende gramschap er een leugen uit te flappen, en te zeggen b. v. dat

zijn breeder in 't water omgekomen, niet door de slangen maar aan

een ziekte is gestorven, dan mag hij vcrzekerd wezen dat hij van de

waterslangen zal gebeten worden.

B) De oeverbewoners van de Uhangniviex gaan noch op jacht

noch op mierenvangst ; zij leven uitsluitelijk van de vischvangst.

De behendigheid der oeverbewoners ^ in de vischkunst is waarJijk

bewonderenswaardig. Men moet ze aan 't werk gezien hebben om er

te kunnen over oordeelen.

Hun langste sleepnetten zijn 50, soms 100 en meer meter lang. Aan
den bovenrand zijn lichte houtjes vast en al onder sleentjes, zoodat

het net blijft rechtstaan in 't water. Al boven, juist in de helft van 't

net, is een groot hout gebonden, zoodat iedereen goed het midden kan

zien als 't net uitgesmeten is. 't Is zake van een der uiteinden op de

zandbank te houden wijl de prauw, met het net op, van kant

steekt, een breeden kring beschrijft en 't net altijd verder het water

in trekt. De prauw keert weer naar het vertrekpunt op de zandbank

op enkele meters afstand van 't ander uiteinde. 't Overige van de kunst

bestaat in 't haastig binnenhalen van 't net, trekkende met zooveel

volk mogelijk aan de twee uiteinden tegader, hun best doende om het

midden van 't net, door het bovenzwemmende hout aangeduid, in

't midden te houden. Geen visch die op de beschreven oppervlakte zat

zal ontsnappen, en 't is een grabbeling ongehoord als het middendeel

van 't net eindelijk op de zandbank komt aangesleept : soms hebben

ze veel visch en soms geen een.

Welnu, om veel visch te kunnen vangen vereeren de oeverbewoners,

die onder hun verwantschap een tweeling hebben, de Slang. Zij binden

aan hun lange sleepnetten : gogo, de nzo, mho waarmede zij de

slang vereeren (zie verder). Zoohasat de prauw van kant schuift om
het net uit te gooien, zingen al de roeiers het lied ^^an de Slang en er

is een die op de nza mho klopt.

Zulks belooft een overvloedige vischvangst 2. Als 't lied is uitge-

1. Ik bedoel bizonderlijk de SangO.

2. In 't SangOdoT^ Kunibu tegen Bamistad werden op 25 December 1014,

beurtelings door vijf visschers vijf verschillende netten uitgeworpen. Ze vingen

iedermaal enkele onbeduidende vischjes. Koni. de vader van den tweeling

Toro en Ngesdma, werpt op zijn beurt zijn lang sleepnet uit, maar heeft eerst

flink de slang vereerd, en in zijn net vond hij onder andere zes groote nzdy's,

van de beste en schoonste visschen. Er dient nochtans opgemerkt dat zijn net

langer was dan dat van de anderen. Zulke feiten maken diepen indruk op de

zwarten.



DE SLANG BIJ DE NGBANDI 21

zongen en 't net geheel uitgeworpen, heffen zij den spotgroet aan tot

de Slang waarin om de schoonste en de grootste visschen wordt ge-

vraagd :

Een alleen : E wi. Ngbo, i wi Ngbg, E wi Ngbo.

Allen : 6.

Ngbo gci sd, Ngbo gd, kpmi,

Ngbo gA to kpmi, Ngbg gA to nz&y,

Ngbg gA ngorb. £ wg~lA M~?
E wg^lA bald ^.

50 De afreizende Roeiers.

't Eerste lied dat ze zingen bij de afvaart voor een lange reis is het

lied van de Slang. Daarna zingen zij al wat hun te binnen komt.

6" De Vrachtdragers.

In 't binnenland wordt het vervoer gedaan met dragers. Twee man
die hun vracht aan een stok binden en roepende en zingende door

bosschen en 't uitgestrekte hooggrasland, berg op, berg af, voortstu-

wen. Ook de Blanken worden veelal in tipoi of zitstoel gedragen.

Onze NgbandidrsLgers vergeten hun Slang niet en tusschenin hoort

ge roepen e Ngbg e (e slang e).

7^ De Wijaschmakers 2.

Bij de binnenlanders en bij de watermannen vinden wij slangver-

eering als zij hunne, 't zij jacht- of visch-, 't zij heel- of behoed- of

bescherm- of wraakasschen voorbereiden. Daarover een woordje uitleg.

Als 't nieuwe maan is, vragen ze alien aan de maan om tijdens

haren loop in 't leven bewaard te blijven. In 't begin der nieuwe maan
worden al de wijasschen vernieuwd. De familiehoofden die hun
Yglg ^ willen voorbereiden, gaan langs de wegen, en nemen overal

1. Laten wij de Slang bespotten. (dviemaal)

De Slang komt (met) vleesch, de Slang komt (met) visch

De Slang komt (met) man visch

De Slang komt (met) man nzay (visch)

De Slang komt (met) ngoro (visch)

We vangen er hoeveel?

We vangen die met tientallen.

Belet : to kpmi en to nzciy 't is te zeggen, visschen van het mannelijk geslacht

;

daar ze de grootste zijn, vragen zij die.

2. In Ngbandi-ta.a.\ : wij aschbranders : azo yglg.

3. AUe heel-, behoed- of beschermmiddel in 'talgemeen. Hier is spraak van

wij-asch.
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op de paden tot aan de nabij gelegen dorpen overendweer gaande, en

langs bosschen en kanten, snipperingen en afkrabsels van boomen en

struiken, en steken die inhun vellenzak aldooreen. Gewoonlijk is het

familiehoofd niet alleen, maar heeft nog iemand bij, een vrachtmand

dragende die ook aldus gevuld wordt. Thuis gekomen wordt alles

klein gesneden en, in 't geheim, achter de hut te drogen gelegd in de

zon op een boomschors of mat.

De uitgenoodigde famileleden ^ komen af met 't vallen van den

avond. Men brengt hun tabak te rooken en kolanoten te eten. Dan
steken ze vuur aan van bAb^ngo en ngborghout. Ze nemen een gebroken

aarden pot en zetten dien op 't vuur totdat hij heelemaal roodgloeit.

De kleingesneden boomschorsen en kerven worden aangebracht. De
Wijman neemt eerst en vooral een inlandsch mes en werpt het in de

richting, hetzij van een dichtstaanden nduruhoom ^, 't zij van een

hoogen berg, 't zij van een rotsblok, 't zij van een groot water die in

de nabijheid hggen, en hij zegt : « gij nduru (berg, rotsblok, water),

ge zijt de eerste (de oudste) ; zie toe dat mijn wijasschen straf zijn en

dat ze menschen dooden (of : dat ze wild dooden). »— Daarna neemt

hij van zijn afkrabsel in iedere hand en houdt het boven het vuur :

« Dit is mijn yglo, gaat hij voort, ik heb hot niet gestolen, maar
zelf gesneden op de baan en in 't bosch. Dat ik met de wijasschen die

ik ga branden menschen doode; dat ik varkens en ander wild om
't leven krijge, enz. Dat die asschen hen dooden die kwaad van mij

spreken, enz. » Dan werpt hij het mengsel in 't vuur op de potscherf.

Heel de maagschap komt achterna, neemt van 't afkrabsel, speekt

er op, en werpt het in 't vuur ^. Ondertusschen gaan ze blaren van

1. Voor de wijding der dibere-asch, die als de koning en het hoofd van al

hun andere wij -asschen moet aanschouwd worden, vergaderen de hoofdman
van 't dorp met de bizonderste ingezetenen en de ouden. De vrouwen nemen
hier geen deel aan; voor alle andere aschwijdingen zijn ze er bij. Zijn er twee

of drie dibere in een dorp, dan komen ze alien samen bij een (^i6^r^-eigenaar

en ze nemen alien van de nieuwe asch in hunne hoornen. Volgende maan gaan

ze bij een ander, enz., totdat ze de ronde gedaan hebben van al de diberd

van hun dorp.

2. Zie verder Hoofdstuk II, A over den nduyilhoovci.

3. Bij de dibere en kukuril aschwij ding worden een ol twee eiers boven

op de branden de afkrabsels gelegd. Als die eiers van de danige hitte springen en

openbarsten, klappen de omstanders alien in de hand en roepen en tieren.

Sommige bizonder machtige wijmannen (toovenaars) gaan rond van dorp

tot dorp om de eenvoudige stervelingen goed op de hoogte te houden van de

kracht van den dibere en aldus hun toovermiddel aan te bevelen. In den

NdekerSsta.m woont er een wijman heel in de ronde gekend, Bake bij name. Hij

heeft zelf zijn ^i6^r^-eigennaam : Nziiriingd.
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banaanplanten halen, trekken er het hart uit en leggen de ontzielde

blaren daartegen. Ze nemen hunne lans en wentelen en keeren den

top in de potscherf midden het wijkrabsel dat aan 't verpulveren is.

Ze steken den yolo in de bananenblaren en heffen die pakies langs

alle richtingen in de lucht; dan overwentelen en bepootelen ze die

blaren zakjes en ze roepen, (als 't voor menschen te dooden is) :

Ae kate mbi, de ya mbi, de be mbi ^ alsof hun wijasch reeds

werkte op hun vijanden ... Als 't voor de jacht of de vischvangst

is, noemen ze de namen van beesten of visschen op, die ze, dank hun
wijmiddelen, zullen vangen.

Hierna verandert de wijding plots in slangvereering. De tam-tam

en de inlandsche belletjes en de nzd w6o komen te voorschijn; de

familieleden ^ van de slang beplekken hun wezen met witsel en de lie-

deren van de Slang worden aangeheven met den volgenden spotgroet

(als de wijasch voor de jacht dient) :

Een alleen : E we ngbo, i wi ngbo, I wt ngbg.

Allen : 6.

Alleen : Ngbg dgd ni? alien : 6.

» Ngbo dgd ngbd, « 6.

» Ngbg dgd doH, » 6.

1) Ngbo dgd ngonvo, » 6.

» Ngbg dgd mbenge, » 6.

» Ngbg dgd nzd" Id, » 6.

» Ngbg dgd Idvu. » 6.

Bespotten wij de slang o.

Wat brengt de slang mee?

De slang brengt buffels,

» » olifant,

» » wild zwijn,

)' » varken,

» » goede zaken,

» )' honing.

Ze blijven naderhand spelen en zingen tot den dageraad. DeWij-
meester blijft alleen en gaat achter zijn huis ter plaats der geestenhut.

Daartegen stampt hij de asch der verbrande kruiden, in een houten

stampblok. Naderhand brengt hij alles in een houten schotel, en

1. « 03i mijn zijds, 031 mijn bulk, oei mijn hart. » Onder 't uitspreken dier

woorden doen ze de mimiek na van iemand die afziet in de zijde of in den buik

of aan de borst.

2. Zie verder over de familieleden van de slang.
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vergruizelt nog de overblijvende kooltjes met den steel eener inland-

sche bijl, strooit er zout op ^, mengelt alles goed ondereen, stort er

palmolie ^ boven en roert voorts alles doormekaar. Als hij voldaan is,

plaatst hij zijn asch onder de geestenhut en de maagschap wordt

nogmaals bijcengeroepen om de wijasch in de horens tedoen. Onder

die handeling wenschen ze : dat die wija?ch den mensch doode die

kwaad spreekt van mij ; of vragen ze : dat die wijasch ons vleesch of

visch geve, het wild of den visch opnoeinend die zij verlangen.

De horens plaatsen ze onder de geestenhut. Allen gaan weg.

's Anderdaags, tegen den avond, komen ze daar terug en met een

inlandsch mesje brengen ze malkander kleine insnijdingen toe over

geheel het lichaam, en wrijven die in met hun wijasch.

Zij die op jacht willen gaan, moeten nu op weg, gesterkt met de

kracht der jacht-wijasch. Alleavonden vereerenzij de slang vooraleer

hun vertelsels te beginnen ^. 'sMorgens vereeren zij hun wijasschen.

Daarom plaatsen zij twee boompjes aan hunne hut, hangen hun

hoorens er aan en zeggen tot hun wijasschen: we gaan naar 'thoog-

woud, ziet dat we wild dooden, we zullen u de lever te eten geven *.

Voorgaand onderwerp hebben wij breeder ontwikkeld, omdat, ge-

hjk blijkt, de Slang huiten en hoven al hun wijasch staat. Zelfs de wij-

ding der groote dibere-a.sch loopt bot op een krachtdadige slangve-

reering, die aanstonds na de wij ding volgt. De vereering van de Slang

bekrachtigt al hun wij-gebruiken, en schijnt er als 't ware den eindze-

gen over te brengen.

Verder wordt de Slang nog vereerd bij ziekte, sterfgeval, als men
op reis gaat en bij allerhande levensgebeurtenissen.

De slangvereering kan grootendeels worden teruggebracht tot de

tweelingkinderen. Het wordt tijd dat wij er van spreken.

1. Voor den dihere wordt er geen zout op gedaan.

2. Voor de dihere~-wi]d.m^ storten ze er geen palmolie over, maar geweldig

water, zooals water uit een snelvloed bij voorbeeld, omdat de dibere geweldig

moet werken.

3. Zie hooger, Hoofdstuk I, 3°.

4. Vergelijk verder 't gezegde der tweelingen die op jacht gaan en met om-

trent dezelfde bewoordingen de slang aanspreken.
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HOOFDSTUK II

DE NGBANDI VEREEREN DE SLANG
IN DE TWEELINGKINDEREN i

A) BiJ HUN GEBOORTE.

Zoohaast men bij een geboorte met zekerheid vveet dat de moeder

een tweede kind zal baren, beginnen de omstaanders en geburen zach-

tjes het lied van den tweeling, dat het lied van de slang is, te neurien.

De tam-tams, waaronder in de belangrijke dorpen de hoogtij-tam-tam,

gaan aan 't roffelen ter vereering van de twee « slangen ». Niemand gaat

nog van 't dorp weg; iedereen zingt het slangelied en gaat den twee-

ling vereeren met eiers waar men mbio ^ heeft op gestrooid.

De moeder van den tweeling ^ neemt mbio, bestrijkt er mee de

armen, 't voorhoofd en 't schouderblad van de vereerders en plekt er

witsel in *.

Nu haalt men de nza mho ^ te voorschijn, in 't binnenland ook

kpwokpwb ngbg geheeten (zie photo's) en de twee rammelaars die

de familieleden hebben vervaardigd en die aan de tweelingvereering

eigen zijn (zie beschrijving. Deell, 2"^^ hoofdstuk; I; B; d).

Intusschen is men volop bezig met de kinders : het vlies en de navel-

r. We zullen ons hier bepalen tot het feit dat de tweelingen door de Ngbandt
worden vereerd en gevreesd als Slangen. Later zullen we onderzoeken waarom

de Nghandi de tweelingen voor Slangen aanzien.

2. i^f6 /p is prachtig rood hout. Men kapthetfijn en verpoeiert het tusschen

twee steenen.

3. 't Moet u niet verwonderen dat de moeder van den tweeling reeds 't een

en 't ander verricht. 'k Heb een moeder gekend die 's nachts tegen den morgan

aan had gebaard. Met de eerste vroegte stond ze in de missie. Ze was twintig

minuten ver gekomen ora haar kind te laten doopen.

4. Dat witsel is waterzand of kalk van oesterschelpen.

5. Een nza mho of kpwokpwb ngho is gemaakt van de kern der borassus-

vrucht : men kapt de kern langs een kant effenaf en haalt ze uit zoodat ze den

vorm krijgt van een bel. Met eenklepeltje er in bindt men de nza mho [nza

borassus, mho bond) aan den hals der honden als men op de jacht gaat. Om den

tweeling te vereeren bindt men twee zulke nza mho te samen en al dansende

klopt de vereerder bcurtelings met een stokje op 't een en op 't ander (zie photo).

Elders bij de Lite worden de nza mbo of kpwokpwo ngho niet aaneen-

gebonden. Ze maken aan ieder der twee nza mho een houvast en steken in

ieder twee klepeltjes. De tweelingvereerder houdt een kpwokpwb ngho in

eike hand en al dansende rinkelt hij het zoo dat het klepelgetik tegen de wanden
der nza mho de begeleiding uitmaakt van het gezang (zie photo). — De
nzA mbb der tweelingvereering worden met mhio en witsel beplekt.
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streng met dc nageboorte worden in twee aarden potten gedaan, zoo-

dat elk tweelingkind zijn eigen pot heeft ^.

Dan wordt ieder kind op een tarob\a.d van een plant (kwd mho)

neergelegd en van top tot teen met miiopoeder afgedroogd. Deze

mhlo die dan met bloed is gemengeld, wordt zorgvuldig in een

aarden potje gedaan en bewaard, en als later vader of moeder ergens

op reis gaan, wrijven zij er van op hun voorhoofd om wel te varen en

eten te vinden onderwege. Dat heet : ho ti nghg. Daarna wrijft men
de tweelingen heel in met palmolie en brengt ze eindelijk naarbuiten

in de zon ^ hoe geweldig zij ook brande, op een bamboebed, soms mal-

kander omarmend, en... de vereering vangt aan.

Als een moeder op weg in barensnood komt en een tweeling ter

wereld brengt ^, wordt over het plekje waar het bloed der baarmoeder

heeft gelegen ten spoedigste een strooien dakje gezet, want anders zou

het regenen en blijven regenen tot dat het dakje er staat *. Men doet

de kinders zoohaast mogelijk naar het dorp der moeder, waar nog

eens zal herdaan worden al wat hierboven is beschreven.

Zoo gauw de kinders buiten in de zon zijn gebracht, komt men van

alle kanten twee versche hen- of eendeieren brengen om den tweeling

te vereeren : de dooier er van wordt op een teel uitgeblazen en aan de

kinders ter zuiging gegeven, want tweelingen lusten eieren.

De moeder krijgt nu allerlei geschenken : kiekens, houten schotels,

(kolbngb) met kiekens op in palmolie bereid; of visch; ook mhio

en zwa (witsel) voor de vereering, enz. Bij de Sango komen reeds

geldstukken, tellooren en kleedingstukken voor den dag. Al waar de

ouders nu om vragen wordt hun gegund : ze zwemmen in de weelde.

Eens de tweeling buiten huis, mag hij niet terug binnen vooraleer

de Slang heeft bekend gemaakt dat hij mag. Ten spoedigste richt men

1. Bij de Ghent en de Mhtai (tegen Ahumonihazi) nemen ze geen aarden

potten. Ze nemen twee balkjes van gtlgahout', ze klieven die in 't midden
door en halen ze van binnen heelemaal uit. Daarin wordt alles gelegd en 't bo-
venste deel van 't gngabal]s.)e er op geschoven (zie photo).

2. Tweelingen vreezen de zon niet, integendeel. Altijdliggen ze zooveel mo-
gelijk in de blakke zon. Klein zijnde spelen ze gaarne in de zon. Wat grooter
geworden liggen ze liefst te wentelen en te spelen elk op zijn mat in de zon.

Later aan komen ze eerst buiten als de zon reeds hoog staat. 's Morgens en
's avonds blijven zij binnen.

3. Dat gebeurde met den tweeling Pokote en Singi. De zwangere moeder
ging haar breeder bezoeken en onderwege, twee uur van haar drop {SangOstam),
bracht zij een tweeling ter wereld.

4. Als de dibere de groote hoorn met den yglg in, uit de geesthut wordt
gehaald, begint het ook te regenen en zal het blijven regenen tot dat de hoorn
er terug in hangt.
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dan een langvormig lommerdak op tegen de ouderhut i, ten ware er

reeds een lommerdak stond.

Daar is 't dat de ouders met hun tweeling twee, drie, soms vier

maanden, al naar den wil van de Slang, onder wonen. Dit lommerhuis

is langs zijn vier kanten open en slechts losjes afgespannen met jacht-

of vischnetten of met wissen. Heel de inboedel der ouders wordt uit de

hut in 't lommerhuis gedragen.

Vader en moeder moeten er eveneens slapen, doch moeten zich van

alle huwelijksbetrekkingen onthouden totdat de tweeling wat opge-

groeid is : onderhielden zij dit voorschrift niet, dan zou de tweeling

onvermijdelijk sterven.

Alle dagen, bij de eerste morgenschemering, wordt op den tamtam

geklopt om de Slang te vereeren. leder lommerdak van een tweeling

heeft zoo zijn eigen tamtam. ledermaal dat de wichtjes hun keeltje

openzetten ^, gaat men aan 't zingen en trommelen totdat ze zwijgen.

Te dien einde zit er dag en nacht een trommelaar slagens gereed.

Hoort men uit 't woud geschreeuw van olifanten of ander wild, of

hanengekraai in 't dorp, of 't geroep van gelijk welk ander dier, dan

doet de tamtam weer zijn werk en de kpwbkpwb ngbo ook, en men valt

aan't roepen en tieren en lawijd maken, want de tweeling mag geen

dierenhooren, anderszouhij sterven.Hij mag zelfs geen oUfantenvleesch

rieken : nooit zal er bereid worden indegebuurte van een tweeling ^.

's Morgens als de tweelingen wakker worden, offert men hun twee

eierdooiers, voor elk een. In 't stroo, boven den ingang der ouderhut,

steekt men twee korte, met witsel beplekte ngbandasiokken, van

weerskanten een en men steekt er de leege eierschelpen op.

1. Als er dicht aan geen lommerdak is, wordt de ouderlijke hut onderaan

open gemaakt door het stroo of de boomschors er onder uit te nemen en te

vervangen door lichte stokjes of netten. Den 3 Maart 1914 kwam ik in den

Basastam. In 't dorp Worenge was drie dagen geleden een tweeling geboren.

Men zat er mee onder een oud lommerdak midden in 't dorp. Rondom stonden

jachtnetten gespannen. De kinders hadden nog geen naam gekregen en de

familielieden waren een tamtam gaan koopen. De babdngOstaken met de

potten er op, waren reeds van daags te voren geplant.

2. Als de tweelingen 's nachts wakker worden, vertelde me een tweeling-

moeder uit de Ngondcistam, snuffelen zij als slangen.

3. Voorzorg die voor een tiental jaren in den Bdsdstam. niet genomen werd;

een van de tweelingen rook het en stierf.

N.B. Vader noch moeder eten olifantenvleesch zoolang de tweeling zelf er

niet eerst gegeten heeft. De overlevende tweeling van de Basel's kan nu een

jaar of twaalf oud zijn. Hij heet Ngbo koli, zijn wader Bcidiro en zijn moeder

Dobb. Ngbo kbit heeft tot hiertoe nog geen olifantenvleesch gegeten. Zijn

ouders wachten er op : als hij er zal gegeten hebben, zuUen zij er ook eten.
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De asch van 't vuur, de afval van 't eten, de uitwerpsels der twee-

lingen : het wordt al op een hoopje gegooid, niet ver van daar. Dat
heet : sA te U hngho of toro ngbo ; 't uitvaagsel van 't lommer-

huisje met al wat er uit meekomt moet naar datzelfde hoopje gedragen

en mag er niet weggehaald worden ^.

Daags na de geboorte of ten laatste twee dagen nadien is het de

plechtige tweeUngvereering : 't zijn de vroegere tweehngen en hun
bloedverwanten en de vader van den pasgeboren tweeling die alles in

gereedheid moeten brengen om den tweeling waardig te vieren.

Men schaft zich mbio en witsel en een trommel aan ; uit het woud
worden vier of zes tamelijk lange maar dunne ngbandA-stokken ge-

haald, veel nddnddrd-ranken, twee of meer zware mikstaken van

bAbdngb-hout en twee nduru-hoomen. Van alle kanten komt het volk

toegeloopen : 't is de plechtige viering van de geboorte ^.

ledereen is met mbig en witsel beplekt, danst en vereert den

tweeling. Voor de ouders is het een groote dag. Men doodt twee witte

kiekens ^. Men pluimt ze en steekt de pluimen op het hoofd van de

ouders en in den strooien band dien ouders en kinders rond hun lenden

dragen. Rond hals, armen en beenen van de kinders worden witte plui-

men ineengefronst *.

Het kiekenvleesch stooft men met veel palmolie in twee aarden pot-

ten. Nog twee andere potten worden met veel palmolie en mbodo

1. In sommige dorpen (gezien bij de Baw en San go) zijn die vuilnishoopjes

algesloten met lichte stokjes, en alles wordt er zoo maar in gegooid. Bij de Baw
zag ik eierschelpen gestoken aan de omheiningstokjes. Bij de Bwato, Dondo
enMbdti zijn die vuilnishoopjes niet afgemaakt. Ge ziet er twee hoopjes nevens

mekaar, maar maVs of iets anders op uitschiet, dat enkel door den tweeling mag
verorberd worden. In 't midden van ieder der twee hoopjes staat een gbajldamik-

stok geplant waar de moeder haarn^ow^^oro-banden aanhangt, waarvan later

spraak (zie photo).

2. Bij de SangO, in 't dorp Kumhil, was er op den dag dat Toro en Ngesema
gevierd werden zooveel volk dat het bijkans onmogelijk was te dansen om
den tweeling te vereeren : de oever zag zwart van de prauwen die al het volk

hadden aangebracht, en in 't dorp kon men letterlijk over de koppen gaan.

^.Te Dondo nemen de ouders een wit kieken en eieren en maken het allemaal

gereed in palmolie. Een deel er van dragen zij op den weg naar den grooten

boom, een ander deel op den weg naar de bron, nog een ander deel op den weg
naar de planted] en. Eerst dan komen zij met den overschot bij den tweeling

onder 't lommerdak. Zij die komen dansen, eten er van en wat overblijft wordt

binnenhuis weggezet om aan de menschen te geven die droomen dat ze palmolie

zuUen krijgen. (Aldus vertelde me Viingbo)

4. Bij de SAngO verbranden ze twee pluimen van die kiekens; met een ver-

koolde pluim strijken de ouders de beide kinderen tegelijkertijd onder den neus

en over heel het lijfje.
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of mhasA gereed gemaakt voor de vreemde dansers en de dorpsge-

nooten en ook voor de slangen ^.

Als de dans uit is en de genoodigden wat gegeten hebben, wordt de

overblijvende palmolie in een schotel afgegoten, en de moeder neemt

er van tusschen haren duim en middelvinger en besprenkelt er mee
een voor een eters en dansers. Xoch zij, noch haar man, noch de twee-

ling hebben er van genut.

Vader en moeder hebben slechts wat paknoHe rond hun mond
gewreven en over hun maag. Dat heeft men ook bij den tweeling

gedaan.

Na den dans neemt vader en moeder elk een der kinders onder het

afdakje en danst en zingt het lied van den tweeling. Vader vooral

danst veel met de kinders ^.

Als die groote dag om is, zet de moeder een potje palmolie aan de

deur op den grond. Al de voorbijgangers nemen er van en strijken het

over hmi maag : dat brengt geluk bij. Als 't potje uit is, vult de moeder

het terug aan zoolang ze olie heeft.

Doch daarmee is het feest niet afgeloopen; er staan op 't program

nog andere nummers die onze aandacht verdienen.

Zooals we hooger- zegden, heeft de vader van den tweeling vier of

zes Mg&fl«(?a-stok]es meegebracht, veel wt/ow^oro-ranken, twee of meer

hahangd-siQk&n met mik en twee ndiiru.

De ndbndbrb-x^LVik&Ci ^ worden vandaag door al de vereerders

rond hun lenden en hals gedragen, en zullen voorts gedurig door de

ouders, bizonder door de moeder worden gedragen, zoolang de kinders

buiten slapen.

Die ndbncLoYO mogen in 't woud niet afgesneden worden met een mes,

doch enkel met een scherpen steen.

Als de ouders uitgaan, bizonder de moeder, doen zij telkens een

verschen ndbndbrb rond hun lenden; als ze thuis komen, leggen ze

1

.

Kleine tweelingkinders krijgen bizonder eten, dat de moeder ook gebruikt;

benevens kiekens, eiers en palmolie bestaat het uit . Kwembo, de blaren van

den taro.

Kwe ndbndbrb, de blaren van die plant.

Mbbdb en Mbasd twee soorten kampernoelie die op de boomschorsen en

op het hout groeien. Die kampernoelie met palmolie gestoofd zijn bizonder

lekker, zeggen de zwarten. Mhodo wordt xnAbtimomhazi : Mhoro geheeten.

Ngbokbl'i, uit den Basastam, vertelt me dat zijn vader nog altijd twee potten

Mbbdb doet bereiden die hij uiteet.

2. Onder den dans gaan de tweelingen van arm tot arm rond. ledereen

houdt er aan ze eens in zijn arm en te drukken.

3. Ndbndbrb, een kUmplant.
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hem af en hangen hem bij de andere uitgediende om later weer een

nieuwe te omgorden i.

Hex planten der Nduru-BOOUEN ^.

Die twee levende Ndum worden een langs iederen kant van de

ouderhut geplant ^, waar ze zullen opgroeien als een levende gedach-

tenis aan de merkwaardige gebeurtenis *.

Hex offeren van de Ngbandd-sjOKjES.

De schors der te offeren Ngbandd-stokjes wordt in kronkelende

kerfjes uitgesneden van onder tot boven ^.

Terwijl iedereen danst en zingt, treden de offeraars met de gereedge-

maakte Ngbdndd-stok]e& vooruit. In ieder hand een van die stokjes

houdend, biedt de eerste offeraar ze aan de twee kinders zeggende :

^gbo, mhi gd, mbi vgrg mo. (Slang, ik kom, ik vereer u.) Een tweede

(soms een derde) offeraar volgt op dezelfde wijze en de vier (soms de

zes) geofferde Ngbdndd stokjes worden twee aan twee (soms drie

aan drie) aan den stam gebonden der versch geplante tweelingboomen.

Hex plaaxsen der Bdbdngo-siakej:^.

De 5a6^wgo-potstaken plaatst men buiten het dorp, nogal dik-

wijls op den weg naar de bron, of aan een kruisweg of aan den samen-

1. Gaan de ouders wandelen, dan steken zij al weerskanten hun heupen een

blad van de GbongO- of ngbuf0-plant. {Ngbufb wordt elders Vtikpwo

geheeten) aan den ndondorO band vast. Bij de Bdwto, Dondd en Mbdti zag ik

de uitgediende banden der ouders aan de twee mikken der ngbdndd- stories

hangen op den vuilnishoop van den tweeling. Bij de SdngO zag ik ze hangen

aan de twee bundels ngbdndil-hout die tegen 't ouderhuis stonden. Op andere

plaatsen hangen ze aan de takken van de tweeUngboomen.
2. Soms planten zij vier boomen, langs weerskanten van den ingang der

hut een Nduru en een Ngbu~. Ik heb ook nog enkel twee A^g-^M "-boomen

gezien; tegen Banzista^d. zag ik een Ngbu" en een Kpwlngbd.
3. Elders heb ik ze midden in 't dorp gezien, namelijk Tond Abl4mombazi.
4. Op de bladerlooze takken dier twee uit het woud verplante boomen steken

ze ook schalen van geofferde eiers. Tusschen de takken plaatst men nog soms
een Pom &0- plant. Over de Pombo verder meer.

5. Ik heb nog zulke atgepeelde Ngbdndd stokfes gezien in het dorp Teri

{BLVatOsta.m) , waar ze in een geestenhut stonden. Ook nog gezien onder de
overblij fsels van rouwbanden en allerhande rouwgedoe. Naderhand, verzekerde
mi] een Zwarte, worden de Ngbdndd stokjes, die voor den rouw hebben ge-

diend in de geestenhut van de familie gebracht midden in 't dorp. In Februari

1915, zag ik afgekerfde Ngbdndd stokjes geplant aan het water bij de LMgd
stokjes tegen het dorp Ldngb (Bivdtb). Linge is de naam des meisjes die, van
onder tot boven opgetooid, den Lenge dans dansen.

Te Mbliy {Ngonddstam), heb ik dergeliikeNgbandd stokjes ontdekt bij

de Kukliruvereehng.
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loop van twee wegen, soms heel tegenaan het uiteind van het dorp,

soms een weinig er af

.

Wat de putten voor de staken aangaat, maakt men er een langs

weerskanten van den weg, zoodat elk voorbijganger tusschen de sta-

ken moet. Moeder 's maagschap heeft recht op een van de staken : zij

zal hem plaatsen, vader's maagschap den andere. Als de moeder uit

een ander dorp afstamt, zullen haar bloedverwanten den staak plan-

ten die het dichtst naar hun dorp zal staan ^.

De groote kunst bestaat, zoo 't schijnt, hierin : de twee staken

op een gegeven teeken te gelijk neer te laten, dan is alles effen; maar

als de eene staak te vroeg in den put valt, zal de familie, die den an-

deren staak vast had, er aan toe leggen : velen onder hen zullen

sterven.

In de mikken van die BabAngo-staken plaatsen ze de twee aarden

potten, waarvan hooger spraak, behelzende het vlies, den navelstreng

en de nageboorte der tweelingen ^. In en op de potten legt men schors

van boomen, banaanblaren en strooisel ^
: alles stevig en met zorg

1. Begin 1913 was er een tweeling bij de SangO geboren.'tDorp van de moeder

was er tegen. De twee dorpen hadden elk hun Ba bango-stuak geplant. De
staken stonden wat dicht bij een en versperden den openbaren weg. Op bevel

van den Staatsambtenaar van Banzistadmoesten die potstaken daar verdwij-

nen. Daartoe groote plechtigheid. De twee dorpen kwamen samen om elk hun
staak terug uit te halen, en, onder vereering van de Slang, door gezang en

gedans, op een ander uitweg van 't dorp te planten.

2. Bij de Gbini en de Mbati, tegen A bumombazi, planten ze van weerskan-

ten twee ^ci^L'mg'O-staken en plaatsen ieder G«g'(i-kistje aldus op twee mikken.

Daar dit kistje heel goed sluit, hebben ze niets noodig, noch stroo noch boom-
schors om het te bedekken (zie photo).

3

.

Bij de Bwdto en de Ngonda heb ik ook potten bemerkt die met de Pom bo-

plant bedekt waren. De Pombo is een woekerplant die op de boomen uitschiet

en ook Bikpwa (weerlicht) heet. .Uit de Mbngalastreek is hier het geloof aan

een geest Piamci ngangCl overgewaaid, geest die boven op de Pombo-plant
zweeft en er hangt te slingeren totdat hij een voorbijganger vastgrijpt. Die van
dien geest bezeten is doet allerhande zonderlinge dingen. Men gaf mij het

voorbeeld van een vrouw die van de bron kwam met een grooten aarden pot
vol water op 't hoofd. Onderweg werd zij van den Piama nganga overvallen :

ze begon met haar hoofd te schudden, en liep van 't een einde van 't dorp naar

't ander zonder dat de pot afviel. Anderen door dien geest gekweld stameren

en worden hevig geschud : zij kunnen niet meer spreken.

Om verholpen te worden, gaan ze zonder dralen den Pgmbo van Piama
nganga vereeren bij iemand die daar vroeger onderhevig aan was. Die er aan

lijden, planten twee boomen ('k heb onlangs aldus een Ndiiru en een Ngbu~
gezien'i aan hun deur, en hangen aan ieder dier boomen een Pom6o-plant.

Zij vereeren het met eiers, palmolie en Mbodo te offeren. De Piama nganga
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vastgemaakt want als er regen aan 't bloed der tweelingen in de potten

kan, dan zal het regenen en blijven regenen.

Zoolang het kind niet alleen kan loopen, blijven de potten heel met

stroo bedekt; maar zoohaast zij alleen loopen, wordt het stroo afge-

daan en verbrand. De staken met de potten blijven er staan totdat ze

verrot ten gronde vallen. Waar ze vallen laat men ze liggen, ten ware

dat ze den weg versperden. Nochtans als een van de verschgeplaatste

potten afvalt en breekt, neemt men er een ander en doet er den inhoud

van den gebroken pot in.

Aan den voet van de Bahango staken zooals aan den voet van de

tweelingboomen plant men Ndbndbrb, een slingerplant. De dorpe-

lingen brengen soms eiers met Mhio bestrooid, als offerande tegen-

aan de Biihangd staken.

Om een voorspoedige reis of wandeling te hebben, zal hij die op

reis of op wandel gaat wat bladjes of wat stroo of gras plukken, en het

afgeplukte met beide handen vastnemen, er op spuwen en een deel er

van in den eenen Babhigo staak-pot steken en het ander deel in

den anderen, of, als de potten te hoog staan, of nog met stroo bedekt

zijn, zal hij het van weerskanten tegen den voet van den B&bango

werpen. Indien de potten er nog niet stonden, dan werpt de reiziger

het achter hem weg : zoo zal de reis voorspoedig zijn en zal hij aan

veel eten geraken onderweg. Al werpende zegt hij : Mhi no Uge kb,

mbi wlria y^-, mhi te (Ik ga weg, ik vind eten, ik eet) : 't is te zeggen :

Mocht ik eten vinden op de reis die ik onderneem ^.

overvalt slechts eonkeer de mannen, maar de vrouwen herhaaldelijk. 'k Geloof

dat ze bij ons zenuw- of hysteriekrisissen zouden heeten.

Er dient hier opgemerkt dat sedert de bezetting door de Blanken de zwarten

gaan dienst nenien als soldaat en werkman, en veel reizen. Als ze in hun dorp

weerkeeren, hebben ze soms allerhande nieuwigheden opgedaan uit andere

stammen. Van dien aard is ook de Piama nganga.
Merk op hoe zij die vroeger door dien geest bezeten waren, nu het middel

bezitten om anderen te helpen. Dan zit zoo in 't gedacht van de zwarten. Zoo

is er zeker rheumatism, een soort sciatica, dat hevig doet lijden en door de

zwarten B^kpwa (bliksem) wordt geheeten, daar het naar hun meening van

den bliksem voortkomt en de lijders gewoonlijk meer afzien bij regenachtig

weer, en regen in Kongo meest altijd in dondervlagen uitvalt. Welnu zij die

vroeger echt door den bliksem werden geslagen, kennen de heelmiddels voor

al die aan hoogergemelde kwaal onderhevig zijn. Zoo is er te Nyaki een man
wiens hut, door den bliksem getroffen, afbrandde. Gelukkiglijk kon hij gcred

worden; sedert dien gaan de Bekpiva lijders naar hem om hulp en leniging.

I. Zoo zag ik in Februari 1914 teDmuib, waar de BabangO-staken heel hoog

waren, al weerskanten een hoopje kort gras liggen, door de voorbij gangers daar

heengesmeten.

Ik moet nochtans doen opmerken dat deze aard van vereeren niet uitsluitelijk
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Zij die op reis gaan aanstonds na de geboorte van een tweeling,

maar eer de tweelingpotten opgericht zijn, nemen Mhodo en werpen

het weg en flikkeren dan met hun vingers, zooals de zwarten gewoon
zijn te doen als ze iets wegwerpen.

DE NGBANDI VEREEREN DE SLANG
IN DE TWEELINGKINDERS

B) In eigenaardige en voorname omstandigheden :

a) Bespotliyigen die den hveeling ten goede komen.

Als de moeder honger heeft, mag de vader geen eten gaan halen naar

zijn eigen planterijen, maar moet het van een ander gaan stelen. Al

wat hij steelt moet hij in 't dubbel stelen : twee banaantrossen, twee

kiekens, enz. Banaantrossen mag hij niet met een mes afsnijden, hij

moet ze afbreken of afkappen met een scherpen steen. Om wel te zijn

moet hij door den eigenaar worden gezien, beschimpt en bespot. Be-

schimpen en schelden zij hem, dan is het goed, dan zuUen de kinders

niet sterven, anders wel.

Het mag iets eigenaardigs heeten dat de familie van den tweeling

zich aldus late uitmaken en verwijten, daar de Ngbandi zoo gevoelig

zijn aan verwijtingen.

Als een tweeling geboren is, komt de familie van de moeder de fami-

lie van den vader uitmaken voor al wat leelijk is en iedereen schimpt

mee. Wederkeerig als de familie van den vader naar de familie van de

moeder gaat, dan beleedigen en verwijten zij die even hartelijk ^.

De tweeling zelf en zijne ouders, bizonderlijk de moeder, worden

bespot in de liederen die elkeen meezingt (zie liederen), zoodanig dat

heel die slangvereering zou verdienen eene schimpvereering genoemd

te worden.

In onderhavige gevallen spreken de beschimpten nooit tegen, maar
verheugen zich eerder. Dat keert hun immers ten goede en dat moet

zoo zijn.

aan de slangvereering eigen is. Een « sui generis » BwaU vanNyaki, (Ngdtldd-

stam) had gevraagd om na zijn dood niet in den grond maar op een boom te

worden begraven. Zijn laatste wil werd uitgevoerd. Op een vijftig meters van
de groote baan, boven op een afgekapten boomtronk rustte hij tusschen twee

planken. Als ik daar in Oogst 1915 nogmaals voorbij kwam, heb ik bemerkt dat

ze daar tegenaan op de baan twee hoopjes stroo gegooid hadden, zooals ze doen

tegen de tweelingpot-staken.

I . Die beschimpingen worden zelfs in lied gezongen (zie AanhangselV, lied 1 3).
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b) Als de moeder met den tweeting gaat wandelen.

Moeder en kinders dragen een inlandsch koordje aan den hals waar
welriekende vruchten, Hgkd genaamd, aan vastgeregen zijn *.

Benevens den Hgkd halsband draagt de moeder nog een fijn

lintje, uit een groot hagedisvel NzdngA gesneden, aan haren hals.

De taro-hlsLven, waar de kinders na hun geboorte op gelegd worden^

zijn nu afgewezen en vervangen door twee antiloop-velletjes. Daartoe

slacht enstroopt mentwee antiloopjes, bA, en bestrijkt de vellen van
binnen met Mbig.

Als de moeder met den tweeling uitgaat, laat ze die twee antiloop-

velletjes thuis; zij draagt de twee kinders in twee breede diervelban-

den, Ha", die van de schouders weg schuins en kruisgewijs over

borst en rug loopen, zoodat de kinders schrijlings op moeders heupen
hangen ^.

Daar de twee handen der moeder vrij blijven, houdt ze de Kpwb-
kpwo ngbg in de eene hand en een stokje in de andere, en klopt :

kgkg kgkg om iedereen bekend te maken dat de tweeling op gang is ^.

c) Het geven van een naam.

Als een van de tweelingen die tweeds ter wereld kwam het voetje

van zijn maat vasthoudt, zal zijn naam dat verhalen : mg gA gire

of gsre ngbg.

Volgens de zwarten, vechten de tweelingen soms in moeders schoot,

en de een eet den andere op, zoodat er een van de twee maar een hand

meer heeft. Zijn naam zal dat ook verhalen : de moeder riep uit : Te

mbd lb ya (hij heeft zijn maat opgegeten in den schoot). Het zal zija

naam blijven.

Buiten deze gevallen wordt geen naam aan den tweeling gegeven

totdat de Slang zelf aan den een of anderen slaper die droomt er een

aanduidt ^.

1. Een SangO vertelde me dat als er een vrouw uit 't binnenland in hun dorp

of op de markt van 5flW2Zstad met dien Hoke komt, de moeder van den

tweeling hem altijd afkoopt. Ze loopt heel het dorp overhoop en betaalt er veel

voor. Iedereen weet zulks, en als er Hoke is, verwittigt men de moeder van den

tweeling.

2. In den Ngondd^tam droeg de moeder nog, aan haren hals vastgemaakt,

het vel van een veldrat : MosilSU, een groote gestreepte rat. Dat vel vol

Mbig hing op haren rug te zwieren.

3. Die klanknabootsing werd me door een zwarte opgegeven.

4. Hier volgen eenige namen die ik heb kunnen opnemen en door de Slang

in droom werden aangeduid : VongA en Ndiimbd, Ldvii en Mgmbd, Doli

en Nzhngd, Bimba en Ngundd, Doli en Yuwa, Bgrgngo en Kcitivd,.
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Die aanduiding in droom wordt natuuiiijk met groote vereering van

den tweeling gevierd. Die namen zijn gewoonlijk twee namen die in

verband staan, twee dieren, twee dorpen, twee gestorven of nog levende

dorpshoofden, twee gewone namen. Ook twee namen die noch van ver

noch van dicht eenige betrekking hebben en heelemaal verschillen.

Brengt de tweelingmoeder later nog een kind ter wereld, dan zal het

Vimgho heeten, tenzij de Slang zelf een anderen naam zou aanduiden ^.

d) Dorpsofferande voor den tweeling.

Een tweeling verlaat maar zelden het lommerhuis zonder dat hij

eerst aan eender welken dorpsbewoner, in droom, heeft laten weten,

dat hij een algemeene offerande Tumha U ni begeert.

Een Ngbandidorp is een breede straat, langs beiderkanten met

scherpafloopende ronde hutten bezet. Wanneer de Slang een bedeldag

vraagt, dan wordt de tweeling heel het dorp door gedragen, van hut

tot hut, langs een kant vertrekkend en langs den anderen terugkee-

rend, zoodat er geen enkele hut overgeslagen wordt.

De moeder draagt den tweeling op haarheupen, beiderzijdseenkind^.

Zij heeft benevens haar Nzangahalsband haar Hokihand aan en rond

haar lenden een Nddnd6rdha.nd waar al de twee zijden een Gbongo- of

Ngbufohlsid aan vast is. Zij is bovendien met Mbio en Zwa beplekt

Dangi en Ndumba, Mongbeto en Kunga, Gunda en Mbgrg, Kunga en

Ngbgdo, Lembo en Sangb, Nzali en Ndeker.i, Mhdy en Kingci, Tangid

en Mdbi, Lumbi en Tondo, Singi en Kfwakpwo, Koko koli en Kgko
wall, Kdya en Zingi, Buisdwd en Kulimembi, Ldndb en Ndukidd,

Bdngid en Bdngdwi, Ngbdli en Kpwgto, NgbaU en Ngundd, Kune
en Nyita, Gbundu en Mg, Ydngbd en Bikpivd, Nzi en La, Guguru en

Gdndd, Lima en Nyamd, Pdsd en Kundd, Tgrg en Ngesimd, Ngambb
en Ygngo, Dingomd en Tangasd, Yagd en Ydkpwd, Sinddzo en Gbi-

lima, Gbemgngo en Ndgto, Zi en Kongo, Gingd en Kumbd, Kpwuru
en Ngbgngbg, Doli en Nzdmbi, Langdzwd en KuruM, Ggmbi en

Sdkpwd, Nydki en Tendi, Bdw en Mumbe, Gbd en Mumbe, Yhnbdk-
pwi en Gwdrb, Lud en Laid, Gulute en Kgbangd, Singi en Pgkgte, Lele

en Nzgngbg, Lime en Gbeke, Limdlo en Gbdtb, Zame en Simd, Kpwdng-
bdrd en Ziddd, Ngbgkbli en Ngbg wali.

1. In den SangOstaxa. heb ik zulk een voorbeeld ontmoet. Men heette het

nakomend kind : ta ngbo omdat de Slang zulks te kennen had gegeven.

Als de tweeling reeds groot is, wanneer Vltngbb geboren wordt, komt het den

tweeling toe, onder andere, de Nzd mbo in gereedheid te brengen om Vungbo
te vereeren.

2. 't Gebeurt ook dat de Sambd van de moeder, dat is een bijvrouw, een

kind draagt en de moeder zelf het andere. Als twee vrouwen elk een tweeling-

kind dragen, houden zij ieder kind op zijn antiloopvelletje.
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evenalshaar kinders. Deze insgelijks hebben hun i/o^(^halsbandje

aan.

Een of twee familieleden of geburen dragen een gevlochten mandje
AT^flA^ met een oor ^ Dat zou de rammelaar van den tweeling mogen
heeten. Er zitten rotssteentjes in, Nzere, en schelpen van slakken-

huisjes Kwakwe ngonza (zie photo).

In den stoet wordt traag en plechtig met de Nzaki geschud, 't is

een algemeene rutteling ".

ledereen is beplekt om de slang te vereeren en zingt en vergezelt de

moeder. Men heeft al de Kpwbkpwb ngbg te voorschijn gehaald en

de tamtam slaat geweldig wijl alleman danst.

Niemand mag achterblijven bij 't offeren. Men geeft twee eiers,

twee kiekens, twee lansen, twee inlandsche messen, twee potten pal-

molie, enz., alles tweevoudig. Krijgt de tweeling veel, dan zit het goed :

dan zal hij niet sterven. Dit alles zijn de kenteekens eener groote

vereering van den tweeling.

Gewone vereeringen zooals er in droom worden gevraagd, bestaan

enkel in dansen, die meest door de familieleden, met Albio en witsel

beplekt, worden uitgevoerd. Midden in 'tamtamgeklop zingt men het

lied van de Slang, begeleid van Kpwbkpwb nghogQtdk. Zulke vereering

draait meestentijds uit op een eetmaal voor hen die kwamen dansen ^.

e) Het hinnentreden in kuis.

De toelating om den kleinen tweeling, die maanden onder 't lom-

merdak zooveel als buiten heeft geslapen, in huis te brengen, wordt

altijd in droom gegeven.

De Slang laat gewoonlijk te dezer gelegenheid weten dat een van de

voornaamste dorpelingen op jacht moet naar een bepaald dier : een

vogel ^, een wild varken of iets dergelijks. Zoo gauw dit bekend is komt

heel het dorp af met palmolie, kiekens en eiers om den tweeling hulde

te brengen.

1. Bij de Sdngb, dorp Kumbu, was de rammelaar eenvoudig gemaakt van
den toot van een gieter. Er staken wat keitjes in en de opening was toe-

geslagen. (Zie photo.) Die rammelaars komen geregeld te voorschijn onder de

vereering.

2. De zwarte bootste 't gerucht van dien rammelaar na : ZW-'d, zwd, zwd,

zwd.

3. In Ablimombazi vroeg ik aan een moeder om 't volk bijeen te roepen

voor de vereering van de Slang (haren tweeling). Ze antwoordde dat er geen

eten gereed was, en, dat als ze kwamen dansen, ze ook moesten eten.

4. Nog al dikwijls een Bcikurit groote roofvogel. Die Baktiru schijnt van

mysterieuzen aard te zijn. Hij komt terug in de liedjes. (Zie aanhangsel V lied 1 7)

.



DE SLANG BIJ DE NGBANDI 37

De uitverkoren jager wordt met roodsel en witsel ^ beschilderd en

vertrekt. Na dagen afzijns komt hij weer. Men giet het bloed van het

dier op het hoopje afval van den tweeling en van 't lommerhuisje. Dan
wordt aanstonds heel de vuilnishoop weggenomen en het veld in ge-

dragen.

Men vereert den tweeling nog eens met zang, enz. en dan mag hij

in huis ^. — De Ndbndbrb worden niet meer gedurig aan gedragen,

en de vuilnis van het huis, van het eten en van den tweeling zelf

wordt niet meer bijeen gevaagd.

Met het binnentreden in huis eindigt het tijdstip der groote veree-

ringen. Hoe grooter de tweeling wordt, hoe min men hem vereert.

f) De jagers.

Eer de familieleden der tweelingen op jacht trekken naar het woud,

vereeren ze de Slang. Zijn er tweelingen in 't dorp, 't is op hen dat die

slangvereering neerkomt.

De optrekkende jagers halen twee Ngbandastokjes ^ en offeren ze

aan de tweelingpotten *. Ze binden er een van aan ieder Biihangd-

staakpot. Aan iederen Bahango onderaan binden ze nog Ndbndbro

en strooien Mhigxood. op den tweeling.

Is de tweeling al groot, dan worden zij door hem beschilderd. Is hij

nog klein, dan komen zij naar het huis van de tweelingouders. De
vader of moeder neemt Bo (ziehooger) en wrijft het boven de maag
van de jagers, en strijkt witsel op hun armen al zegenend en zeggend :

1

.

In Februari 1915, in een dorp der Bwato, heb ik zoo iemand zien optrekken.

Gansch het dorp vierde hem en deed hem uitgeleide tot in 't woud. 'k Heb
nog spijt dat ik toen geen cliches meer had om hem hier in lichtdruk weer te

geven.

NoTA. In de Inleiding sprak ik van de il/6iobestrijking langs den binnen-

kant van den arm te beginnen van den pols. Overal elders heb ik Mbiu en

Zwci zien bestrijken langs den buitenkant van de armen, en zoo over de

plooi van den elleboog.

2. Bij de oud-soldaten, tegen Bcinzista.d, heb ik een soort zoldering gezien

op staken. Er was dus een open plaatsje van onder. Daar, op die zoldering,

zoo verzekerde men mij, wonen de tweelingkinders als ze groot genoeg zijn

om de zorgen van moeder te kunnen missen. Alhoewel de zwarten beweren

dat het overal zoo is, heb ik toch nergens elders iets van dien aard ontdekt.

(Zie photo.)

3. Of vier of zes, doch nooit onpaar.

4. Elders offert men ze aan de tweelingboomen in 't dorp. Bij de Buw zag

ik Ngbandastokies van een 0,20 m. lang tegen de Ndurn 's gebonden

in 't midden van 't dorp. Tezelfdertijd lag er een ander bundeltje Ngbdndd-

stokjes van dezelfde grootte daarneven op den grond. Door jagers geofferd?
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« dat hij ga en wild doode en zijn oogen goed opendoe; dat hij honing

vinde en zich niet kvvetse ^
». De lansen, geweren en netten, vvorden

tegen de slangvereerplaats gesteld daags te voren.

De jagers vertrekken gerust en zeker van wild te vangen.

Als zij wild gevangen hebben, geven ze aan 't tweelingkind te eten

van de lever en 't bloed van 't dier ; ze geven dit rauw, hoe klein de kin-

ders ook mogen wezen. Zijn er geen tweelingen meer, dan vereeren de

jagers de slang rond den slangentoro. dien ze als bloedverwanten der

slang verplicht zijn te hebben.

DE NGBANDI VEREEREN NOG DE SLANG
IN DEN TWEELING

C) BiJ DE DOOD VAX EEN TWEELINGKIND.

Wonden van een tweelingkind genezen heel moeilijk. In geval van
ziekte wordt het tweelingkind rood en wit beplekt, en de bloedven\-an-

ten vereeren de Slang. Gewoonlijk is de zieke daarmee op een dag
genezen, want tweelingen zijn niet lang ziek.

Als een tweeUng gestorven is, mag er niet geweend worden. Kwam de

overlevende zulks te hooren, dan zou hij ook sterven. Als zijn broer of

zuster gestorven is, moet deze laatste geweldig worden vereerd. Het
lijkje van.een tweeling blijft heel lang over aarde liggen. Men zingt

en danst veel tot het uur der begra\ang daar is. Dan gaat de menigte

stoetsgewijze al zingend en dansend gravewaarts. 't Is het lied der

Slang dat weerklinkt en iedereen is met rood en wit beplekt.

Komt een tweelingkind of allebei dood ter wereld, dan begraaft

men het lijkje in den tweelingput of tweelingkist ^ die langs de baan

op de Babangostaken rust.

Sterven ze kort na hun geboorte, dan legt men ze ter rust op de

Babangostaken waar reeds hun bloed. navelstreng en nageboorte

liggen 3.

1. Is me opgegeven door een zwarte als zoudende ouders zeggen: Mo no ko,

mo ho sd, le mo ha" nze nze nze, mo hn" Idvii, ta mo o" yd mh. Gij gaat dus,

gij doodt wild, uw oogen (wezen) open goed, gij ziet honig, gij wordt niet

gewond.
2. Zooals gezegd is (bl. i), gebruiken de Ghcni en de Mbati kistjes van

Gugi'ihout in plaats van potten.

3. Zie photo te Molegbe genomen op den weg naar 't dorp Kaiceli. De kinders

begin 1915 geboren stierven denzelfden dag en werden in de potten begraven.

Te Dondo was begin 1914 een tweeling geboren. Het een kind werd ziek

en in stervensnood gedoopt door den Pater ter plaats. Na zijn doopsel droeg
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Sterft een tweelingkind, en is reeds te groot om in den pot te kunnen

(sic), dan vvordt het tegenaan een Npuruhoom ^, tusschen de wor-

tels in begraven. De Ndi'irn wordt heel groot, zijn wortels zetten

vei" uit, en onderaan springen er stevige drummers uit. Tusschen twee

van die uitspringers is 't dat de tweehng, 't zij klein 't zij groot, als hij

in de potten of elders in 't kistje niet wordt begraven, zijn doodslaap

zal slapen -.

Men vlecht een soort stoeltje uit Xgbanddvdssen en men zet het

men het buiten wete van den Pater naar de planterijen waar het stierf. Het
ander tweehngkind overleed kort daarna in 't dorp. Naderhand heeft de Pater

vernomen dat de tweelingjes in twee nieuwe potten begraven werden langs

denweg naar Gi to. De tweehngpotten bij de geboorte geplaatst stonden anders

vast tegen de Zending langs de groote baan. Maar zij widen zeker hun ge-

bruiken voor den Blanke verbergen, vreezend misschien een verbod op te

loopen, bizonderlijk daar een van de kinders gedoopt was. Zij verkoren nieuwe

potten te zetten ievers elders.

1. Ndiiyu. Die boom heeft doornen op zijn stam. Het is heel flok hout

en wordt niet als brandhout gebruikt door de zwarten. Nergens kappen zij

den Nduru uit, daar zij met dat hout niets kunnen verrichten. Zoo komt het

dat ge overal Ndl'iru ziet staan, zelfs te midden der planterijen. De NduYU
is de valsche katoenboom (faux cotonnier).

2. Den 31 juli igi-j WQxdmKlinihn , SangOdoT-p tegen Bunzistad, een twee-

ling geboren. De vader heette xV^cy endemoeder Zwmhini, twee slavenvan

het dorpshootd Perebodo. Zij volgden allebei de katechismuslessen in de Zen-

ding. Wij verbleden natuurlijk de Slangvereering aan onze geloofsleerlingen,

luidens het eerste gebod : « Ik ben de Heer uw God. Ge zult geen vreemde goden

voor mijn oogen hebben.- Den i Augustus hoorde ik zeggen dat ze ter gelegen-

heid van de geboorte de slang aan 't vereeren waren. Ik zond den vader Ndoy
halen. De man kreescher bij : « 't Is te vergeefs dat ik het verbied, zegde hij,

ik heb me kwaad gemaakt, maar 't helpt niets. De vrouwen komen alles schikken

en offeren en zingen en dansen. Mijn vrouw noch ik hebben daar aan mee
gedaan. De Bdbdtlgdsta.'kevy waren reeds geplant. — Hij was uit den Mbaga-
stam. — Bij ons, zei hij, doen ze dat allemaal niet. Als een tweeling geboren

wordt, dan gaat de vader naar het woud een wild dooden. Heel de familie en de

geburen eten er van en men geeft er een weinigje van aan ieder van de kinders

en 't is gedaan. Maar hier de Kglandi ! ! ! »

In den nacht van i en 2 Augustus stierf een der kinders. 's Morgens vroeg

stond de vader daar reeds om het te melden. Alhoewel ik er niets van te hooren

kreeg, ben ik overtuigd dat de zwarten onder hen beweerden, dat het gestorven

is, omdat ze op mijn zeggen, 's avonds te voren, de vereering hadden gestaakt.

Den 2 Augustus om 8 uur 's morgens trok ik er naar toe. Het overlevend kindje

lag daar puidnaakt en zoo barmhartig kleintjes, heel alleen op een bamboebed
in de blakke zon. Het leefde toch nog en ik doopte het, mijn naam Basilius

gevend. Ondertusschen vernam ik dat het overleden kind in den pot was gedaan

op de Bi'.bangdita.'kQn. Ik drong op het wegnemcn van die staken niet

verder aan, daar de vader me beloofd had ze omver te werpen. Maar de vrouwen
van 't dorp hadden zulks voorkomen en waren onder groote vereering met da
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tusschen twee drummers van den Nduruhoom. In zittende hou-

ding plaatst men er het lijk op, de handen loshangend tusschen de

knieen. Rond de borst is een boomschorskoord die het lijk aan de leu-

ning van het stoeltje vastbindt. Ook het hoofd wordt met zulke koor-

den omhoog gehouden. Zoo bhjft de doode op zijn eentje zitten. Recht
voor hem steekt men staken in den grond, die schuins boven zijn

hoofd steken tegen den stam van den Nduri'i. Bovenop die staken

en langs de kanten wordt alles toegestopt met boomschors en banaan-

blaren en gekneede aarde, zoodat er hoegenaamd geen water aan het

lijk kan ^. Immers zooals voor de potten, zoo moet ook tegen den
Nduru gezorgd worden dat er geen water aan het lijk kome, anders

zou het regenen en blijven regenen.

Als de NdunibooTCi te wijd af staat, begraven ze den tweeling in

de aarde zorgende een dakje boven de grafstede op te richten, opdat

het niet regene op het lijk van den tweeling.

Na de begraving van den tweeling danst men weer aan 't sterfhuis,

maar niemand mag een traan laten : 't zijn vreugdezangen, geen dood-

zangen zooals voor gewone stervelingen.

staken en de potten er op heel ver in de planterijen gegaan, waar ze de staken

hadden geplant. Daar waren ze het kindje gaan begraven in zijn pot.

Den 3-4 Augustus stierf het ander tweehngje. In den morgen ging ik het

begraven. Dat zouden ze toch niet wegnemen, ik ging er bijbhjven. Het lag

binnen in de hut : nergens zag ik een traantje. Het was gewikkeld in den doek
dien ik tijdens mijn eerste bezoek den vader had gegeven. Ik vroeg of het graf

gemaakt was. « Neen, maar ze gingen het seffens graven. » Getweeen gingen ze

heen met een hakmes en waren kort daarop terug. « Gedaan », zegden ze in

hun taal. De vader nam en droeg het lijkje. Ze hadden het graf nu gemaakt
juist aan den voet van een grooten Nduruhoom Ik gebaarde van niets,

maar dacht bij me zelf :« Nog wilden ze hun gebruiken zooveel mogelijk in eere

houden. » Wat ze later hebben gedaan, weet ik niet.

I . Hoofdmannen van dorpen worden ook zoo begraven tegen den Ndurit-

stam. In 1916, 15 Augustus, ging ik te Monge bidden op het graf van Maria

Golonga, rond de twintig jaar oud. Men bracht me voor een Ndurustam
waar het tusschen de drummers vol lag met schors, staken en banaanblaren;

er stond een bamboebed tegen recht. Langs den anderen kant van denzelfden

hoom -wasBumbA lingi zeven maand vroeger begraven, maar er was niets meer

van te zien. BumbA Idngi was de broer van den ouden hoofdman van Alongi

en Maria Golonga was een tweelingkind. Zij had eertijds wat Katechismusles
gevolgd, kreeg de longtering en werd door mij gedoopt. We willen niet nalaten

hier de aandacht te trekken op die koppeling : tweelingen en hoofdmannen die

aan NduKl'tstammen begraven worden. Dat herinnert me aan het gezegde van
een zwarte : « De tweelingen zijn de hoofdmannen van de andere, gmdat zij

TWEELINGEN ZIJN. ))

De hoofdmannen worden soms ook aan het water begraven en na de begra-

ving wordt de loop van het water boven de begraafplaats omgeleid.
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Want dat zijn de tweelingen niet. Tweelingen zijn onsterfelijk. De

zwarten zeggen nooit van een tweeling : hij is dood, maar lb o : hij is

weg. Hij is heen, tondb ^ halen voor zijn tweelingzusje of broertje,

opdat het sterk worde. Van dan af staat het vast dat het overlevend

kind niet zal sterven, aangezien zijn maatje eten gaan halen is voor

hem. Valt het anders uit, dan is er denkehjk iets anders tusschenge-

komen !! Is een van de twee gestorven, dan zet men elken avond de

schotel van den overledene buiten, en elken morgen is hij uitgeeten.

Werd het gestorven kind in den pot begraven, dan gaat men twee

dagen later naar 't woud twee Ndondord en twee Ngbdndd halen.

Al zingend en dansend, wit en rood beplekt, gaan de bloedverwanten

en geburen naar den tweelingpot. De Ngbanda worden aan deBdbdngd-

staken gebonden en de Ndondord aan den voet derzelfde B&hkngo

geplant.

Xa de dood van een tweelingkind krijgt het eerste kind dat in

't dorp ter wereld komt den naam van 't overledene, zoodat die naam

blijft voortleven.

DE NGBANDI VEREEREN DE SLANG
IN DE TWEELINGKINDERS

Dezen worden als slangen gevreesd.

Na aangetoond te hebben dat de Ngbandi de tweelingen als slangen

vereeren, zal het zijn belang hebben er een woord bij te voegen over

de vrees die deze vereering ten gronde ligt. Dit om het wezen dier

vereering beter te doen begrijpen.

A) Wreede aard van den tweeling.

Spreek met gelijk welken Ngbandi over de slang, iedereen zal u

zeggen dat zij slecht is. « Moesten wij ze niet vereeren dan zou ze

ons dikwijls bijten. » De tweeling wordt door alleman gevreesd als

hij klein is. lemand die gedroomd heeft dat hij zou sterven bij v.

komt naar de moeder van den tweeling om dat ongeluk van hem

af te keeren. De moeder bestrijkt droomer en tweeling met witsel.

Dan offert de droomer palmolie en eiers.

Onder de tweelingen die alien, bizonderlijk als ze klein zijn, ge-

vreesd worden, vindt men nochtans goede en slechte slangen.

I. Tondb, roode vrucht die in 't veld onderaan, tegen den grond aan den

Siwgistam groeit. Heeft geen slechten doch een sterken smaak, wat terpen-

tijnachtig en tevens heel zoet. De slangen eten ze, zoo 't schijnt.
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a) Ngbg nztihi (slang grammoedig) zijn de slechste. Sterft er een

van de tweelingen, dan is de overblijver een slechte want liij heeft

zijn maatje vermoord.

Zij die zoo betiteld worden dooden hun medetweeling die doodge-

boren vvordt of later sterft, ja ze dooden soms hun vader en moeder of

andere bloedverwanten. Zij lachen nooit : 't zijn ofwel « bleters » of-

wel pronkers; ze hebben de menschen niet lief en dooden er veel.

Te Ny^ki, Ngdnddsta.m, was in 1913 NgMo ^ de vader van een twee-

ling gestorven. ledereen wist te vertellen dat de tweeling, nu vijf jaar

oud, zijn vader had vermoord, omdat deze hem niet genoeg eten had

gegeven.

Een tweeling wil niet dat iemand die uit droefheid of rouw weent

in zijn tegenwoor'digheid verschijne. Ook als er een bizonder sterfge-

val in 't dorp is, vlucht de moeder met haar tweeling weg en keert

eerst terug als de doode begraven is.

Als de moeder ievers optrekt om een afgestorven familielid te gaan

beweenen, mag de tweeling nooit meegaan. Zij laat ze thuis en als ze

weerkeert dient ze goed te zorgen dat haar oogen fiink en friscli

staan. Ze plekt haar wezen in 't wit, zoodat de tweeling geen tranen

noch rouwteekens kan ontwaren, anders zou zij sterven.

'k Zegde reeds dat de kleuren van den tweeling rood en wit zijn.

Zij die hem komen vereeren of maar naderen mogen volstrekt geen

zwart op hun wezen hebben zooals de Ngbandi doen ten teeken van

rouw.

Baw, de moeder van den tweeling Kgngh en Mongbeto, heeft hare

nalatigheid daarin duur moeten betalen. Ze was (1914) naar 't sterf-

huis geweest van haar broer in 't gebuurdorp Ndawere. Ze had haar

eenig overlevend tweelinkje thuis gelaten. Als ze terugkwam ver-

waarloosde zij haar oogen uit te wasschen en de rouwteekens weg te

doen. Zoo nam ze haar tweelingkind op. De slang liet weten in droom :

Omdat zij niet goed met me gehandeld heeft zal ik mijn moeder doo-

den. Zij werd inderdaad ziek en in Mei 1914, anderhalf maand later,

stierf ze. Het tweelingkind zelf overleed kort daarop (Juni 1914), bij

gebrek aan moederzorgen.

Die tweeling Kongo, en Monghetb was heel boos geweest. Hij had

vroeger reeds drie broers van zijn moeder gedood Ndumba, Mosoporo

en Beregba -, zoodat er maar twee meer overbleven : Bgsungba en

Bicingbendo.

1. Zie lied 13 in Aanhangsel V.

2. Zie lied 17 in Aanhangsel V.



DE SLANG BIJ DE NGBANDI 43

De tweeling Gindo en Nzinzira, {Ngondastam) , liet weten dat

indien zijn moeder nog een kindje kocht en het een meisje was, hij

het zoude yvermoorden.

b) Ngbo nzo'" AU (slang van goeden aard, inborst).

Andere tweelingen zijn lieve slangen : altijd vriendelijk, die lachen

en spelen en vveinig kwaad doen aan anderen.

Worden de twee kinders allebei groot dan zijn het goede slangen en

min te vreezen dan de andere ^.

Ingezien de wreedheid van aard der tweelingen, neemt men aller-

hande voorzorgen. Bij de kiekenofferande aan den kleinen tweeling

ziet men wel toe dat zij de ingewanden niet opeten, want doen ze dat

dan zullen ze menschen dooden.

In 't Sikngodovp Kumbii dierf men zelfs geen eiers geven uit vrees

dat zij wreed zouden worden en menschen dooden.

B) Afgunstige aard van den tweeling.

Een ander aardkenmerk van den tweeling is de afgunstigheid, heel

aanschouwelijk in 't volgende.

De vader en de moeder van den tweeling eten uit twee schotels

met twee lepels, een in de rechter en een in de linkerhand, overhands

uit elke schotel. Ze drinken eveneens uit twee bekers zoo niet zou een

van de twee kinders sterven.

Bij de Sango zag ik twee bundels groote Ngbdndastaken recht-

staan tegen de hut : ze dienden om er eten van den tweeling op te dis-

schen. Elk had zijn bundel. Buiten de maaltijden hingen de ouders en

de vereerders er hun Ndondordha.nden aan.

Tegen Yakomh stonden tegen de tweelingboomen lijk twee tafels

opgericht die de de de heeten waar het eten en de offeranden voor den

tweeling werden opgelegd.

Als de tweelingen alleen eten dan maakt men altijd twee schotels

gereed met dooiers van eiers en palmolie, of kiekens met palmolie en

bananen.

De ouders zien altijd wel toe dat zij juist evenveel op ieder schotel

doen, anders zal hij die minder krijgt, hoe weinig het ook zij, sterven,

omdat hij zich verwaarloosd zal achten, ofwel zal hij uit afgunst zijn

maat dooden.

Zoo was bij de Sango een tweeling : een meisje en een jongen. Het

meisje was een parel van molligheid en snelheid; iedereen was er vol

I . Uit hetgeen wat verder zal gezegd worden zal de wreedheid van de slang

nog beter uitkomen.
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bewondering voor . De slang maakte in droom bekend dat het meisje

Pasa moest heeten, d. i. voor het geluk geboren; en de jongen Kunda,

d. i. voor het ongeluk geboren. Kundd achtte zich benadeeld. Dat kon

zoo niet bUjven duren : Kundd doodde Pdsd ^.

Wreedheid en afgunstigheid schijnen de hoofdtrekken te zijn van de

tweeUngen. Daarom is 't dat ze gevreesd worden.

I. Het spreekt vanzelf dat in al die gevallen van tweelingen die ouders of

broers of zusters of anderen dooden, geen het minste bewijs van schuld bestaat.

Ik zeg hier eenvoudig wat de zwarten houden staan; die dood wordt aan de

tweelingen toegeschreven.



TWEEDE DEEL

HOOFDSTUK I

WAAROM VREEZEN EN VEREEREN DE NGBANDI
DE TWEELINGEN ALS SLANGEN?

Omdat zij bioedverwantschap vinden tusschen den tweeling

en de slang ^

Om die thesis te bewijzen zal het, geloof ik, voldoende zijn het ver-

wantschap na te gaan dat (volgens de Ngbandi) te vinden is :

A) Tusschen de slang en den tweeling zelf.

BJ Tusschen de slang en de moeder van den tweeling.

C) Tusschen de slang en den vader van den tweeling.

D) Tusschen de slang en de andere bloedverwanten van den twee-

ling.

A) Tusschen de slang en den tweeling zelf.

Tweelingkinders zijn noch min noch meer echte slangen ^. Men
heet ze Ngbg (slang) en de vader zal voortaan bekend staan onder den

naam van To Ngbg, vader van de slang; de moeder als Td Ngbg,

moeder van de slang.

Reeds v66r de geboorte is het dikwijls geweten dat de moeder een

tweeling zal baren, want als zij nog zwanger is, (ik zeg slechts wat ik

van de zwarten te hooren kreeg) komen er veel slangen in huis, zoodat

de vader overtuigd is dat zijn vrouw een tweeling zal baren. Na de

geboorte zitten er altijd twee slangen in huis, nu hier dan daar, wel

weggedoken, maar ze zitten er toch ^.

1

.

Ik geloof dat over 't algemeen al de oervolkeren de tweelingen als geestes-

kinderen vereeren, maar naar mijn weten worden zij, buiten de Ngbandi,
nergens als slangen vereerd.

2. Al wie deze verhandeling gelezen heeft, zal opgemerkt hebben dat er

soms spraak is in de droomen en van den tweeling die spreekt en van de slang

die haar wil kenbaar maakt. De tweeling zelf is een slang, bijgevolg als de
tweeling spreekt, spreekt de slang.

3- Poggte, een tweelingkind uit den Sangbsta.m, vertelde me dat als hij

klein was, er een groote slang aan de vorst van de ouderhut hing en zich naar
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Aan den tweeling doen zij niet het minste kwaad, zelfs wanneer

men die kinders bij de slangen legt. Uit eigen beweging komeu de Sian-

gan zich aan de legerstede van den tweeling ncdervleien.

Ontdekt men in 't dorp een slang, dan roept men naar den tweeling.

Hij komt en strooit wat Mbio of asch of wat hem onder de hand
valt, en die slang zal aan niemand kwaad doen.

Indien een der tweelingen ongelukkiglijk een slang doodde, 't zij

uit zelfverdediging, 't zij om anderen te verhelpen, dan weent hij en

vereert het ander tweelingkind dat op zijn beurt ook hem en de ge-

doode slang zal vereeren (zielnleiding). Liet hij het weenen en veree-

ren na, dan zou hij zeker en vast ziek worden en sterven.

Indien het voorvalt dat een der tweelingen een leelijken droom
droomt, b. v. dat hij zal sterven of van de slang gebeten worden, dan
zal hij, zoohaast hij wakker wordt, het kwaad afweren met de slang

te vereeren. Als de tweeling groot is, leeft hij om zoo te zeggen in dage-

lijksch verkeer met de slangen ^, en om de slang te vereeren, vereert

hij zichzelf. Hij beplekt zich met witsel en bestrijkt zich met roodsel.

Hij plant altijd twee boomen ^ aan de deur van zijn hut, een Nddn-

dbrb aan den voet van die boomen ^; twee xVg^an^astokjes steken in

't stroo boven zijn hut om eiers aan te rijgen.

Zwicht u ruzie te maken met een tweelingkind. Als hij wil, gaat hij

het veld in achter een tak van den Tow^ostruik (Svngx ti Tondo) *. Hij

keert er mee terug, den struik langs den grond voortslepend en met
den mond het gerucht van de slang nabootsend. 't Zal niet lang duren

of de slang zal uit het veld afkomen, haar broeder volgen en den mensch

door haar broeder aangewezen bij ten.

beneden liet vallen. ledereen wist dat die slang kwam om met hem en zijn

tweelingbroeder Singi te verbroederen. En iedereen kwam die groote slang

binnenhuis vereeren.

1. De slang schijnt sommige familien bizonder te liefkozen. Er komen veel

slangen, dat is tweelingen. Zoo ging het met Ngongoro {Ngondastam) , die zelf

tweelingkind, onder zijne nakomelingeu nog een tweeling telde.

2. Twee Nduru of andere boomen eertijds als hij klein was in droom

aangeduid. Rond Abumombazi worden die boomen in't midden van 't dorp
geplant tegenover de hut van den eigenaar.

3. Rond Abumombazi worden die boomen en Ndondoro-planten niet aan

de deur van de hut, maar in 't midden van 't dorp gezet. In het dorp Tere

{Bwatostam) heb ik alzoo zestien slangvereeringen geteld, waaronder ver-

scheidene van oude tweelingen van vroeger te wier nagedachtenis de bloed-

verwanten de slang blijven vereeren. ^
4. Merk op dat de Tondb hier weerop het tapijt komt. De overleden tweeling

gaat Tondb halen voorzijn medetweeling, en de tweeling neemt een tak van den

Tondb om zijn wraak uit te werken.
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Wil een der tweelingen op jacht gaan, dan trekt hij 's morgens

VToeg het veld in, neemt twee Mbodd, die hij op het vuur roostert,

spuwt er op, pakt er een in ieder hand, en legt ze aan den voet van een

grooten boom zeggend : Angbo atoro ngbg te nibi, nibodo i~ te, mbi

ho sd mbi te. Dit is : Slangen, geesten van mijn slang-zijn, eten wij

dezen mbodd, dat ik wild doode en ete.

Die zinsnede werd me letterlijk door een tweelingkind uit den

A'gonddstam opgegeven.

Een Bwdto vertelde mij als volgt : Als de tweeling groot geworden

is en zelf op jacht kan gaan, neemt hij maniokbrood, legt den maniok

aan den voet van een Ngboroboom en zegt : Angbo, i~ mil yl id,

i te ; mbi gwd ydndo kb mbi ho sd, 6. (Slangen, neemt dit en eet ; ik

ga 't bosch in (dat) ik wild doode.) Daarna gaat hij op jacht.

Stroopt of doodt hij wild, dan haalt hij eerst de ingewanden er uit,

zet ze op 't vuur, en naderhand twee brokken nemend, een in ieder

hand, legt hij ze aan den voet van een grooten boom zeggend : Ayd
td mbi ngbg... i" mil be sd i~ te, mbi hu" mbd sd, mbi ho, mbi te : Bree-

ders mijn slangen... neemt de lever van het dier, eet, ik zie ander wild,

ik dood ik eet; bewaak mij goed.

Hier hebben wij dus het bewijs dat de tweeling de slangen als zijn

bioedverwanten aanziet en gemeenzaam met hen omgaat.

Als de tweeling groot is zal hij ook geen ander wijasch Yolo ne-

men zooals de andere zwarten; hij blijft enkel bij het vereeren der

slangen, zijn broeders.

B) Betrekkingen tusschen de slang en de moeder
VAN den tweeling.

In dit verwantschap der kinders staat de moeder heel dicht. In haar

liederen zingt de moeder van den tweeling de namen van al de twee-

lingkinders die zij gekend of waarvan zij gehoord heeft. Zij heet die

allemaal slangen en « hare " kinders.

Ziet de moeder van den tweeling een slang dan zegt ze : Mijn kind,

(zij roept haar eigen tweelingkinders) ga uw weg voort opdat zij u
geen leed doen. — Komen er anderen om de slang te dooden, dan

vlucht zij weg.

Hebben zij ze doodgeslagen, dan komt zij weenen over haar « kind »

zeggend : Ae ngbg nyi mbi e! (driemaal : A slang kind mijn !).

Den 20 Juli 1913 hadden eenige mannen van 't oud-soldatendorp

tegen onze Zending Banzistad-Sint-Michiel, in hrm planterijen een

groote boaslang gedood. Ze brachten haar naar de Zending om het

monster te laten zien. Teyendi, de vrouw van Poyd, een onzer werklie-
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den, en moeder van een tweeling, kwam angstig uit het dorp geloopen,

nam 't eerste wat haar onder de handen viel, wat aarde, en strooide

het over de vermorzelde slang. Ik vroeg haar waarom zij dat deed?

Ze antwoordde : ti voro ngbg : om de slang te vereeren.

De moeder van den tweeling mag evenmin als de tweelingkinders

zelf eenig kwaad doen aan de slang zonder haar gramschap op te

loopen.

Enkel de tranen en de vereering kunnen de wraak van de slang

tegenhouden en afweren ^.

Indien de vader van de tweelingen de moeder mishandelt, dan
straft de slang hem. Hij zal ziek worden tenzij hij de slang vereere.

Dit feit alleen laat zien dat de moeder heel wat dichter verwant is met
de slang dan de vader.

Blijft de moeder, na den dood van haren tweeling, haar kind d. i.

de slang vereeren, dan gebeurt het wel eens dat zij andermaal slangen

baart.

Een geval heb ik geweten dat de moeder van den tweeling ook be-

graven werd tegen den Ndun'tsta.m, omdat de slang zulks verlangd had.

De vader en de moeder, als hun tweeling groot is, nemen andere

« wijasch)) ook, maar nooit zonder alvorens eerst de slang geweldig

vereerd te hebben.

C) Betrekkingen tusschen de slang en den vader
VAN den tweeling.

Het gebeurt dat de vader onder het lommerdak dicht bij den twee-

ling eensklaps uit zijn slaap wordt gewekt en geblaas van slangen hoort

die rond hem kruipen. Hij verwijdert zich maar doodt ze niet; hij

neemt wat roodsel en strooit het over de slang uit om haar te vereeren.

Soms wordt de vader door de slang berispt, namelijk als hij wat al

te veel weggaat naar de goesting van den tweeling. De tweeling roept

dan zijn broer d. i. de slang, die afkomt en altijd rond 's vaders voet

kruipt om hem te beletten nog uit te gaan. Dan spreekt de vader de

slang aan zeggend : Yu mhi... mo vi gere mbi sia? Mijn kind (hier de

de naam van zijn tweelingkind) waarom sluit ge mijn voet?

I. Yabwi, vrouw van NgOfongg en moeder van een tweeling, hier tegen

Banzistad {Ngondastam) zou het aan den lijve ondervinden. Ik had haar

't een en 't ander over tweeUngvereering gevraagd. Ze had zelfshaar voorhoofd

met witsel bestreken om te toonen hoe men doet om den tweehng te vereeren.

's Anderendaags kwam ze af, op een stok geleund, voetje voor voetje : ze was

toch zoo ziek ! De slang had gepoogd haar 's nachts te verworgen omdat zij

zonder reden den tweeling had vereerd 1!!
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Bezeert of doodt de vader eenslangetje.er zal hemgeen kwaad over-

komen. Nochtans, indien hij een groote slang, die hem kwaad deed of

wilde doen, zou dooden, dan weent hij ^ om zijn kind, en thuisgekomen

is hij verphcht zijn tvveeUng met Mbio en Zw<i. te vereeren.

Wil de vader van den tvveeUng op jacht gaan, dan doet hij een hee-

len pot gereed maken met Mbodb, kiekens en palmoHe. Hij komt
bij den tweehng, neemt wat palmoUe uit den pot en strijkt het over

hun maag; daarna geeft hij er hun van te eten en vereert ze met rood-

sel en witsel.

Als de vader van den tweehng op jacht gaat, bij de MhAti, tegen

A bumgmbazi, en als zijn kinders dood zijn, dan kapt hij twee Ngbdnda-
stokjes, snijdt er streepjes in en plant ze. Hij steekt er een Mbodb
boven op, giet er palmolie over, en neemt in ieder hand een dier

kampernoelies welke hij op den grondwerpt zeggende: {"ngbo, i" niu

mbodb Id i~ te, mbi gwd ydndo kg, le mbi hit" sd mbi ho 6! : Slangen,

neemt dien mbodb, eet, ik ga naar 't bosch, (dat) mijn oogen wild zien,

ik doode o !

De ouders van den tweeling blij ven hun leven lang de slang vereeren.

Als de vader niet spoedig nieuwe kinders krijgt, vereert hij zijn

tweeling en wordt verhoord.

De vader en de moeder van den tweeling worden altijd onder een

strooien dakje begraven, want anders zou het blij ven regenen. Dat
feit op zijn eigen bewijst genoeg dat de Ngbandi bloedverwantschap

vinden tusschen ouders van tweelingen en de slang.

Om de verhandeling der betrekkingen van de slang met de ouders

van tweelingen te besluiten, kan de vraag niet overbodig schijnen, of

de ouders het baren van een tweeling als een geluk aanzien ofwel als

een ongeluk?

Op die vraag dient geantwoord dat ze het eerder als een ongeluk

aanschouwen. In lied 5 (zie Aanhangsel IV) wordt de moeder bespot

omdat ze dwaaslijk uit een anderen stam gekomen is om alhier bij de

Sango slangen te baren. Ook in lied 8 aldaar zingt de moeder dat ze

dwaaslijk slangen ter wereld bracht.

Een onzer kristenen, Antonius Moyenge, uit den Sdngdsta.m, wiens

vrouw in gezegenden staat was, eens dat hij met mij over slangveree-

ring aan 't spreken was, zegde me : « Moest mijn vrouw een tweeling

hebben, ik zou er geen het minste hartzeer in maken, nu ik weet dat de

tweelingen menschen zijn als de andere en geen slangen. »

I. In 't Aanhangsel der liederen staat er een lied dat door den vader wordt

gezongen als de menschen een slang hebben gedood.

4
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Dikwijls had ik reeds rechtstreeks aan andere de vraag gesteld en

nooit had ik er een voldoende antwooi'd op gekregen, en hier nu kreeg

ik onrechtstreeks te hooren, dat zij die met een tweeUng behebt wer-

den, er hartzeer in maakten.

D) Betrekkingen tusschen de slang en de andere
BLOEDVERWANTEN VAN DEN TWEEI.ING.

't Eerste kind dat na den tweeling uit dezelfde ouders geboren

wordt, zal altijd Vii ngbg genaamd zijn, en 't is ook eene slang, die

bijgevolg vereerd wordt (zie hooger, Eerste deel, hoofdstuk II,

B. c. Het geven van eenen naam).

Kinders van tweeHngouders moeten de slang blijven vereeren, zelfs

als de tweeling lang dood is. doodgeboren b. v. Ze zijn verplicht zich

te beschouwen als verwant met de slang. Vereeren zij de slang niet,

ze zuUen geen kinders baren, geen wild dooden, enz.

Als de broer van den tweeling op jacht gaat, doet hij zooals wij van

den vader hebben gezegd, en hij spreekt, zelfs als de tweelingen dood

zijn, deze woorden uit : « Mijne broeders (hier noemt hij den tweeling),.

maakt dat ik wild zie... »

Zooals we reeds vroeger opmerkten, verdient de vereering van den

tweeling door de moederlijke ooms een bizondere melding ^.

Als het geboortedorp der moeder dicht tegen het dorp ligt waar de

tweeling geboren is, dan wordt deze in beide dorpen bijna evenveel

gevierd. ledermaal dat men den tweeling vereert, laat men het aan de

moederlijke ooms weten. Deze komen af en vereeren mee, en als de

viering uit is, gaan zij al te zamen naar het geboortedorp der moeder

en vallen daar opnieuw aan 't vieren ^. ledermaal dat de vader naar

1. Kuya zijn al degenen die van 't dorp der moeder zijn, als deze uit een

ander dorp afkomstig is. Het kind is ook hun Kuya.

De ngbandinaam. voor alle moederlijke ooms is dus Kuya, en wederkeerig

de neef of nicht uit een zuster geboren heet tegenover dien broer : Kuyd. De
moederlijke oom houdt veel van zijn neef of nicht. Als hij van de jacht terug-

komt is van rechtswege de kop van 't dier voor de kuyu. Wederkeerig houden

de kinders onzeggelijk veel van hun moederlijke ooms.

2. Er liggen hier bij SangO, twee dorpen nevens een: Ziamba en Dawere.

De tweeling was in Ziamba, 't dorp van den vader. Zoo dikwijls Ziamba den^

tweeling vereerde en aan de dansende vereerders bij voorbeeld, twee pottea

palmwijn gaf, kwam Daivere aanstonds ook miet twee potten palmwijn af..

Als de vereering daar afgeloopen was, gingen die van ZiAmba naar Dawere

met twee potten palmwijn en daar gekomen gaf Dawere er nog twee andere.,

wijl de tweeling er nogmaals vereerd werd.
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de familie van de moeder, of de moeder naar de familie van den vader

trekt, wordt er gescholden en verwenscht.

Zijn de eerste dagen, weken, maanden en jaren gedurende dewelke

heel het dorp aan de vereering meedoet voorbij, dan vereeren nog

slechts de familieleden de slang; en zij doen het om zoo te zeggen

gestadig daar zij zich als door bloedbanden aan de slang verbonden

achten.

Valt er een familielid ziek, ('t zij de tweeling zelf of een bloedver-

want) dan loopen alien met witselplekken op voorhoofd en armen. Ook
de tweeling zelf is witgeplekt.

't Zelfde bij sterfgeval. Zelden of nooit heb ik een begrafenis of

sterfgeval van voorname dorpelingen bijgewoond of er waren, bij den

eenen of den anderen rouwdeelnemer, sporen van slangvereering te

zien. Want als er een bloedverwant van de slang in rouw komt, al is 't

dan ook voor aangetrouwde familie (en deze strekt door de veelwij-

verij ver-ver uit) plekken zij hun wezen wit om de slang te vereeren.

Nu keert de vraag weer :

HOOFDSTUK II

Waarom vereeren de Ngbandi bepaald de tweelingen

en niet de drielingen als slangen?

We hebben gezien dat enkel de tweelingen en sommige eenlingen

(zie verder aanliangsel II) die eenigszins met tweelingen in verband

staan, als slangen worden vereerd. Een drie- of vierling wordt niet als

lang vereerd ^. Men heet dezen niet Ngbo maar Teke ^.

Waarom zijn tweelingen slangen en drielingen niet?

Ik heb op alle wijzen gepoogd om dat beantwoord te krijgen. Meest

altijd antwoordt men : « We weten het niet. God heeft dat alzoo aan

onze voorvaderen gezegd .»

Bdw uit Nyaki, Ngdndasta.w , vertelde me daarover : « Omdat het lets

1. Over eenige jaren werd bij de SdngO een drieling geboren die geweldig

ward vereerd opdat hij zou blijven leven.

2. Een zwarte kan drukken zonder letters en liegen !! Twee staaltjes : Eer

de Blanke hier aankwam, zoo vertelde me Batamd, uit den Ngdnddsta.m, was
er een vrouw in onzen stam die zeven kinders tegelijk ter wereld bracht. Dat
waren Teke geen Ngbo. Over eenige jaren, (aldus een andere) heeft een vrouw

uit Motende een mensch-aap (chimpanze) gebaard. Naderhand heb ik vernomen
dat iedereen hier overtuigd is dat de chimpanze van de menschen voorkomt,

een kruisprodukt van 't menschelijk geslacht ! In 't verlichte Europa doen

ze den mensch van den aap afstammen, hier den aap van den mensch I
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ongemeens is en dat de mensch gewoonlijk maar een kind te gelijk

heeft. Als hij er meer heeft dan vcreert men de slang die om haar tal-

rijk kroost, dat soms dertig slangetjes ineens bedraagt, bekend staat. »

Ik onderbiak hem zeggend : Er zijn nog andere dieren die een talrijk

kroost hebben, b. v. de krokodiel die tot 80 eiers kan uitbroeien in

't Zand.

Bkw antwoordde dat de krokodiel de broer is van de slang, haar

broer die in 't water woont.

Ik vroeg verder hoe het kvvam dat de Ngbandi enkel den tweeling,

en niet 00k den drieling als slangen vereerden? Baw zegde niets meer,

en 'k hoorde nog enkel : TA mbi hinga ma : ik weet het niet.

Een inwoner van Dondo wist er meer over te vertellen : « Voor een

tweeling vereert men de slang omdat de slang 00k eerst een tweeling

heeft gehad, naderhand een vierling, dan een achtling, daarna een

zestienling, een twee-en-dertigling, maar 't staat vast dat zij met een

tweeling is begonnen, later is het verdubbelend voortgegaan. » 5^ non

d vero, e bene trovato.

Ik moet bekennen dat ik het niet weet en de zvvarten blijkbaar ook

niet.

AUes besluitend, meen ik dat de echte reden ergens zal moeten op-

gespeurd worden in een overoude overlevering van de Ngbandivol-

keren, die van Soedaneeschen oorsprong zijn.
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WAAROM VEREEREN DE NGBANDI DE SLANG ?

Het antvvoord luidt zooals op de voorgaande vraag. Het ontstaan en

de reden van die vereering en die vrees ligt te zoeken in een overoude

overlevering ^. Er zou misschien meer klaarte kunnen bijgebracht

worden, indien men dien eeredienst vergelijken kon met dergelijke

gebruiken onder de andere oervolken van Soedaneeschen oorsprong

verspreid. Het eenige antwoord dat ik van de zwarten kreeg, als ik

hun vroeg vvaarom zij b. v. den luipaard niet vereerden voor den twee-

ling, was eeuwig en eeuwig dit : « God is het die dat eertijds aan de

oude Ngbandi heeft gezegd. »

Deze eeredienst is van groote aangeiegenheid in 't leven van de

Ngbandi : hij beheerscht al de andere gewoonten en gebruiken. We
hebben genoeg gezien hoe zij in al de merkwaardige omstandigheden

de slang vereeren. Er gaat van de slangvereering een allergrootsten

invloed nit zoowel over hun bizonder als over hun openbaar en hun

dorpsleven.

Ik vroeg eens aan Yabwa, een tweelingmoeder uit den Ngonda-

stam, waarom de Ngbandi de slang vereeren : « Weet u niet, zei ze,

dat de slang de Toro is van de Ngbandi? De Mbanza en de Ngbugbu

hebben hun Ngakola en de Banziri hun nijlpaard als Toro ^. Bij de

Ngbandi vindt u geen ander Toro dan de slang. »

Toro heeft hier de betcc^kenis van oppergeest.

1. Het is mijns inziens niet ten onpasse hier een woordje toe te voegen

over de moeder van de slang. De zwarten beweren dat de KdngalogbA de

moeder van de veldslang is. De kangalogba is een groote groene libellule,

hoog van poot, die springt en vliegt. Eigenoogig heb ik gezien dat de kanga-

logba een heel klein wormpje voortbrengt dat krult en kronkelt als een slang.

Het heeft oprecht het uitzicht van een slang. Vandaar het gezegde en de volks-

meening bij de Ngbandi dat de kangalogba de moeder is van de .slang. De

KAngMogba doet geen kwaad, maar volgens de zwarten zeggen, is zij boos

en wordt men er van gebeten, dan sterft men.

2. Bij de Banziri is het nijlpaard de oppergeest. Ze zijn getweeen. De man

heet NgAkgla, de vrouw Ngesemi, Als het nijlpaard uit het water komt,

vertellen de Banziri, dan stormthet. Overal waar de geest voorbijgaat beven de
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Gaso, een man als een boom, een dcr voornaamste ingezetenen van

den A''goM^^istam, zegde me : « Uw God is in de kerk, en hij wees naar

onze kapel; bij ons is de slang wat God bij u is. »

In onzen Zendingpost, Mglegbi-Sint-Antonius, wisten de geloofs-

leerlingen te vertellen dat bij de Nghandi enkel de slang op een eere-

dienst mag bogen die met dien van den God der kristenen kan verge-

leken worden ^.

Ik zelf heb van den beginne af kunnen ondervinden hoe de nieuws-

gierigheid der Nghandi werd gaande gemaakt door het Bijbelverhaal

van den duivel, die onder de gedaante van een slang onze stamouders

ging bedriegen. Ze hebben me in 't eerste wel tienmaal aan een stuk

gevraagd of de slang dan toch zoo slecht was, en of God waarlijk ster-

ker was dan de slang.

vruchten, planten en boomen. De naam Ngakgla is ongetwijfeld aan de nabu-

rige stammen Mhanza enNgbugbu ontleend.

Bij de Mbanzci,Yagpa, Funi, Ngbngbu wordt als oppergeest een soort wan-

gedrocht vereerd dat zij Ngakola heeten. De Ngakolii woont diep in 't woud,

aan een bron. Die zijn kinderen willen worden, gaan er naartoe, verweg, en

blijven er heel lang. Zij leeren er den dans en de liederen van den Ngakola.

Op hun bulk dragen zij alien het lidteeken der opening langswaar de Ngakola
den kwaden geest heeft uitgehaald. De ingewijden weten aan de oningewijden te

vertellen dat, als zij toekomen, de Ngakola op den grond slaat : aanstonds

scheurt de grond open en al de postulanten worden in een put geworpen. Als

zij daar heelemaal verrot zijn, dan verrijst hen de Ngakola en geeft hun een

nieuwen naam.
We staan hier voor een geheime sekte. Voor zooveel ik er van kunnen ver-

nemen heb is het een aristokratische inrichting. 't Zijn al van de voornaamste

die er deel van uitmaken.

I. Dorp Kama, Sangostam, 5 Augustus 19 16. Een vrouw die van 't water

kwam, zag een heel pak papieren uit de lucht vallen. Verschrikt liep ze weg
naar 't dorp.meldende wat zij gezien had, en iedereen kwam af om het geheimvol

ding te vereeren. Maar men zocht te vergeefs : het ding was verdwenen. De
plaats waar dit wonderpak gevallen was werd geweldig gevierd zooals men
doet voor de slang. Eiers werden geofferd en roodsel en witsel op de plaats

gestrooid. Als ik zoo spreken mag, de oppereer werd daar bewezen.

Een ander geval van slangvereering, en niet van gering belang, doet zich voor

als de Dibere tegen een familielid van de slang is gesteken. De Dibere is,

zooals hooger gezegd is, de bizonderste « Wijasch ». AUe fetichisten kennen de

kracht van dien hoorn. In onderhavig geval zien wij dus de slang vereeren om
den kwaden invloed van den Dibere af te weren. De vereering van de slang

is krachtiger en kan alle onheilen afweren. Toch heb ik eens geweten dat, tegen

alle verwachting van de zwarten in, een tweeling door den Dibere werd gedood.

Torgnga vader van den tweeling Singi en PgkUe, had te lang gewacht zijn

schulden aan GbAnda, een voornaam ingezetene van een Sangodor-p, te be-

talen. Wachtensmoe stak Ghandd den Dibere onder het afdak van Torgnga. s

woonhuis, met het jammerlijk gevolg dat Singi het tweelingkind, stierf.
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Mocht eerlang de aanbidding en de vrees van den eenigen waren God
de slangvereeringen en de slangevrees verdringen.

AAXHANGSEL I

OVER DE DROOMEN VVAAR DE SLANG IN SPREEKT

Door hetgeen voorafgaat heeft de lezer kunnen opmerken, dat de

Slang en de tweelingen onder den slaap dikwijls in droom spreken.

Die droomen moeten aanhoord en ten uitvoer gebracht worden, an-

ders zal ofwel de tweeling sterven, ofwel zal de slang anderen dooden.

Maar dat de leugenaars oppassen ! Dat niemand het wage te liegen,

zeggend dat hij dit of dat in droom heeft vernomen, want dan zou de

veldslang afkomen en hem bijten.

Hoeft het gezegd? De tweeling- en de slangvereering staat onder

den invloed van de invallende grillen van hj'sterische menschen, bizon-

derlijk vrouwen ^ en van willekenrig ongezonde geestesopwellingen

van kemprookende mannen. 't Moet dus niemand verwonderen dat

de eigenaardigheden van die vereering tot in 't oneindige uit mekaar
loopen, en van tweeling tot tweeling verschillen. Al de gedachten staan

op den tweeling : hoe wilt ge dat er niemand van droome? 't Mag
nochtans gezegd dat ik me in 't voorafgaande zooveel mogelijk aan

algemeenheden heb gehouden, om de verschillende droomgegevens als

aanvuUing hier wat nader te behandelen en alzoo een juist gedacht te

geven van die tweeling- en slangvereering bij de Nghandi.

Volgen nu, al dooreen, alle slag van in droom opgeeischte vereerin-

gen :

- iV^owt/rtstam : De slang liet weten dat ze als tweelingboomen geen

Ndiirii mochten planten maar wel twee Ngbtt.

Ngdnddsta.m : De slang zei in droom dat de kinders geen melk moch-
ten zuigen maar eiers moesten opslorpen en wijn drinken van bana-

nen. De kinders stierven allebei kort op een.

Ngdnddstam : De slang deed haar beklag dat ze den tweeling niet

genoeg vereerden en als het zoo voortging zou zij het dorp verlaten,

I. Zoo van den tweeling Pc'lsA en Kt'indu te Kdnzd (Sdngo) was een oude
vrouw van 't dorp die het vertrouwen van den tweeling had en allerhande
aardigheden droomde.

Van den tweeling Koilgci en Mgngbeto. bij de SciHgO, was het ook een stok-

Gude vrouw, Wi~za bij name, uit een ander S/mgOdorp (Dciwere) daartegen.

Men ziet dus dat het gewoonlijk dezelfde persoon is die het vertrouwen van
den tweeling geniet en nog al dikwijls een oude vrouw.
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in dit geval mocht niemand achterblijven : heel het dorp deed mee om
dagen lang te zingen en te dansen, enz.

SangostSLvn : De slang sprak in droom en duidde een San go aan die

's anderdaags zou gaan visschen en onder andere twee groote visschen

moest vangen. De in droom aangeduide man stapte de prauw in om
het net uit te werpen, vereerde de slang zooals vroeger gezegd, en

ying inderdaad benevens veel andere twee groote visschen.

S&ngostam : De tweeling Kongo, en Monghetb zegden in droom dat

hun oudere broer Ziame geen een van de kiekens die hij loopen had
mocht verkoopen of weggeven, maar zelf moest opeten, anders zou

de slang ze doodbijten.

Siingb'sXdim : Een vrouw Ydtimhali droomde dat een gebuurvrouw
verplicht was de tweelingen buiten, in open lucht, te dragen wijl de
vereerders rond haar zouden dansen. Als de dans uit was, moest ze

knielen en op haar knieen voortkruipend de twee kinders terug naar

hun moeder onder 't afdak brengen.

Sangbstaxn : De slang wilde dat de naaste familieleden van den twee-

ling alien onder 't lommerhuis zouden verblijven en \ernachten met
den tweeling en diens ouders, zoolang hij niet binnenhuis ging.

San^ostam : De slang gaf in droom bevel den Mb\o waar de tweeling

na de geboorte mee ingestreken wordt, te mengelen met afkrabsel van
Belo, een anderen grooten boom ^. Deze mengeling heette bij de

Sango Mgbiikuku en werd bewaard voor de ouders tegen dat ze op

reis gingen.

Basasta-m : De slang wilde dat een tak van den Ngbgro (apen-

broodboom ^) boven de legerstede van de moeder zou gehangen worden.

Basastom : In droom werd gevraagd genetelde onkruidblaren

bdmbali en kpiviikpwa tgro in 't eten der tweelingen te mengen.

De moeder stoofde dat alles met bananen. Zij zelf at het op en gaf het

water er van aan de kleine tweelingmopjes te drinken.

BwatostAm : De tweeling kloeg dat zijn vader hem niet genoeg

vereerde. Zoohaast de vader het vernam was hij verplicht zijn schade

in te halen.

De slang is soms echt lastig en wil herhaaldelijk vereerd worden.

Een andermaal geeft zij bevel een geit, of een kieken of iets dergelijks

aan den tweeling te offeren. Soms is het de moeder van deii tweeling

1. Bij de Bivdtd moest de vader afkrabsel van groote boonien : KitngU

en Gbaw en andere met Mbio vermengelen voor den Bo. (Zie hooger.)

2. De slang. vraagt heel dikwijls een Ngbendntak (soort inlandsche peper-

vrucht : sambia) binnenhuis aan het dak te hangen.
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zelf die lets moet geven aan een ander. Indien de moeder weigerde zou

het kind 's anderdaags dood zijn. De rijksten van 't dorp moeten helpen

de grillen van de slang voldoen. Niemand weigert iets als het voor de

slang is.

ledermaal dat de slang haar wil heeft bekend gemaakt, wordt de

tweeling vereerd en 't gevraagde in het lied bezongen.

AANHANGSEL II

OVER DE VEREERING VAN SOMMIGE EENLINGEN

Het mag hier als aanhangsel ingeschoven worden daar die eenlingen

vereerd worden als slangen, omdat zij met de tweelingen, dus ook met

de slang in verband staan.

't Gebeiirt immers (aldus de zwarten) dat de tweeling in moeders

schoot aan 't vechten valt en de een den andere opeet, zoo dat de

moeder maar een van de twee kan ter wereld brengen.

Daar blijven soms bewijzen van over, b. v. als het kind dat de moe-

der ter wereld brengt, zes vingers in plaats van vijf, of drie handen

heeft of een soortgelijk overblijfsel van zijn opgepeuzeld broertje of

zusje. In zulk geval geen twijfel : 't is een tweeling. De tweelingboomen

worden geplant en alles grijpt plaats alsof er twee kinders geboren

waren. De overblijver is een slang en hij heeft het ander kind opge-

geten in moeders schoot. 't Is ook van dan af zeker dat het een

Ngbg nzahi ^ zal zijn, een erg slechte slang. Opgepast dus !

Wat nog meer verbaast is het volgende : Als een tweelingkind het

ander in sinu matris opeet op zulke wijze dat er niets meer van over-

schiet, dan blijkt het klaar uit de omstandigheden ; of de tweeling

brengt het zelf uit.

Als de moeder een kindje ter wereld brengt en dat het kind heele-

maal omhuld met het baarvlies in dit tranendal te voorschijn komt,

zoodanig dat men het baarvlies moet scheuren om het borelingje er

uit te helpen, 't is een slangenkind en 't wichtje moet Ngho koto

(slang baarvlies) heeten. Geen twijfel mogelijk : de jonge schelm heeft

zijn maatje opgevreten ! !

Wanneer er geen uiterlijke bewijzen zijn, gebeurt het dat de slang

het in droom kenbaar maakt.

Ik heb daar verschillende gevallen van opgeteekend.

i) In 1913 werd in Kumhu {Sangostaim) tegen Banzistad, het kind

van Waswa en Kgngombi geboren en was bitter klein. Het v\-as al

I. Zie hooger bl. 42, a).
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twee dagen oud toon het aan TArAki, een oude vrouw van 't dorp, in

droom veropenbaarde dat het een slang was. Vandaar dat het zoo

bitter klein was. Nu moest het Ngbokotb heeten. Dit hoorende kwam
TMembo, een andere vrouw, stokjes steken rond de legerstede van de

moeder. Binnen die afperking mocht niet gevaagd worden. 't Overige

van 't huis wel, maar al de vuiligheid van 't huis moest men saam-

gooien op een hoop, dicht bij den ingang !

Och arme, Ngbokuto had zijn medeslangje totaal opgeeten !

2) 't Zelfde jaar 1913 was er in ZiAmbA {Sdngodorp) een ander kind

geboren dat, nog bitter jong zijnde, reeds twee tanden kreeg, een uit-

zondering dus. Men verspreidde het gerucht dat het een erg kind zou

worden en later lijk een slang veel zou bijten. 't Duurde niet lang of

een vrouw droomde dat het kind inderdaad een slang was. Nu geen

twijfel meer : de slang zelf had gesproken.

3) 5 November 1913, werd bij de werklieden van onze Zending te

Banzistad-Sint-Michiel, een meisje geboren uit Mbcmbo en Wongba.

'i Was een danig klein boontje. Een oude vrouw uit Motendi ^ kreeg

weldra in droom de verzekering dat het kind een slang was en als dus-

danig moest vereerd worden.

4) Te DoMi^o zag ik (zie photo) een kind met een afzichtelijk water-

hoofd. Het werd ook als slang vereerd ^.

5) In 1915, 7 Augustus, werd in Ziamba een kind geboren uit Pimzn
en Ghali. Het kind was ziek en... kon zijn gevoeg niet doen. De slang

liet in droom weten dat het meisje Daswa moest heeten en een slang

was.

't Is verstaanbaar dat die vereering beperkter is, daar het dikwijls

maar veel later (lijk in n'' 2) uitkomt dat er spraak is van een slang.

De boomen en potten worden niet geplant. De vereering bestaat meest

uit dans, witsel en roodsel en in 't dragen van het HgkehdlssnoQx en

Ndondbro.

AANHANGSEL III

TROMMELSLAG BIJ DE TWEELINGVEREERING

De linkerhand slaat de begeleiding heel regelmatig en gelijk : een

slag of zeven op den trommel, terwijl de rechierhand er drie verschil-

lige slaat : de eerste heel lang, de tweede korter, wat verder links van

I. Merkt in 't voorbijgaan op hoe dikwijls er een vrouw in 't spel komt.

z. 't Ware misschien juister naar de meening van de zwarten dit geval onder

de eerste categorie te brengen. Al wat te veel was aan 't hoofd van dit kind,

kan als overblijfsel worden aanschouwd van 't ander opgepeuzeld tweeling-

kind???
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den tam-tam en de derde wat langer van de tweede weerkeerend

rechts.

Linkerhand. Rechterhand.

213
\\\\\\\ ///

Baw van 't dorp Nyaki (ATgow^astam) die me den trommelslag

opgaf zei :

123 4567
Kgpkokbu kpokurubu

en hij gaf de drie kloppen met de rechterhand, terwijl hij de onder-

streepte lettergrepen uitsprak.

AANHANGSEL IV

DE DANS IN DE TWEELINGVEREERING

De tweelingdans dansen zij in ronde. Ze staan op rei een-voor-een,

en dansende beschrijven zij een ronde.

De dansers doen al wippende eenige stapjes vooruit, totdat ze al te

zamen blijven staan, den rechtervoet vooruitstekend. Dan gaan ze

een weinigje achteruit en doen al wippend weer eenige stapjes vooruit

totdat ze nog eens al te zamen stil houden en den rechtervoet ophef-

fen, enz., altijd hetzelfde, alles heel symetrisch op den rhythmus van

den zang. Nu en dan verlaat een danser (of danseres) zijne plaats en

springt midden in de ronde om na een wijl terug op zijne oude plaats

te komen in de rei. Veel dansers hebben in de hand den Nz^ mho

(kpi&dkpwo ngbo) en kloppen er op. (Bij de LiU slaan ze er mee.) De
rammelaars zijn 00k in den dans en de moeder met den tweeling is in

't midden der ronde of zit heelemaal bezijden.

AANHANGSEL V

VIJF EN TWINTIG SLANGLIEDEREN

Er zijn veel slangliederen, daar al de droomen in lied gezongen wor-

den. Ik heb getracht er 25 van de belangrijkstete verzamelen, die van

minder aangelegenheid afwijzend. Ze zullen veel bijdragen om nog een

juister gedacht op te vatten van die slangvereering. Daarin ook ligt

de bevestiging van veel bizonderheden aangegeven over die zonder-

linge vereering.
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De liederen i, 2 en 3 zijn, als ge wilt, de groote slangliedcren, boven-

al lied i; ze staan vrij algemeen bekend heel den Ngbandisiam door,

voor zooveel ten minste het mij gegund was die bevolking te doorloo-

pen.

In 't meerendeel der andere liederen (in nummers 6, 7, 9, 12, 15, 16,

17, 21, 22, 23, 24, 25,) worden feiten bezongen door de slang in droom
kenbaar gemaakt : 't is de slang die vraagt dit of dat te doen. In 't

algemeen hebben de liederen van dit laatste soort plaatselijke kleur

en zijn soms ten deele onverklaarbaar.

Al de slangliederen, op enkele uitzondeiingen na, zouden we mogen
schimpliederen heeten.

De vader van den tweeling krijgt zijn deel schimp in liederen 2, 4,

13, 25; de moeder wordt meest van al bespot, te weten in liederen i,

2. 4> 5. 7' 8, 9, 10, 18, 22, 23, 25; de slang ( 't zij tweeling, 't zij slang in

't algemeen) in liederen 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 19, 21, 23, 24,

Oprecht een zeldzaamheid mogen we noemen wat we in lied 20 ont-

moeten : de moeder die geprezen wordt om hare vrijgevigheid.

't Klinkt zoo vreemd midden de andere liederen, dat men genegen is

zich af te vragen, of het niet spottend is dat die lof wordt toegezwaaid

om te doen verstaan dat ze zoo gierig is en niets geeft.

In verscheidene liedjes wordt eten gevraagd : in lied i en 7 door hen
die komen vereeren; in lied 2, 8, 12, 19, door de tweelingmoeder; in

lied 16 en 22 door de tweelingkinders. In lied 15 klagen de tweelingen

dat ze geen eten krijgen.

Vreemde tweelingkinders komen op het voorplan in lied 9; vreemde
tweelingouders in lied 6.

Over tweelingen die menschen dooden vinden we lied 9, 17, 19.

Lied II verdient onze bizondere aandacht : treurzang der moeder
als antwoord op den spot. « Wat kan ik er aan doen, zegt zij, dat ik de

slang niet kan vereeren zooals behoort. In mijn familie was tot hiertoe

geen tweeling ! » Lied 13 brengt ons bespottingen door de familie der

tweelingmoeder, uitgekraamd tegen den tweelingvader.

Lied 14 toont ons den tweelingvader die weent om de dood eener

slang in 't dorp gedood.

De inhoud van lied 23 is oorspronkelijk in gedachte en veel breeder

van opvatting dan al de andere. De tweelingen die zingen en tot hun
ouders zeggen : « Ge hebt slangen gebaard. Vroeger hadt ge niets en

nu leeft ge in overvloed. Bemint de slang, gij die de slang gebaard

hebt. » Dan op eens zien we dit tafereel voor onze oogen ontrollen van
een heele reeks slangen die verbroederen met de menschen en dansen.

in 't dorp (zie het lied zelf).
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Lied I.

Ta ngbo kpworoko ^, mhi ta ngbo Id ge.

Moeder (van) slang... ik moeder (van) slang ben hier.

Ta ngbo gbanzi mbi na sa

;

Moeder (van) slang weigert mij met vleesch;

Ta ngbo gbanzi mhi nil kprni" ;

Moeder (van) slang weigert mij met visch;

Ta ma songo ya mbi so ma -?

voel pijn bulk mijn veel niet?

Ta ngbo eU eU eU.

Moeder (van) slang ele ele ele.

Mbi ta ngbo lo g^ eeeeeeee

Ik moeder (van) slang ben hier eeeeeeee

Losse verialing en uitleg van het lied.

De inzet is : Ik ben hier, de moeder van de slang. Daarna hooren we de zangers

van het lied die de moeder onaangenaam toespreken en hare gierigheid ver-

wijten : De moeder van de slang weigert mij vleesch te geven, de moeder van
de .slang weigert mij visch aan te bieden. Die weigering veroorzaakt ze me niet

veel pijn?

Dit eerste lied is het groot lied gezongen om de slang te vereeren bij de wieg

van het kind, bij feestgetij, enz.

Na dit lied, soms gedeeltelijk tweestemmig uitgevoerd, komt altijd de spot-

groet aan de slang. Zie hooger bl. i6.

Lied II.

y^ kb mbi ta ngbo, mbi ga ka mbi ge ne?

Zaak ik moeder (van) slang, ik dwaaJ rond ik zoek welke?

Y6 kb mbi ta ngbo, mbi gi gba ne?

Zaak ik moeder (van) slang ik zoek vruchteloos welke?

Mhi kpwingo ndano ti dungo ngbo.

Ik sterf (van) stijvigheid van baren slang.

Ta mo he" mbi kondg mbi te ma ne?

Gij geeft mij kieken ik eet niet waarom?
Yd kb mbi gbanzi na ngbo kb ne?

Zaak ik weiger aan slang dees welke?

To ngbo so yd; ta ngbo so yd.

Vader (van) slang wees geweldig weinig; moeder (van) slang wees

geweldig weinig.

1. Kpwbrbkb nabootsend gerucht van 't geklop op den kpwokpWO ngbo
waarvan vroeger spraak biz. 34, b).

2. Ta... ma is de vertaling van : niet.



62 DE SLANG BIJ DE NGBANDI

Kotii ngbgngd ^ civr legi kpwii, lUyii e (bis).

Groote boom sluit de weg gansch, eleyu e.

Mbi til MotenM Gird ^

Ik moeder (van) Motende en Gire.

Td ngbg wA-kiy^" ; mg nz^nzamhbli, mo nzanzambbli ^...

Moeder (van) slang gierigaard, gij... gij...

To ngbg wA-kiya" ; mg nzanzcimboli, mg nzanzambbli.

Vader (van) slang gierigaard, gij... gij...

E du ma ngbg t kk" ngbg ma.

Wij baren niet slang, vvij verzorgen slang niet.

'Ngbg nyi ma, i wenga nze nze * d d !

Slang kind van moeder, e (inlandsche bel) nze nze e e !

Losse vertaling en uitleg.

Ik de moeder van de slang, ik dwaal rond, ik zoek 't een en 't ander. Wat
zou ik moeder der slang wel vruchteloos kunnen zoeken. Ik ben heel stijf van
de slang te baren, waarom geeft ge mij geen kieken te eten? Wat kan ik aan die

slang wel weigeren? Vader der slang wees bedaard, moeder der slang wees

bedaard. Een groote boom sluit teenemaal den weg af (Nota. Wat die boom
hier komt verrichten heb ik niet kunnen achterhalen) . Fk moeder van Aioiende

en Gire. Gij,gierige moeder van de slang, gij nzanzamboU. Gij, gierige vader

van de slang. Wij hebben geen slang gebaard, we moeten er bijgevolg niet

voor zorgen.

Lied overal gekend bij de Ngbandi ; soms met enkele varianten gezongen.

Lied III.

E du ma ngbg nx II

Wij baren geen slang wij !

Ngbg aga to to ndb ya mbi i!

Slang komt weenen op bulk mijn e !

Gere ngbg zegbS ; yii ngbg gbu ;

Been (van) slang klein; bulk (van) slang vooruitstekend

;

Li ngbg kpwekUe, le ngbg b kd.

Hoofd (van) slang heel groot, oog (van) slang kapot heelemaal.

1. Ngbonga : boom die afgekraakt of afgekapt ligt.

2. Motende Gire : namen van vroegere tweeling.

3. NzanzamboU : als een boom lang in 't water ligt verrot hij met den
tijd, en er hangen houten vezeltjes te spelen in 't water. Die vezeltjes heeten

de Ngbandi : nzanzamboU. Het woord met zijne beteekenis slingeren ze hier

naar 't hoofd der tweelingouders. Gelijk het houten vezelinkje wild te spelen

hangt onder den drang van het water, zoo 00k gijlieden zijt dwaaslijk niet meer
uw eigen meester.

4. Klanknabootsend gerucht der Wenga (inlandsche bel).
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At ngbg el ngbg aga to to ndo y^ mbi!

Ai slang e ! slang komt weenen op bulk mijn !

Losse vertaling en uitleg.

Dit lied, dat overal gekend is met enkele onbeduidende veranderingen,

ligt in den mond van een vreemde vrouw die den tweeling draagt, teiwijl

de moeder, bij voorbeeld water haalt : « Ik heb geen slang gebaard, waarom
weent zij op mijn buik. » Verder wordt de tweeling bespot en belachelijk

gemaakt : « Gij met uw kleine beenen ! met uw vooruitstekenden buik ! met
uw grooten kop ! met uw piepoog !

Lied IV.

Wa-Bdsd du ngbo ;

Mensch (uit) Basa (stam) (hier zijn eigen naam) baart slang;

Ndd ngbo sokere; li ngbo kpwekcle ;

Achterste (van) slang klein; hoofd (van) slang heel groot;

Le ngbo b kd ; gere ngbo zekere

Oog (van) slang kapot heelemaal; been (van) slang klein.

Adii ngbo 6 nd?

Baart slang dees wie?

Losse vertaling en uitleg.

Een nieuw staaltje van tweelingbeschimping.

« Een mensch uit den Basastoxn. (en die alzoo heet), heeft dien tweeling

gebaard. Wat voor een tweelingkind is dat nu, met zijn klein achtergalent, met
zijn monsterhoofd, zijn piepoog en zijn kort been? »

Na die lieflijke beschrijving van den tweeling sluit het lied : « Maar wie

heeft toch dien tweeling aldus misvormd gebaard? » Bemerk 't begin en 't einde

van 't lied. Na den naam van de tweelingouders voluit gezegd te hebben in

't begin, komt dan op 't einde de spotvraag : « Maar wie heeft dien toch ge-

baard? »

Lied V.

Wogolo td ngbo eU, mo lb gozd (bis)

;

Wogolo moeder (van) slang ele, gij sraat gestopen;

Mb lb gozd, gd du ngbo yd ni.

Gij staat gestopen, komt baren slang dwaaslijk.

Mb lb gozd, mo lb Ngbndd.

Gij staat gestopen, gij komt (van) Ngonda (stam).

Gd du ngbo yd ni, mo lb gbzd.

Komt baren slang dwaaslijk, gij staat gestopen.

E wi ngbo, I ngbo nd pblosb i!

Wij bespotten (de) slang, e slang met list e !

Losse vertaling en uitleg.

Tweelinglied gehoord in den SawgOstam langs de Ubanghivier. Wogolo,

herkomstig uit den A^gowt/astam (binnenland), was uitgetrouwd in den Sango-
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stam (rivier). Ze lachen de moeder vierkant uit : « Ei Wogolo wat gaat ge
gestopen van uw slang te baren ! Wat zijt ge dwaas geweest ! Moest ge daarvoor
uit den Ngondustam komen om hier zoo dwaaslijk slangen ter wereld te

brengen ! »

Lied VI.

Ngboni me te mbi

Slang van mij

Nyi Nvir nk Mbenda, Auwd i.

Kind (van) Nvu en Mbenda, 't is gedaan e.

Ngbo e, aiiwi t ngbo I.

Slang e, 't is gedaan e, slang e.

Ngboni me te mbi.

Slang van mij

.

Nyi Tbkpwlt. nd Yiiwo, d.

Kind (van) Tokpwa en Yau'o e.

Uitleg van 't lied.

Lied uit den Yakoniastaxn (dorp Ngimde).
De eigenvader en moeder van den tweeling zijn: Nvu en Mbenda. In het-

zelfdelied heeten zij den tweeling het kind van Tokpwa en Yawo, die deouders
zijn van een anderen tweeling.

Hier dus hebben we een voorbeeld van hetgeen hooger op wordt vastgesteld :

In de liederen van den tweeling worden de ouders van vroegere tweelingen de
ouders genaamd van den tweeling die in het lied bezongen wordt.

Lied VII.

EU, dta ngbo.

Ele, (de) moeders (van) slang.

Gere tii ngbo zegbe, aho md nyi kondb hi" ngbo
Been (van) moeder (der) slang klein, doodt zij niet klein kieken ter

eer (van) slang

E dli hth ngbo

E ele (de) moeders (van) slang

Yl kb mbi td ngbo mbi li sb ne?

Zaak ik moeder (van) slang ik doe dit welke?

E dtd ngbo.

E moeders (van) slang.

Yi kb mbi li sb ne?

Zaak ik doe die welke?

E ti)l ngbo i I Ngbo gk sd, ngbo dgd kpmi" md i !

Wij bespotten slang e ! Slang komt (met) vleesch, slang komt (met)

visch, hoort ons !

J£ vbro ngbo sb kb, tire e ddii nzb~'ni, md i !
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Wij vereeren slang deze, lichaam (van) ons is goed, hoort ons

!

Atci ngbo si si se audi voro ngbo so ko,

(De) moeders (van) slang twee twee twee als zij vereeren (de) slang deze

Tere ngbo Mil nz6~ni, mci i !

Lichaam (van) slang is goed, hoort ons !

Losse veriaHng en uitleg van het lied.

Ata ngbo : de moeders van de slang. Hier is spraak van de zusters der twee-

lingmoeder. Bij de Ngbandi worden de zusters van de moeder ten opzichte der

kinders ook hunne moeders genoemd. De menschen die de slang vereeren zingen

in den Mbindost3.m (waar dit lied gehoord werd) : « Ei ! moeien van de slang,

kan uwe kortgebeende zuster (de moeder van den tweeling) zeh's geen klein

kieken dooden voor ons ter eere van de slang? » — De moeder van de slang

valt er tusscnen : « Wat kan ik doen? » — Daarna bespotting der slang als

antwoord, en 't slot van 't lied : « Als we de slang vereeren, zullen we er ons

goed mee bevinden. Als de moeien van de slang twee en twee de slang vereeren,

zal de tweeling ook ten beste zijn. » — Dit laatste : vereering door de moeien
twee en twee, werd in droom gevraagd.

Lied VIII.

E i kpwengbere ta ngbo, mbi dii ko yk ni,

E e smal lijvige moeder (der) slang, ik baar die dwaaslijk,

Mbi du ngbo nganga zegbe, dii ngbo ;

Ik baar slang, been kort, baar slang;

Ngbo toro 1 ngbo nyingo ^ ngbo mbongo '.

Slang geest, slang geest, slang geest.

Dii ngbo nganga zegbe,

Baar slang been kort,

Yi ko mbi ta ngbo mbi te ne?

Zaak ik moeder (van) slang ik eet wat?

Yi ko mbi ta ngbo mbi te sd

Zaak ik moeder (van) slang ik eet vleesch

Yi ko mbi ta ngbo mbi te kpmi i iyi !

Zaak ik moeder (van) slang ik eet visch, e e ye !

Losse vertaling en uitleg.

De tweelingmoeder aan den zang. Ze spreekt kwaad en van haar zelt en van
haren tweeling : « Ik smal-lijvige tweelingmoeder, ik heb dwaas-weg die slang

1. Tgro : algemeen naam van geest.

2. Nyingo : de geesten der afgestorvenen.

3. Mbongo : aardge est bij de Ngbandi. Van daar dat de watermannen al

de binnenlanders Mbongo noemen.

Een uitdrukking is hier gekend : Ndo mbongo, ndo Nzdpd, die in het

Vlaamsch kan vertaald worden : « Bij den aardgeest, bij God ».

Ndo mbongo, ndo Nzapd, 6 ta ti dii mbdni md.
((Bij den aardgeest, bij God, dat zal niet meer gebeuren »,

5
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met korte beenen gebaard, die slang die een geest is. Wat zal ik elen' Ik zal
vleesch eten, ik zal visch eten. » Ze eindigt met eten te vragen.

Dit lied werd opgenomen in den NgOfldasta^m.

Lied IX.

TA ngbg fu ma yd ngbo mbi ie mh !

Moeder (van) slang geeft niet zaak (yoor) slang ik eet

!

E "wi. angiondo ngiindg i gere tk ngbo 6 !

Wij bespotten de lange lange beenen (der) moeder (van) slang o I

A wi d ngbo I !

A bespotten wdj (de) slang e !

Ngambb nd Ygngo i" gandb z6 hongo z6 !

Ngambo en Yango gij kwaamt om (te) dooden mensch !

A wi i ngbo i !

A bespotten wij (de) slang e !

Ngambb nd Ydngb i~ gdndb zb hbngb zb !

Ngambo en Yango gij kwaamt om (te) dooden mensch !

WA e so" nyb he" dngbo b dyio ^

Daarna wij slaan mond voor slangen o ayio

Ngbni me te mbi nd Mbisd nd Fungd ^

Slang van mij en Mbesa en Funga

A wi i ngbb i ! ngbgni me te mbi !

A bespotten wij (de) slang e ! slang van mij !

Losse vertaling en uitleg van het lied.

't Lied vangt aan met de beschimping der tweelingmoeder : « Hebt ge niets

voor mij om te eten, gij over-lang gebeende slangenmoeder ! » Dan komt de

bespotting der slang, en we krijgen te hooren dat : Ngambo en Yango, de

tweeling ter wiens gelegenheid het lied gezongen wordt, iemand zal dooden.

Verder weer bespottingen der slang.

Gelief acht te geven op die andere tweelingen : Mbcsa en Fimga, die hjer

tusschen gebracht worden.

Lied X.

Td ngbg gbb" dngbg nd nzdngbd *

Moeder (van) slang draagt slangen met (het) vrachtnet

1. Angiondo ngiondo : lange lange. Die uitdrukking heeft een boonendert

zin (overlange).

2. Wa e so nyo he angbo : Hettoppuntder bespotting. Ze noodigen alleman

uit om op den mond te slaan en alzoo (zooals ze altiid doen indien ze iemand

heelemaal belacheliik willen magen) de slang uit te lachen; daarna roepen ze al

te zamen; ayioo !

3. Mbesa en Funga : andere tweelingen.

4. Nzangba : vrachtnet veel in gebruik bij de Ngbandi.
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Gbo'^ dngbg nA hemba ^

Draagt slangen met (de) vrachtmand

(Wat achterna komt zijn brokken en stukken van andere tweeling-

liederen reeds hiervoren gegeven.)

Uitleg van het lied.

Lied bij den Dond05tz.m. in voege; het bespot de moeder.

Lied XI.

Mbi du mc\ ngbo ka ndo te ta mbi md, e ngbo !

Ik baar niet slang daar (in) streek van moeder mijn, e slang !

Mbi dii ngbo 16 mbi miimcina le Id e, c ngbo !

Ik baar slang, daarom ik dwaze (in) oogen (van) hen, e slang !

Mbi du md ngbo kd ndo te td mbi md.

Ik baar niet slang daar (in) streek van moeder mijn.

Uitleg en losse vertaling.

Lied bij de Bivato gekend; behelst het antwoord der tweelingmoeder op al

de verguizingen en spotternijen van het volk dat zingt : dat ze noch dans noch

vereering, noch lied kent, in een woord, dat ze er geen verstand van heeft :

>( Ik heb geen tweehng gebaard in de streek mijner moeder. » Ze wil zeggen :

i< hoe zou ik dit alles kennen daar er bij ons thuis geen slangen gebaard werden.

Wees dus niet verwonderd dat ik op de hoogte niet ben. Ik heb nu slangen

gebaard, wat moet ik er dwaas uitzien in de oogen van de menschen alhier. »

Lied XII.

H^" mbi pbndo, he" mbi mbindoro be.

Geef mij .bananen, geef mij rijpe bananen veel.

Mbi to kdsd ngbo hdiyd !

Ik stoof (met) groensels (voor de) slang, haiya!

Pbndo kd li yd, pbndo be,

Bananen daar kop (van) planterij, bananen veel,

No kd li ngbo, pondb be.

Gi daar uiteind (van) dorp, bananen veel.

Uitleg en losse vertaling.

Eene moeder uit den ScingOsta.Tn die bananen, rijpe bananen vraagt om met
groenten voor haren tweeling op te stoven. Er zijn veel bananen, zegt ze, aan

't uiteind lijk aan 't begin der planterij. Ga, zegt ze, naar 't uiteind van 't dorp,

ge zult er veel bananen vinden.

I. Bemba : soort inlandsche mand gevlochten om vrachten in te binden
en te dragen.

Tweemaal 't zelfde beeld dat terugkomt : de moeder die slangen draagt met
de vracht, daar ze zwaar geladen gaat met haar twee kinders die slangen zijn.
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Lied XIII.

Kiikuyi ^ kuyd gyu 6 kiiyl

O mq sto to ngog so,

O gij slechte vader (van) slang dees,

Mg nghiindii nghandd ^ to nghg Ngiilo.

Gij met wijd uitgerekte beenen, vader (van) slang Ngalo.

Sere tk nghg.

Sere moeder (van) slang.

ZingbgyhgU du nghg, Sirkghgyo du nghg.

Zinghoyaga baart slang, Seraghoyo baart slang,

Nggy ti te du nghg.

Ngoy van ons baart slang.

Losse vertaling en uitleg.

Spottend noodigen de familieleden der moeder van den tweeling, Kukuyc
uit, om met hen 't lied van den tweeling te zingen.

Ngalo en Sere zijn de ouders van den tweeling waarvan Lendema nog over-

leeft te Nyaki in den Ngond.a?>ta.m.

Ngoy is de vader van Sere en heeftvroeger ook een tweeling gehad. Zingho-

yaga en Seraghoyo zijndebroersvan Sere, dus de moederlijke ooms (kuya)

van den tweeling. Na Kukuye uitgenoodigd te hebben, beginnen de beschim-

pingen die den vader van den tweeling toegesnauwd worden : « Ngalo, gij slechte

tweelingvader, met uwe wijd-opengerokken beenen. » — Verder geen beschim-

pingen meer : Sere de moeder der slang Zinghoyaga en Sraghoyo en onze Ngoy
hebben een slang gebaard.

Lied XIV.

... Mu nghg iivgrg nghg mil?

... Hij baart slang, vereert liij slang niet?

E nghg d ilild nghg e !

E slang e elele slang e !

Aha~ ziTmii, Me li nghg : mhi dima gbA e.

Men trekt mes, kapt af kop (van) slang; ik zucht te vergeefs e.

Adu mil nghg, avgrg nghg ma,?

Hij baart slang, vereert hij slang niet?

E wl~ i nghg 6.

Wij bespotten de slang.

1. Kukuye : een tweelingkind van A'^yfl,^/ dat vroeger geborenwerd en klein

verneuteld gebleven, is.

2. Nghanda nghanda : wordt gezegd van iemand die zoodanig dik is dat

hij met wijd open gespalkte beenen moet voortstappen.
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Ngbo gd nk ne 6 !

Slang komt met wat o?

Ngho gd nd nz6~' 16 6.

Slang komt met goede zaak o.

Losse vertaling en uitleg.

Lied opgenomen in den B:t'atosta.m uit den mond van een tweelingvader,

die weent over de dood van een slang in 't dorp doodgeslagen.

« Moeten wij de slangen ter wereld brengen, ze niet vereeren? Ze hebben
hun mes getrokken en den kop der slang afgekapt. Te vergeefs zucht ik en

treur ik. » Aanstonds daarop spot : Bespotten we de slang ! De slang brengt ons

wat? Ze brengt ons 't goede.

Lied XV.

Mbi Pokote mbi gd nd sib ndb.

Ik Pokoie ik kom op slechte plaats.

Mbi Singi mbi gd nd sib ndb.

Ik Singi ik kom op slechte plaats.

Wbtb Id tbmd mbi b lb.

Moei is het, verj oeg mij boosaardig.

Ayi^ Meleki ta ngbo.

Zij bemint Meleki moeder (der) slang.

Ahi~ te I zlgbe zegbe, dM" nzb.

Zij geeft eten ons weinig weinig, zij geeft mais.

Losse vertaling en uitleg.

Pokote en Singi warentweelingen in 't Sangodorp Ziamba. Detweeling kloeg

in droom, luister : «Wij Pokote en Singiwe zijn slecht behandeld.»(DeVlaamsche

uitdrukking : « We zijn in den aap gelogeerd » geeft hier 't gedacht van de

uitdrukking : ga nCL sio ndo goed weer). 't Is onze moei, de zuster van onzen

vader die ons stiefmoederlijk behandelt. Zij bemint ons in 't geheel niet. Zij

bemint enkel Meleki, onze bloedeigen moeder, en met moeite geeft ze ons wat
mais te knabbelen.

Lied XVI.

Bdw, id mbi he" mbi he" Biabd, si, he~ mbi md sd mbi te md.

Baw, moeder mijn, geef mij aan Biaba een weinig, geef mij vleesch

ik eet dan.

Simgbd, td mbi, he" mbi he" Kwdgugd si, he" mbi md kpmi mbi te md.

Sungba, moeder mijn, geef mij aan Kwaguga een weinig, geef mij

visch ik eet dan.

Losse vertaling en uitleg.

Lied gezongen voor den boozen tweeling Konga en Mongbeto, geboren in

't dorp Ziamba uit Bogbia en Baw {Sangostz.m).
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De moeder heette Bdii> en de zuster van de moeder (die bij de Ngbandi ook
moeder genoemd wordt) heette Simgba, alle twee uit het Sangodorp Dawere
afkomstig. Winza een oude vrouw van Dawere, had zoo 't schij nt het vertrouwen
van den tweeling. De slang sprak in droom aan Winza en zei dat : Baw de
moeder van den tweeling een van de kinders moest nemen cr er mede naar
Biaba, het dorpshoofd van Zianiba, gaan, en Biaba zou vleesch geven aan het
kind. Simgba. de zuster van Baw was verplicht het ander kind te nemen en naar
KwagHga den broer van Biaba te gaan, waar het visch zou krijgen.
We hebben vroeger reeds van dien tweeling gesproken die eindigde met zijn

moeder Baw te vermoorden.
Het hiernakomend lied geeft een nieuw staaltje van den boozen aard dier

tweelingen.

Lied XVII.
Sungba to. mbi, i gwd 6.

Sungba moeder mijn, we gaan o.

Bdw to. mbi, e gwi 6.

Baw moeder mijn, we gaan o.

E ho z6 okb ko ko, i gwi 6.

We dooden mensch een een een, we gaan o.

E ^w& te Wk~'yg, e diri nd ndh e sere sere.

We gaan bij Wayo, we keeren weer achterwaarts stillekens.

E gwi gbe dA te BeregbA, i ho yd

We gaan (onder) afdak (van) huis van Beregba, we dooden opdat

AbAkuru i" ba loni.

Roofvogels gij ziet de zaak.

Losse verfaling, en uiileg.

De slang heeft weer in droom gesproken aan de oude Winza van Dawere,
[SangOstduVn). Zie lied 16 hier juist voor.

Sungba moet een kind dragen en Baii) het andere. Ze gaan om een mensch

te dooden. Eerst trekken ze op naar Wayo en van daar stillekens en achterwaarts

naar het lommerdakje voor het huis van Beregba om dezen te dooden. Roof-
vogels, gij ziet de zaak.

Beregba was de eigen broeder van Baw en van Sungba. Hij kwam juist van

een dans- en drinkpartij terug toen hij dit nieuws vernam van Winza. 't Viel

natuurlijk allemaal uit zooals de slang voorspeld had. De tweeling werd rond-

gedragen gelijk hij verlangd had en korte dagen daarna stierf Beregba.

Lied XVIII.

7~ giiru td ngbg he" mbi e ele !

Gij beschimpt (de) moeder (van) slang voor mij, e ele !

Mo lb gdzd, bubd, wd Bdsd du ngbg yd ni ele.

Gij staat gestopen, dwaze, mensch (uit) Basa (stam) baart slang

dwaaslijk, ele.
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Mb Id gozd, biibd, wd Bdsd gd du ngbo yd ni, did.

Gij staat gestopen, dwaze, mensch (uit) Basa (stam) komt baren

slang dwaaslijk, ele.

Mo 16 gdzd.

Gij staat gestopen.

Ndd~ me ndi add ko, ngbo dtb to kb.

Dag want ander begint, slang weent.

Losse vertaling en uitleg.

De zuster van de tweelingmoeder uit den Sasastam spreekt schoon, terwijl

ze den tweeling draagt, opdat ze de tweelingmoeder zouden bespotten : Zegt

dat ze met eea bult staat, dat ze dom geweest is uit den Basastaxa. naar hier

te komen om haren tweeling het leven te schenken. Verwijt maar door, want
de moeder zorgt er slecht voor en 't kind doet toch niet anders dan zijn keel

openzetten om te bleten.

Lied XIX.

Mbi dii kwd ngbo did !

Ik baar doodende slang ele I

Mbi du kwd toro did !

Ik baar doodende geest ele !

nd did !

(Naam van tweelingkind) en (ander tvveelingkind) ele !

E ngbo mbiri !

E slang deugniet

!

Yd me mbi id ngbo mbi te, songbd.

Zaak nu, ik moeder (van) slang ik eet ,graan.

Mbi td ngbo mbi te sd.

Ik moeder (van) slang ik eet vleesch.

Mbi td ngbo mbi te kpmi".

Ik moeder (van) slang ik eet visch.

Losse vertaliyig cii idileg.

Gehoord in den Ngondclst3.m. De moeder zelf van den tweeling die kwaad

spreekt van hare kinders : « Ik heb slangen gebaard die de dood rond zich ver-

spreiden ! Ik heb geesten gebaard die de dood brengen ! O gij, deugnieten van

tweelingen ! » Ze eindigt met eten te vragen : « ik de moeder der slang, ik zal

« songba » (een soort inlandsch graan dat ze stampen en tot voedsel verwerken)

eten, en vleesch en visch. »

Lied XX.

At ! td ngbo nyi md e (bis).

Ai ! moeder (van) slang kind van moeder.

Ate yd be dd.

Zij eet zaken binnenhuis.
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A bingA le Id, azgro ngere.

Zij draait oogen hare, ziet achterwaarts.

Amu, ^hi" z6 duwey.

Zij neemt, zij geeft (aan) mensch 't is gedaan.

Til ngbo nyi mil !

Moeder (van) slang kind (van) moeder !

Losse vertaling en uilleg.

Lied bij de Basa. Spreektvan een tweelingmoeder; buiten alle verwachting

en in tegenspraak met al de voorgaande liederen, wordt haar lof toegezwaaid:

« Ei, moederke van de slang; ze heeft veel eten in huis en is heel vrijgevig en
mild, bezorgd overal rond en achterwaarts ziende en ze aarzelt niet het uit te

deelen aan de menschen. »

De uitdrukking Nyi ma wordt gebezigd als men iemand vriendelijk wil

aanspreken zooals : « vriendschap » bij ons. Ik vertaal het hier door 't woord
« moederke ».

Lied XXI.

Mbi no na ngbo 6 rb.

Ik ga met slang deze.

Mbi zia lb ka, te Awiingi

Ik laat haar daar bij (de) menschen van Wange
Ya Lime, ya Gbeke kpwikere gbukitri't !

Buik (van) Lime, buik (van) Gbeke groot kolossaal.

Losse vertaling en uitleg.

Lime QnGbeke zi]VLtvfee\ing-s\a.ngerymh.et Sangodor-g Kumbu tegenBanzi-

stad.

De slang maakt kenbaar in droom den tweeling naar het dorpje bij het

Wan gCriviertie te brengen. Nog een beschimping om te eindigen : « Wat kolo-

saal grooten buik hebben die Lime en die Gbeke ! »

Nota : Lime en Gbeke stierven alle twee heel jong. Na haar afsterven kwam
Lime zeggen in droom dat de moeder nog een jongen zou ter wereld brengen

en dat hij Geye ngbo moest heeten. De moeder baarde eerst nog twee dochters.

Haar derde kind was een jongen en wierd Geye ngbo genaamd.

Lied XXII.

Ta ngbo Lima i (bis) ngbo d /

Moeder (van) slang Liwa e slang e !

Til ngbo zia kiya~ i. !

Moeder (van) slang laat gierig zijn e !

WA iini Ayii ngbo kikindii kondo kpwi eli ngbo i !

Dan wij kinders (van) slang slaan ten gronde kieken dood ele slang e !

Angibndo ngiondb gere ia ngbo.

Lange lange beenen (van) moeder (van) slang.
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Losse vertaling en uitleg.

De tweelingkinders aan 't woord in SangOsta.m. Twee zaken vinden we in dit

lied : bespotting der tweelingmoeder en de tweelingen die zich zelf beboffen :

« Zeg, tweelingmoeder Ll'iCa, wees zoo gierig niet! Wij, kinders van de slang, we
slaan een kieken dood ten gronde, en niemand wrijft het ons aan. Gij, lang

gebeende tweelingmoeder. »

Lied XXIII.

Ta ngbo yAni du ngho nz6~ni la kb.

Moeder (van) slang dvvaze baart slang goede deze.

Mo du ngho ko, mo te sa.

Gij baart slang deze, gij eet vleesch.

Dii i angbo yi. ngho.

Ge baardet ons slangen, bemin (de) slang.

Ahu~ angho kh bdgd, did ngo~' dvoro ko ko ko

Men ziet slangen daar (in 't) dorp, ze komen in reke zij vereeren veel

veel

ddb nd dzi.

Ze dansen met de menschen

Wd ngho 6 ngho !

Bespot (de) slang o slang !

Losse vertaling en uitleg.

Te Dondo. De tweelingen benevens een spotternijtje voor hun moeder be-

boffen zich zelf. Eigenaardig mag die algemeene beschouwing heeten, dat men
slangen ziet, een heeie reeks, die in 't dorp dansen met de menschen, alsof

eertijds al de slangen in 't wilde waren.

« Gij, dwaze slangemoeder, hebt dien goeden tweeling geschonken. Vroeger

hadt ge niets te eten en nu ge de slang gebaard hebt, leeft ge in weelde en ge eet

vleesch. Ge hebt ons slangen gebaard; bemin de slang. »

In 't dorp ziet men slangen die reeksgewijze aankomen, en in 't vereeren van

de slang verbroederen met de menschen.

Bespot de slang o !

Lied XXIV.

E dii md nyi kpwd le mhimhd.

We baren niet kind geliik wezen (van) nijlpaard.

Akpwd le ngimdi d e uwi.

Gelijkt wezen (van) krokodiel e e uwe.

E yd le d ; e yd le i yenge yenge yenge.

E oogbollen e; e oogbollen e lomp draaien;

Mo ^ yd le mhimhd, mo yd le ngiindi.

Gelijk oogbollen (van) nijlpaard, gelijk oogbollen (van) krokodiel.

I. Mo : staat hier voor ma .' gelijk.
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Losse vertaling en uitleg.

Lied uit den SrtWgOstam.Wordt door de zusters der tweelingmoeder gezongen

die kwaad spreken van den tweeling : « Vroeger hebben ze in onze familie

schoone kinders gebaard en nu een dat aan een nijlpaard gelijkt, en een ander
dat op een krokodiel trekt. Ziet maar naar hun oogen : ze draaien zoo lomp in

hun hoofd als die van een nijlpaard en van een krokodiel. «

Lied XXV.

To ngbo wglii did wolu 6

Vader, (van) slang (mst) ingevallen kaken o e e (met) ingevallen

kaken o

To ngbg wolu Me nil gii

Vader (van) slang (met) versleten kaakbeenen, hij eet aan voet (van)

sa kd do da wolu 6

droogplaats bij opening (van) huis, (met) ingevallen kaken o

wolii 6.

(met) ingevallen kaken o.

Ta ngbg wolu 6 i i wolu 6

Moeder (van) slang (met) versleten kaakbeenen o e e (met) versleten

kaakbeenen o.

Ta ngbg wolu Me nh gii sa

Moeder (van) slang (met) ingevallen kaken zij eet aan voet (van)

droogplaats

kd do dd wolu 6 wolu 6.

bij opening (van) huis (met) versleten kaakbeenen o (met) versleten

kaakbeenen o.

Losse vertaling en itiileg.

Gehoord bij de Sango, Basa en Ngonda.
De tweelingouders worden alle twee belachelijk gemaakt. 't Zijn reeds

bejaarde menschen die geen tanden meer hebben of heel weinig, en die met
versleten kaakbeenen en mondsvol hun nooddruft nemen. Ze worden hier

bsschreven elk op zijn beurt : met voile monden binnenspelend, gezeten aan

den voet der droogplaats binnen in huis tegen de deur, zooals in droom gevraagd

werd.
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UITLEG DER PLATEN
't Weze me veroorloofd voorop te vragen dat men mij de

naaktheden die in de photos voorkomen niet ten kwade duide.

Het was me onmogelijk alle naaktheden te vermijden. Men
gelieve enkel in de photos te zoeken : de veraanschouwehjking

en bekrachtiging van 't aangehaalde in de verhandeling.

1. In 't Sango dorp Kiimhu, ii Oktober 1914, werden Toro en
Ngeshna geboren uit Koni en Bagimia. 12 Oktober werden de twee-

lingpotten geplant, en de tweeling gevierd. Tervvijl de mannen aan
't visschen zijn, komen al de vrouwen van de familie saam, 29 Ok-
tober 1914, om die slangen te vereeren. Vooraan zit Bagiima (links)

met een kindje; rechts zit de moeder van Koni (den vader) met het

ander. Koni zelf staat recht tusschen de twee vrouwen.
Twee vrouwen (Hnks) hebben de kpwbkpwo ngbo in handen, en

in 't midden neven Koni staat een lange vrouw met den toot van
een gieter, ergens bij een blanke gestolen, die in die vereering den
gebruikelijken rammelaar van den tweeling moet vervangen en
vol steekt met rotssteentjes.

Die tweeling is groot geworden, maar, 27 Oogst 1917, stierf de
moeder Bagiima bijna plotseling. ledereen vertelde met voile over-

tuiging dat die twee serpenten hunne moeder vermoord hadden
omdat ze niet wel genoeg voor hen zorgde !!

2. Tweelingpotten op de babangd-mikstaken, tegenaan het dorp
Molegbwe. De kinders stierven den dag zelf hunner geboorte, en
werden in de potten begraven.

3. Tweelingpotten in den stam der Baw. Op den grond ziet ge

hoopjes liggen dicht bij de Babangostaken ; 'i is het stroo geofferd

door de reizigers.

4. Tweelingpotten twee jaar na de geboorte van den tweeling.

Werd gekiekt in den BwatostdiXn..

5. Tweelingpotten voor Kongo, en Mgngbitg, den boozen tweeling

in den Sangostam, waarvan spraak is in Eerste deel, II Hoofdstuk;^
A) en in Aanhangsel V, liederen 16 en 17. Onze photo werd genomen
in 't jaar 1913 en vertoont ons Boghia, den vader, en Baw, de moeder,
met Konga, een van de twee overlevende kinderen.

6. Werd bij de Gbini genomen.
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7. Tweelingpot. Een van de twee potten is afgevallen. (B<is^stam).

8. Wercl bij de MbMl genomen.

Die twee stammen Hggen in de onmiddellijke omgeving van Abu-
mombazi. De tweelingpotten zijn hier vervangen door balkjes, waaruit

een soort kistjes gemaakt werd.

9. Een tweeling te Wanda {Litestam) . Beneverts de twee tam-tams
zien we er twee vrouwen die de Nz^M in handen hebben, den ramme-
laar voor den tweeling.

10 en 11 geven een dans weer in den S^ngostam (dorp Khmbii).

De tweelingen zijn er aanwezig. (Tweeling Toro en NgesimA.)

12. Een zoldering ontmoet bij de oud-soldaten tegen Banzistad.

Daar moesten de tweelingen die rond de vijf jaar oud waren, slapen.

Die kinders droegen de namen : MAnddni en Ngbo.

13. Een tweeling, in den Bawstam, in de armen van zijn moeder,

en van een bijvrouw van haren man. Rechts de t'allenkante-open hut
met stokken afgezet, waar de tweeling moet blijven wonen totdat de
slang toelate binnenhuis te gaan. De kinderen liggen op hun anti-

loopvelletje.

14. De zwarte G^rhigbo heelemaal uitgedoscht voor de slangver-

eering, met de twee halsbanden, de eene van hagedisvel, de andere
van hoki ; met de ndondbro rond de lenden, aan de heupen de
gbongo- en nvukpwo-hladeTen. In de eene hand houdt hij de kpivbkpwo
ngbo en in de andere het stokje om op de kpivokpwb ngbo te slaan

tot vereering van den tweeling.

15. Een lommerhuis midden 't dorp te Bwado (Liti), waar de
tweeling verbleef . Een van de kinders is reeds gestorven. Het lommer-
huis is rondom afgemaakt met jachtnetten.

16. Tweelingdans te KawUi (Li^estam).

17. De vader van een tweeling uit den Li^^stam. Zijne twee kin-

deren staan bij hem, en hij heeft in hand de kpwokpwb ngbo, die

ik enkel in den Li^6'stam zag. De twee borassusnoten zijn niet aaneen
geregen. Aan elk dier noten is een oor gemaakt en van binnen zitten

twee klepeltjes.

18. Dezelfde als 14.

19. Ndbndbrbv2inken; de kpwbkpwb ngbo in voege bij de Lite en
de andere die ik overal elders zag. Bovenaan, de gbbngb en de nvu-
kpwd-hla.ven ; rechts het welriekend Ao^^-halssnoer ; links het hagedis-

vellen halsbandje.

20. Twee mikstaken in den grond. Rond die staken werd afval

en vuilhoop geworpen van de tweelingen. Op de mikken hangen de
ndondbrb-hsLuden der moeder. Daarboven een eischelp. Tusschen die
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mikstaken twee langere staken ; op ieder van hen hangt een antiloop-

velletje te droogen. Van voren twee mandetjes; in ieder mandje steekt

eene flesch met olie om 't eten te bereiden van den tweeling {Gbini-

stam).

21. Tweelingdans 's morgens vroeg te Mhwa (Fo^estam). De twee-

lingen waren reeds lang dood, maar een vrouw had gedroomd dat de

famihe de slang moest vereeren. Ik kwam daar juist voorbij in 19 14
en heb den dans kunnen opnemen.

22. Een tweeHng in 't dorp Wanda (Lite). Achter aan, het lommer-
huis met stokjes afgemaakt waar de tweeHng moet verbHjven.

23. Stokken in den grond met de banden der moeder aan en eiers

{Mhathtdim).

24. Staken met de A^iow^oro-banden en eiers. {Mbathidcm..)

25. Vuilnishoop der tweeHngen. Daarop nghandasidk]es met de
ndbnddrohdi-aden der moeder. Op 't voorplan de twee manden van de
tweehngen en bezijds den trommel. Twee tweelingmoeders met hun
kinders.

26. De vader van den tweeling. {Bwatdsi2txa) bezig met trommelen

ter eere van de slangen. Voor hem vuilnishoop met de banden der

moeder en eiers. Verder de moeder van den tweeling met de kinders,

en eenige zwarten.

27. De hut van BoghiA en Baw met hun tweelingkind Kbnga.
Neven de hut de vuilnishoop van den tweeling.

28. Twee kinders in de zon gezeten op hun antilopenvel {Sangb-

stam).

29. Een tweelingkind bij de Bwatb. Het draagt een apenvel op het

hoofd, en op de knieen zijn mandje van boven met witte kiekenplui-

men besteken. Aan 't mandje hangt de kpwbkpwb ngbo. Daartegen

de ngbir ter gelegenheid zijner geboorte geplant; den tweeden boom,
een ndiiru, ziet ge niet goed. 't Ander kind is overleden.

30. I. Twee eiers voor den tweeling; 2. Jonge Ndbnddrbva.n]^Gn

met blaren aan; 3. Mbodg, kampernoelie op boomschors.; 4. Albasa,

kampernoelie op boomschors; 5. Een afgepeeld ngbanda-siokie;

6. Twee /aro-blaren waarop de tweehngen bij hunne geboorte gelegd

worden, en die ze later mogen eten.

31 . Tvi^eeling te Dgndb, twee meisjes, Lbnge en Dangu. In 't midden
staan de plantingen te hunner eer.

32. Een oud man wiens vader eertijds een tweeling had, blijft de

slang voort vereeren. Twee ndiirnhoomen, waarvan de eene afgekraakt

is. Daarrond een omsluiting in stokken. Tegen den ingang van de om-
heining een soort tafel om ter eere van de slang te offeren {Gblnisi^m)

.
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33. Tweelingtafeltjes tegen Yiikbmii ( Gogiistam) voor den twee-

ling Ydmbcikwi en NgbMo.

34. Het monsterkind ATgio ngbundu met waterhoofd op den schoot

zijner moeder, te Dgndo.

35. Tweelingvereerplaats {GbinistSLm)

.

36. Tweelingndurus midden in 't dorp, bij de Bwatb. Van onder

tegenaan de boomen zijn eiers geofferd.

37. Serpentenvereering midden in 't dorp Bondo tegen Abumombazi.
Ndurithoom, nddnddyoplant en eierschalen.

38. Te Dondb. Twee boomen NgbiT tegen de hut geplant voor een

tweeling. Tusschen de twee boomen op een staak een /)ym6oplant.

39. Een nduriihoova. De twee strooien huisjes staan boven op de

begraafplaats van een tweeling in 't dorp Kumbii (Sangb) geboren,

I Juni 1918. Drie broers van de tweelingen waren reeds kristenen

en kwamen me aanstonds halen. Ik ging naar het dorp mede en

de vader, die nochtans een heiden was, vroeg me 00k om ze te doopen.

Ik liet het mij geen twee maal zeggen en heette het eene Geeraard en

't andere Theofiel. Mijn gedacht .was van acht dagen later in de

kerk de aanvullende doopselceremonieen met groote plechtigheid toe

te dienen. Ik meende het 's Zondags in de H. Mis plechtig aan te kon-

digen en het ellendig slangenfeest te vervangen door dien plechtigen

doop, en aan de zwarten te laten zien dat tweelingen eenvoudigweg
menschen zijn, maar geen slangen waren.

Heel mijn plan mislukte ! Twee dagen later stierf Geeraard en

veertien dagen nadien Theofiel. Wees niet verwonderd dat Theofieltje

00k stierf. Een oude vrouw had gedroomd, en bereidde visch met
bananen voor den kleine! De kleine kon dat eten niet verteren en

stierf. Ik ging ze begraven. Weerom hadden de zwarten een ndi'iru-

boom uitgezocht om aan diens voet opvolgenlijk de lijkjes in de aarde

te begraven, en ze richtten er strooien hutjes boven op.

't Is alsof de duivel er mee bemoeid ware. Driemaal heb ik in

Kiimbu tweelingen gedoopt, en geen een ervan is blijven leven !

40. Een groote ndufiibooTa : om goed de uitspringers aan te wijzen.

41. Een overlijden in den Sawgostam. Menig toeschouwer vereert

de slang en is wit geplekt; 't zijn tweelingen of bloedvervvanten van
tweelingen.





























Imprinit potest.

FuLGENTius Carnonckel, ord. cap.

Proefectus Apostolicus Ubanghi belgici.

IMPRIMATUR

Mechliniae, die 8 August! 1919.

J. Thys, can., lib. cens.
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