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VOORBERICHT.

Tol vóór kollen lijd waren de beschikbare gegevens betrefleude

het land der Gajö's uilersl schraal en onbelrouwbaar ('). Gelegenheid

lol onderzoek was er in overvloed, daar men in of nabij de voor-

naamste kustplaatsen der Aljèhsche onderhoorigheden sleeds Gajö's

kon vinden, en de meeslen hunner gaarne bereid zijn om legen

een redelijk vacatiegeld juiste inlichtingen betreflende hun land aan

belangstellenden te verstrekken. De reden, waarom die gelegenheid

zoo goed als geheel onbenul bleef, was hoofdzakelijk de moreele

depressie, welke de lot 1896 gevolgde en eerst in 1898 definitief

verlatene onthoudingspolitiek ten aanzien van Aljèh bij de daar

bescheiden ambtenaren teweegbracht. Alle prikkel van builen om

zich lot een moeitevol en tijdroovend onderzoek te zetten, ontbrak

;

raenschen, die zich alleen uit eigen aandrift en weetgierigheid zulken

arbeid getroosten, behooren overal tot de zeldzaamlieden.

In de tweede helft van 1900 ontmoette ik in Peureuraeuë (Boven-

Meulaböh) den uit Isaq afkomsligen Gajó Njaq Poeléh, wiens portret

men tegenover bladz. 199 aantreft. Deze intelligente jonge man,

die een gi-oot deel van het Gajöland uit eigen aanschouwing kende

(') Een arlikeltje var. L. Wallon (Annales de l'Exlrême Oricnl, 1 : 179—82) lerat

voornamelijk eiiormileilen op {reographisch gebied; even onbeduidend was eene mededeelinR

van Prof. P. J. Vetb (Tijdschr. v. h. Aardrijksk. Gcnoolschap, II: 30—:ïl), die in de

Annales de l'E. O. (I: 22—23) vertaald werd. De weinige juiste gegevens, die Van Deiden

en ScanMEBUs van Iwee zich valschelijk voor këdjoeröns uitgevende Gajö's bekwamen

(Indische Gids, Z^' jg., II: 142—4), werden door de vele onjuistheden, welke die bedriegers

daaraan toevoegden, van hunne waarde beroofd. Veel beter en uitvoeriger was hetgeen K.

K. H. VAN Langen te Meulaböh verzamelde (Tgdschr. t. h. Aardrijksk. Genoolsch., V: 31

—

41), maar ook daarin zijn legende en phantasie met nuchtere Teiten tol een onontwarbaar

geheel versmolten. Als grondslag voor verder onderzoek hadden die gegevens wel kunnen

dienen, maar die onmisbare voortzetting bleef achterwege.



eii uiliniiiilli' door iialuurlijki-u lopographisclieu zin, vi-rsln-kle oen

rijk materiaal voor de ^'cugraphic van zijn vaderland, hetwelk door

den tueuuiaiigen Adjudant van den Gouverneur van Aljéh, Kapitein

P. J. Spriijt, in eene figuratieve kaart voorloopig werd vastgelegd.

Bovendien leerde ik van Njaq Poetéh, die goed Atjèhsch sprak en

met wien ik dus dadelijk zonder moeite van gedachten kon wisselen,

de dajösche taal en verkreeg ik van hem lal van gegevens voor de

volksbeschrijviug. Kort daarna vond ik gelegenheid, gedurende een

verblijf in Blang Pidië het verkregene door ondervraging van vele

personen uit Gajö Loeös in menig opzicht aan Ie vullen en sinds

dien tijd trachtte ik gedurende elk verblijf in Atjèh zooveel mogelijk

in de kustlanden aanwezige Gajö's te ontmoeten. Kik der velen,

die ik aldus gedurende eenige dagen kon uithooren, droeg tot de

vermeerdering mijner kennis van land en volk iets bij, en ile voor-

handen gegevens werden oiinphoudelijk ojinieuw getoetst, zoodat

bijna iedere mededeeling op eene reeks van onderling onafhankelijke

getuigenissen berust.

\Veldra bleek de voorloopig door den Heer Spruijt ontworpen

figuratieve kaart in verband met de snelle toename der data zooveel

omwerking te vereischeu, dat de Luitenant (.sedert Kapitein) bij

den Topographischen dienst C. C. Misch eene geheel nieuwe kaart

samenstelde, waaro]) levens eene verbeterde beschrijving van het

Alasland naar van Alassers zoowel als Gajó's verkregen inlichtingen

verv^erkt werd.

Het liet zich toen nog niet vooraien, dal weldra onze geographische

voorstelling van die •Atjèhsche Bovenlanden" voor een belangrijk

deel op de meer solide basis eener topographische opname zou

komen te berusten. Wel lag het in den aard der zaak, dat de

vestiging van ons gezag in Atjèhs onderhoorigheden eindelijk moest

leiden lot een doordringen in de (Jajö- en Alaslanden, die immei-s

ook aan Atjèh onderhoorig waren en welker bevolkingen hel verzet

tegen ons steunden met geld en mannen, maar vooral met hel

rerleenen van schuilplaats aan uilwijkende vijanden: wel waren

dan ook onze troepen bij de vervolging van benden reeds meer dan



eens lot aan de Noordelijke grenzen van het Gajö-gebied voort-

{.-eschreden; maar daar de voornaamste leiders van hel verzcl tol

dusverre ons op Atjèhsch terrein de handen vol gaven, scheen een

tocht naar het Gajöland voorloopig niet urgent.

Dit vrerd anders, toen in 1901 zoowel de Prelendent-Soellan als

Panglima Pólém, en met hen vele andere Atjèhers van naam in de

Atjèhsche kuststaten door onze troepen onophoudelijk vervolgd,

zich met hunne benden naar het gebied der Laut Tawar terugtrokken.

Reeds in September van dat jaar kon eene door mij samengestelde

nota, bevattende een algemeen overzicht van bel Gajöland en eene

meer gedetailleerde beschrijving van het gebied der Laut ïawiir,

benevens de reproductie van een gedeelte der schetskaart van den

Heer Musch, dienst doen voor de eerste colonne, die onder Majoor

(Ihans Luitenant-Kolonel) G. C. E. Van Daalen van Atjèhs Noordkusl

(Panté Lhöng in Peusangan) uit dat gebied bezocht. Bijna twee

maanden duurde die tocht ('), waarbij een belangrijk deel van de

Meerstreek en het stroomgebied der Boven-DJambö Ajé in verschillende

richtingen doorkruist werd : ten slotte ging de colonne over Peutöng

naar de Westkust (Meulaböb). Behalve het belangrijke militaire

succes, dat door deze excursie werd verkregen, leverde zij, als

resultaat van den arbeid van twee bij de colonne ingedeelde topo-

graphische opnemers, den eersten slevigen grondslag voor eene

juiste lopographie van het Noordelijke Gajöland. Verder maakte

Majoor Van Daalen eene hoogst belangrijke ethnograpische ver-

zameling, die zich thans in bet Museum van het Bataviaasch Genoot-

schap bevindt, en naar welker inventaris in dit werk meermalen

wordt verwezen (^). Eindelijk bracht de mijningenieur P. J. Jansen,

die de colonne gedurende de eerste helft van haren tocht vergezelde.

(') Een relaas van dien lochl door Majoor Van üaalbn werd gepubliceerd in het Indisch

muiair Tijdtehrift, SS"' jaargang, 1902, Deel I, Extra-bijlage, N°. 2, II.

(') Later Tocgde de ollicier van gezondheid L. H. Lebbe de door hem gedurende dezelTde

excarsie verzamelde elhnographica daarbij, zoodat het Mu'<cum thans een vrij aardig beeld

geeft van de voonverpen, die de Gajö's der Meerstreek vervaardigen en gebruiken.



eenig(i door hem vervaardigde pliotograpliische opnamen mede,

waarvan een tiental den tekst van mijn boek iliustreeren (•).

Na dezen tocht ontbrak hel allerminst aan aanleidingen om het

Gajöland nogmaals te bezoeken; in 1902 kwamen niet minder dan

vier colonnes langs verschillende wegen derwaarts. Gedurende de

eerste helft des jaars trok eene colonne onder Kapitein J. H. L.

ScH.NKiDERs van Koeala Simpang uit naar Sërbödjadi en hel Tampör-

gebied en eene onder Kapitein (thans Majoor) K. Van iikk Maatkn

uit Samalanga naar Kètól en zoo verder naar de reeds door Majoor

Va.n Daalen bezochte Laul- en Dörötstreken. In de tweede helft

van dat jaar werd het Noordwestelijke deel vau het (lajóland nog-

maals doorgepalrouilleerd door den V Luitenant (thans Kapitein)

W. B. J. A. Scheepens, die van Meureudoe uitgaande hoofdzakelijk

Pameuö, de toenmalige schuilplaats van Toeankoe Moehamal Dawöl,

lot objecl had; eene colonne onder Kapitein H. (]omjn doorkruiste

van uit de Pasè-slreek voor hel eerst Samar Kilang, voorts weder

de Meerstreek, en kwam door hel gebied van Linggö tol aan de

grens van het tot heden door onze troepen nog niet betreden

Gajó Loeös.

Al deze tochten — de kaart getuigt ervan — leverden hel hunne

tot vermeerdering en verbetering onzer kennis van liet land; alleen

ten opzichte van Gajö Loeös en het Alasland moesten wij ons geheel

tol liguratieve wedergave der van Inlanders verkregen gegevens

blijven bepalen. Ofschoon dus in de toekomst nog menige correctie

noodig zal blijken, en zelfs de kaart van hel Noordelijke Gajöland,

door de onvermijdelijke iueenwerking van gegevens, die door meten,

met andere, die door vragen werden verkregen, nog geenszins in

allen deelc nauwkeurig mag heeten ('), kan men zich toch mei

(') De oTerige pholographievii, die hier weergegeven z(jn, liel ik nieerendeels /.elf Ic

Koett-Ridji en (e Batavia maken.

(*) Zoo vindt ruen liyv. ten Noorden van Kétöl op de Kaart eeo Boetör, en recht

Noordelgk daarvan een l'oelar: biykbaar Is bet eerste, naar mondelinge inlichtingen, niet

juist geplaatst, en het tweede, door opname vastgelegd, onjuist gespeld, want beide stellen

éen en hetzelfde gehucht voor. Zoo heel de OosteHjke voortzetting van den Boer of Goenóng



behulp der op het Topographisch Bureau zoo zorgvuldig vastgelegde

inlichtiDgen van verschillenden oorsprong, thans van de woonplaatsen

der Gajö's en Alassers eeue in hoofdzaken juiste voorstelling

vormen.

Sprak het van zelf, dat de militaire excursies in hel Gajöland

zeer veel meer betrouwbare geographische feiten aan het licht

brachten dan de ondervraging van op Atjèhsch gebied vertoevende

Gajö's kon doen, omgekeerd is het even natuurlijk, dat voor de

kennis der toestanden, der politieke indeeling, der bestuursinrichting

en van overleveringen, zeden, gebruiken en taal bij rustig kruis-

verhoor van tientallen Gajö's uil de verschillende deelen des lands

meer gedaan kon worden dan bij de vluchtige aanrakingen der

colonnes met enkele deelen der bevolking. De in dit werk gegeven

beschrijving van het volk is dan ook uitsluitend op een door mij

bij zulke personen ingesteld onderaoek gegrond ; eene andere methode

zou eerst dan ernstige toepassing kunnen vinden, wanneer een der

tale kundig Europeaan langen tijd rustig op verschillende plaatsen

in het land verblijven kon, terwijl de bevolking haren gewonen,

normalen gang ging; zelfs dan nog zou die onderzoeker, tenzij hij

jaren aan dal werk kon wijden, altijd meer feiten door navraag

dan door eigen waarneming moeten vaststellen.

Gelukig zijn de Gajö's, wanneer men erin slaagt den eersten schrik

voor het vreemde bij hen weg te nemen — hetgeen mij meestal

snel gelukte, vooral doordien de eerste Gajö, dien ik ontmoette,

sedert bij mij in dienst gebleven is — en wanneer zij welen, dal

hunne antwoorden straks met die van anderen vergeleken zullen

worden, uiterst willige getuigen omtrent het leven van hun volk.

Als ware republikeinen zijn zij vrij van die vrees voor hoofden

of voornamen, die op menig ander gebied den Inlander weerhoudt

Tanggaq (teo Z. van Bentóiig) tea onrechte Goeiiöng Tangga', eu is daar het pad van Kla

naar Djagöng en Paja Daloe, dat de gemakkelpsle commnnicatie lusschen de Döról en

Gajö Loeós moet vormen (men zie bladz. 200), bij gebrek aan nauwkeurige gegevens, niet

aangeduid. En zoo zal er uit dea aard der zaak nog wet meer op te merken zyn.



van hol onlsluifn'n dor goliciriicn van zijn land. Volstrpkl niel

ongeneigd tot liegen, waar dit tot hun voordeel schijnt te strekken,

laten zij dal even gaarne na, zoodra zij heinerkt hehben, dat het

slechts kan dienen om hunne reputatie te bederven. Den meesten

hunner is bovendien eene naïveteit eigen, die hen, wanneer zij

eenmaal aan het praten zijn, geen onderscheid doet maken tusschen

hetgeen al of niet in de termen valt om aan den belangstellenden

vreeuïdeling medegedeeld te worden.

Sommige lezers zullen wellicht vergeefs het antwoord zoeken op

de vraag, hoevele tlajö's er gemiddeld wonen op elk der + 13400

vierkante kilomeiers oppervlakte, die hun land beslaat: ik heb

mij eciiler met voordacht van zulk eene schatting onthouden en

liever alle beschikbare, somtijds vrij gedetailleerde gegevens mede-

gedeeld, die lijders aan cijferhartstochl lot hel oplossen van dal

probleem in staat kunnen stellen. Zelfs de meest inlelligcnle Gajö's

zijn niet in staat om hij benadering de bevolking eener kampöng

te taxeereu. Het kost hun de grootste moeite, het getal der in-

woners van hun eigen huis vast te stellen, en wanneer zij met die

berekening klaar zijn, verschilt de uitkomst gemeenlijk hemelsbreed

van hetgeen zij eerst bij gissing opgaven.

Wel kan men — met uitzondering van groote kampöngs, zooals

Kébajakan en Böbasan — met veel geduld vrij nauwkeurige op-

gaven van het aantal huizen der verschillende nederzettingen ver-

zamelen, maar daar het aantal inwoners van één huis tusschen

± 18 en ± 60 varieert en niemand dal van andere huizen dan

zijn eigen weel mede te deelen, zou men hier met gemiddelden

moeien werken, die weinig of geene waarde hebben. Bovendien

is steeds een aanzienlijk deel der bevolking op handelsreizen of in

tijdelijke verblijfplaatsen, als ladangs, wörs, pedösönöns enz. De

belangrijke kampöngs liggen vrij dicht opeengchoopl in de voor

sawahbouw meest geschikte gedeelten des lands (vooral het Westen

der Meerstreek, Isaq, de eigenlijke Kampöng Loeös) maar groote

stukken zijn niet of zeer dun bevolkt.



De taal hoop ik zoo spoedig mogelijk afzonderlijk te behandelen.

Intusschen heb ik, ook om den lezer van dit boek alvast eenigen

indruk van haar te geven, voor de beschreven zaken en toestanden

vaak ook de Gajösche namen en uitdrukkingen opgenomen. Dageen,

die met BlaJeisch of Javaansch bekend is, zal vele der in die talen

gebruikelijke vóór- en achtervoegels ook in het Gajösch gemakkelijk

herkennen. Verder bedenke men bij de uitspraak der zooveel

doenlijk phonetisch door mij gespelde woorden het volgende:

i klinkt altijd als ons ie in zie, ziel.

é ongeveer als in zee, meel.

è als in père, pel.

ó als in zoo, boot.

ó als in voler, zot.

ö als in horen, göltlich, maar men hoort er gewoonlijk aan,

dat deze vocaal uil a ontstaan is en spreekt hem dus het

zuiverst uit door den mond zoo dicht te houden alsof men eene

Duitsche ö wilde uitspreken en dan zijn best te doen, eene a te

laten hooren.

ë als de eerste klinker van begin.

In sommige woorden heerscht dialectisch, ja zelfs individueel

verschil wat de vocalen betreft, en kan men met recht aarzelen

tusscheu i en é, bijv. kiding of kédéng, voet ; tusschen oe en ö, bijv.

aloer of alör, regeling: tusschen a en ö, bijv. banan of 6ö«ón, vrouw.

In opene lettergrepen kau men soms ook twijfelen, of u dan wel ö,

e dan wel è de meest gewone uitspraak voorstelt : köri, dialectisch

körö, bulfel; Tjanè, somtijds Tjané, naam eener kampöng in Gajó

Loeös. Dit wordt hier vooral gezegd om sommige schijnbare

of werkelijke inconsequenties mijner schrijfwijze te verontschul-

digen.

Over andere klinkers of medeklinkers der Gajösche taal uit te

weiden schijnt voor ons tegenwoordig doel overbodig. De klemtoon

ligt in meerlettergrepige grondwoorden steeds op de voorlaatste

syllabe, tenzij deze een e tot klinker heeft, dus: rsnvnn, lëlögö, maar

»ë%. In afleidingen behoudt het grondwoord altijd zijn eigen toon,



(lus Këbvijakan l'htüLtnpakan, Talféngön Itelélélcön (mei deu kleniloon

op de tweede syllabe) enz.

Daar dit werk in de eerste plaats moet dienen als gids voor hen,

die gaandeweg onzen hestuursinvloed in het Gajöland te vestigen

hebben, kon de uiedcdeeling van vele bijzonderheden, die den alge-

meenen lezer minder belang inboezemen, niet vermeden worden.

Vooral het I* en het III* hoofdstuk bevatten veel, dat menigeen

hoogstens zal willen doorbladeren, maar dat degeen, die in loco

werken moet, ongaarne zou missen. De marginale inhoudsopgaven,

die meu vóór dit Voorbericht in een algemeenen Inhoud vereenigd

vindt, maakten de samenstelling van een zaakregister overbodig.

Daarentegen scheen het voor de gebruikers van het boek wel

gewenscht in een alphabetisch register alle geographisclie en persoons-

namen, benevens alle (iajösche of andere Inlandsche woorden of

uitdrukkingen, die in den tekst verklaard worden, in een alpha-

betisch register op te nemen. D'. (ï. A. J. Hazeii heeft de goedheid

gehad, zich met dezen arbeid te belasten, waarvoor ik hem hier

mijn warmsten dank betuig.

Niemand, die weet wat hel beleekent, bij de samenstelling van

eenig wetenschappelijk werk telkens door reizen of arbeid van geheel

anderen aard gestoord te worden, zal zich erover verwonderen, dat

dit boek geen artistiek geheel is geworden. De schrijver zal

tevreden zijn, wanneer menigeen erin vindt, hetgeen hij zoekt.

Wkltevrkiien, Juni 190.3.

C. SNOUCK HURGRONJE.



VERBETERINGEN.

7, regel 20: Dejmér, lees: Djemér.

14, noot 3: Bénjil, lees: Benjèt.

19, regel 10: Serap-tö, lees: Sërap-tö.

21, • 9: Tjiljang Medoeri, lees: Tjiljang Medoeri.

21, • 19: bereikt in, lees: fterei/;/ men in.

24, . 22: /);ain6oe Ölnh, lees: Djamboer Ol'oh.

33, noot 1: WöiA Redehng, lees: WaiA Redilong.

35, regel 14: raar, lees: naar.

11: Dfémér-:ijde, lees: Djimèr-sijdt.

24 en tt. Hierbij is te Tergelijken hetgeen op bladz. 200 voorkomt.

17: uaar, lees: naar.

20: «n Isö-i$5, lees: in de Isü-iiö.

15: kampöng, lees: kampong.

17: <i«(i>, lees: /»(!(.

19: djamboer Koelöm, lees: Djamboer Koelöm.

1 G : ïa/a Merkoengö, lee* : iTaJo Merpoengö.

1 9 : Go/ö-, lees : Ca/ö-.

13: pöén, lees: póén.

8 : /oj, lees : nog.

At tweede marginale aanteekcning : aulhropologische, lees: anthropologische.

80, regel 12: (/>}, lees: (;>'?.

83, » 13: {öé ségö), lees: (ótee of re' jïjö).

84, . 14: {krendó), lees: (Hrwidö).

84, . 16: (ire of oé idjalén), lees: (icf! of oué idjalèn).

86, noot 2: Dèaalt, lees: Devab.

88, regel 25: deu, lees: den.

103, • 26: Lémpilam, lees: Tjanè Oekön.

108, . 22: zij, lees: lyn.

118, > 3 en tt. De bedoeling is, dat men bij de afdoening Tan zulke zaken

den Dceest mogelijken spoed moet belrachteo, zoodal iraDoeer bet mocht

regenen, men niet mag wachten lot hel helder wordt, enz.



Bladz. 131,

J35,

136,

U3,

147,

152,

157,

157,

160,

160,

165,

167,

168,

197,

200,

212.

212,

212,

212,

215,

220,

264,

266,

275,

277,

280,

283,

292,

301.

302,

313,

345,

372,

372,

378,

381.

387,

391:

393:

noot 2 : lëpö, lees : dpö.

regel 6: fifiin, lees: pdèn.

15: Rpi, lees: (epn.

6: roeitpan, Ie

12: dair, lees: daar.

9: beilunr, lees; bestuur.

9: ouder, lees: onder.

24: ^n^^n, lees: Angi'n.

8: Moenlé, lees: MoenU.

9: blah. lees: 6/aA.

MOOI 2 : <on lé, lees : /öniJi.

regel 4: perwörOn, lees: pïncOróii.

• 14: Angèn, lees: .4n$^n.

onder noot ('), lees: (*).

Rgel 27: Oedjöng Brangèn, lees: Oedjöng Brangén.

• 9: 7.35. lees: 5.18.

. 12: 107.18%, lees: 105.01° „.

. 13: 8.20, lees: 4.10.

. 14: 98.98%, lees: 100.91%.

noot 1 : iaUng, lees : töliHig.

regel 22: Uunnen, lees: Aunnen.

• 8: Ptngoel&e, lees: Fingoeloe.

. 25: Aroel Sekt, lees: Aroet Seke.

noot 2 : mendjeerang, lees : mendjérang.

regel 18: hoeköm, lees: hoekhm.

noot 3: m'niiah, lees: idotAmiA.

noot beboorende b|j de vorige bladzyde : menuiin {memöéi), lees : mémièn)

regel 25: iim, Tan ió, lees: jün Tan /ö.

• 24 : genoemden, lees ; genoemde.

» 13: rerhaleu, lees: verhalen.

• 22: fli^i, lees: m^l.

• 13: ;^A, lees: ;<>A.

> 5—6: en doopt hel aldut géikalte garen in hel indigoblad, lees

men hel aUui geikalle garen in hel indigoblaJ doopt.

noot ('): ptteq, lees: pet^q.

regel 31 : />, leas: ü.

> 6: slaan, lees: itoan.

• 17: iérkap, lees: <rrfai/.

j^ar llanét, lees: jl/ar Mamés.

Ama-n-RaSn, 228, 229, 231 Tenalt.

Ató Cenifng {g), lees: 01ö (rëa/Aiy.



HOOFDSTUK I.

ALGEMEENE BESCHRIJVING VAN HET LAND

EN ZIJNE TOEGANGSV\^EGEN.

Het Gajöland neemt ten opzichte van Atjèh en Onderhooriglieden De G3j5*s

dezelfde plaats in als de Padangsclie Bovenlanden ten opzichte van
*'*j^"j!ï,*^J^

het gouvernement Sumatra's Wesikust. Behalve het Zuidoostelijk bovenianJen.

gedeelte, dat aan de Alaslanden en Tamiang grenst, is het Gajógehied

overal door Atjèhsche landen omgeven, die als een breede gordel dat

terrein van den Oceaan scheiden.

Bijna overal strekt zich tusschen het Atjèhsche kustgebied en de

bevNOonde Gajösche hoogvlakte eene breede strook onbewoond bergland

uit. Aan de paden, die door deze hergstrook van het kustgebied

naar het hoogland leiden, heeft men meerendeels slechts zoogenaamde

«rustplaatsen" (.\tj. petmióh, Gaj. pemarén, pelëdöhón), min of meer

schoongekapte plekken, waar de reiziger in de schaduw enkele

minuten onder het genot van eene sirihpniim uit kan rusten.

Die pëmaréns bevinden zich op afstanden van elkander, welke een Pëmaréns en

zwaar beladen Gajö zonder rusten kan afleggen : de gemeteu afstandP*^'*"''*"'''''''*-

tusschen twee pëmaréns verschilt dus zeer naar de moeilijkheden

van het terrein. De reiziger zonder of met lichten last gaat sommige

pëmaréns voorbij : ook pleegl natuurlijk hij, die daalt, van minder

pëmaréns gebruik te maken dan hij, die langs hetzelfde pad stijgt.

Zulke rustplaatsen, waar men overnacht, liggen in den regel bij

een hergstroompje ; of wel een put of gegraven kuil, die wat regen-

water bewaart, dient er om het noodige drink-, kook- en waschwater



aan den n-izigtT Ie leveren. Daar zijn liijna allijil een of meer

|iriuiitieve hullen {djamboer) vuur naelitverhlijr, or men kan die uit

in de Iiuurt aanwezig luatcriaal spoedig opslaan, en die plaaLsen

noemt men daarnaar pëdjamboerön. Ook van deze iiëdjamlmerüns

kan dikwijls de weinig lielasle voetganger er een overslaan, wanneer

de volgende niet te ver weg ligt om die tegen dcti nariil Ie

bereiken.

lepniiiig v.nn De |»iïdjand)oeröns en pëmaróns dienen den Gajö ol' .\ljèlier ook

lot bepaling van de lengte van den weg. Van deze plaals naar

gene, zegt de Gajö, is «drie naelilen onderweg" {foeloc ingi i diné),

il. i. vier dagen gaans {ópal ló remnlan), soms met de bijvoeging:

• als men zwaar belast is, vier nacbtcn" (i'/w ara bénwmhah hri>l ópal

ingi). Voor de snelste wijze van cenen weg af Ie leggen, bezigt de

Gajö de uitdrukking (/yéma wönrfön^/cöröd. i. «lieden, die een (gestolen)

bullcl najagen", betgccn ecu eigenaardig licht werpt op den maal-

schappelijken toestand.

Tusscben twee pëdjamboeiöns of, waar de weg nit^l geheel door

woud leidt, tussehcu twee als slalions gebruikelijke kampongs heefl

men 5—9 pëniaréns, ja soms nog meer. De alsland lusschen Iwee

]>ëmaréns wisselt eveneens zeer af, ongeveer lusschen de grenzen

van tien minuten en '/» uur gaans. Toch heeft men geene anden;

afstandsmaat dan : tusschen A en B liggen zóó vele pëmaréns. Soms

wordt dit nog toegelicht door de mcdedeeling, dat men van A

's morgens zeer vroeg {söboh) of na zonsopgang {/ülcaboer) vertrekt

{wöt) om op den middag (rochoel), namiddag {asar), tegen zons-

ondergang (sindjij) aan te komen {sawah).

Vouiipoorten. Waar men, heizij naar de Atjèhsche, belzij naar de GajósclK! zijde

de woudsirook, die beide gebieden scheidt, uitkomt en kampongs

en velden voor zich ziet, daar spreekt men van de » woudpoort"

(Alj. pinlü rimba, Gaj. pinloe rimbó); gewoonlijk is daar levens eene

pëmaréo. Alle boschpaden, ook die lusschen twee bewoonde

gedeelten van den weg, of die binnen bel Gajóland zelf ile ver-

.schillende deelen van dil gebied mei elkander verbinden, hebben

dus aan ieder uileindr zulk eene «deur", en vele dezer "deuren"



hebben eigenuaineu : dit laatste geldt tevens van bijna alle pëdjam-

boerüns en van de meeste pëmaréns.

Zoowel de Atjèhcrs als de Gajö's beschouwen hunne pin toe rinibö

als de grenzen van hun gebied; op het woud, dat zich tusschen

twee van die deuren uitstrekt, kennen zij in den regel aan niemand

bijzondere rechten toe, evenmin op het gedeelte, dat aan den ver-

bindingsweg ligt, als op hetgeen ver van zulk een pad verwijderd is.

Wordt ecne enkele maal op zulk een pad de grens der bemoeienis

van twee hoofden aangewezen, dan is zulks meer eene uitdrukking

der behoefte aan bestuur en politie ook op de verkeerswegen, dan

wel eene practische voorziening in dien nood.

Heeft iemand een gedeelte van de alleen aan Allah toebeboorende

woudstreek ontgonnen, dan verkrijgt hij daardoor eigendomsrechten,

onverschillig of hij Gajö of Atjèher is en om het even, welke plaats

bij voor zijne vestiging koos. Gewoonlijk beginnen evenwel Gajö's

zoowel als Atjèhers begrijpelijkerwijs ieder van hun eigen gebied

uit mot zulke ontginningen, en dan verplaatst zich allengs de «deur

des wonds".

Wanneer men dus voor de regelmatigheid op de kaart grenslijnen Crenslepaling.

trekt door die vvoudstrook heen, hetzij over het midden dier strook,

hetzij over de kam van het scheidingsgehergle, geven die lijnen

meer de Europeesche gewoonte aan eene verdeeling van den geheelen

aardbodem zonder onzijdige strooken dan wel de Inlandscbe opvatting

van <le verdeeling des lands weer; deze toch laat de vestiging van

rechten op het oerbosch, dat in zijn geheel als grenss/roo/k- geldt,

aan de toekomst over en maakt die afhankelijk van de meerdere of

mindere energie of behoefte aan bouwland van elk der beide naburige

volken. Deze waarheid verliest niets van hare betcckenis door het

feit, dat, zoodra het bosch winstgevende producten of de bodem

mineralen blijkt te bevatten, van beide zijden rechten beweerd en

met schijnargumcnten betoogd worden, die men vroeger noch aan

zichzelf noch aan anderen toekende. Op eene strook oerwoud heeft

naar zuiver Gajósche opvatting evenmin iemand speciale reclilcn als

op liet water van eenen ongerepten bergstroom.



üiigtstrekibeid De Gajülandcii oinvalli'ii In-t feiilrale bergland van de Noordelijke

Barisan en vorini-n eeiie uilgeslrekle hoogvlakte, doorsneden door

lal van bergruggen, die de stroomgebieden der voornaamste hier

ontspringende rivieren (die van Pcusangan, Meulabóh, Djamhö Ajé,

Ujamboer Ajar of Djëmèr, Tripa, Tëmiang en Peureula' met tal

van zijrivieren) van elkander scheiden. Het lioofdscheidingsgebergte,

dat in hel Noorden tevens de gi-ens vormt tussehen de (iajölanden

en Atjèhs Westkust, buigt zich bij de Boven-Sennagan-rivier naar

het Oosten en zet zich onder de namen Boer (') lutém-intém. Boer

Moegadjah, Boer Alas en Goenong Sarbo Langét voort tol naar de

Alas- en de Bataklanden. De van deze hoofdkettni uitgaande secun-

daire ruggen verdeeleii de Gajülanden in vier scher|t geleekeiide

hoogvlakten

:

Gebied der 1°. Die van de Laut-Tawar (*).

Dit meer, bij ïakéngön 1205 M. boven de zee gelegen en 46,li

KiM. in omtrek, is geen kratermeer, al zou men geneigd zijn dit

op te maken uit de omstandigheid, dal zich in de nabijheid, op de

Zuiderbelling van den Goenöng Geureudóng, dien de Gajó's Boer

Köl of Kaul ('), den «Grooten Berg" noemen, een nog in wer-

king zijnde vulkaankegel, de Boer Moetèlöng of Boer-n-Tèlöng (*)

bevindt.

De ingenieur P. .1. Jansen constateerde de afwezigheid van alle

vulkaniscli materiaal en kon aldus hel vermoeden tol zekerheid

verheiïen, dal men hier met cenc inzinking van den bodem Ie duen

liet'fl; daarop wijzen trouwens ook de steile Zuid- en Noordoevers.

Het Meer is bijna geheel door bergen omgeven. Aan de Westzijde

(') Bter 'a het Gajüsclie woord Toor •berg".

(') Hel Meer of, zoods de Cnjó's zeggen, de Zoi'lnaterzee, tegCDOTer den (Icraan, diin

zij Uut Kölaq, d. i. de W(jde Zee noemen.

(') Ten Z. W. «an liet Meer ig ni>g een onbeduidende bergtop, die Boer Kaul genoemd

wordt, maar alleen de Goenfinx Giureodilng is oTeral onder dien naam liekend.

(') TéUing of Moeliluny beleekend iirerlirand", en de Atjèhcrs Tertalcn d.in ook den

naam >aa dezen «ulk^ian met Goenöng Tneliing. Eigeiiiyk zon men Biier Tèlung of Mnelèlöng

terwachlen zonder hel genllier-aanduidemle n of ni er tnaschen. Maar by eigennamen komt

dit Toor/rtsel meermalen ook daar voor, waar de beleekeniü der woorden bel logisch niet

lua toelaten.







treedt dit gebergte meer tenig eii wordt de Laat Tawar begrensd

door uitgestrekte sawahvlakten [oeinö) : aan de Oostzijde is dit ia

veel mindere mate het geval. Van de kampóng Dedamar bijv. in

Zuidoostelijke richting naar den scheidingsrug is slechts een afstand

van 3 Kilometer. Aan den Zuidelijken oever zijn maar enkele

beduidende nederzettingen met rijstvelden in de ruimten, die

lusschen de tot in het Meer vooruitspringende bergruggen (oedjöttgs)

vrij bleven, en aan den Noord-oever nadert het gebergte over het

algemeen vrij dicht aan het Meer en is daar vrij steil. Blijvende

uedei-zettingen vindt men hier dan ook bijna niet. Aan de Westzijde

wordt dit randgebergte bij de kampóng Takéngön door de Peusan-

gan-rivier doorbroken, die het overtollige water van het Meer naar

zee voert.

Aan de West- en Oostzijden van hel Meer is men in de bewoonde

plaatsen niet zeer ver van hel woud af, hoewel dit nabijgelegen

bosch, waar hel andere vestigingen betreft, dan toch meestal lamos,

d. i. jong bosch is, welks grond reeds meermalen voor ladangs

(met tabak enz.) diende.

Overigens is het karakteristieke van het (iajó-landschap vooral GrasïeWen en

gelegen in de groole grasvelden, die de berghellingen bedekken.
*""* °'""^"-

Op die hlang (') genaamde velden groeit o. a. eene soort van »her-

lengras" {Icérëpé-n-akang), alang-alang {djêh), de in het Atjèhsch

peureumpiëng genaamde in stoelen groeiende plant (sanggé), welker

bladeren de karbouwen vreten, terwijl men ze in Gajö Loeös, nevens

de alang-alang, als dakbedekking gebruikt, en verder de oejöm-

boomen (Atj. sala), die zeer veel overeenkomst met Europeesche

sparren verloonen, welker stammen voor huisstijlen, balken, planken

enz. dienen, die voorts een deel van hel brandhout {oeiöm) leveren,

hetwelk gewoonlijk in groole voorraden onder de huizen opgestapeld

ligt, en welker harsrijke kern voor fakkels {soeloh of solöh, ook soeör

(') Blang beteekent dus in hel Gajösch ongeveer hetzelfde, wat de Aljèhers padang

noemen: open hoog terrein, om het even of het vlak of bergachtig is. Hetgeen bij de

Aljèhers blang heet ; een complex van rijstvelden, noemen de Gajö's, evenzeer als het

rijstveld van een enkelen bezitter, oemn.



!;i>liiM>t<>ii) ilii'iil. \Miiiriiinli' iiicii xirli 'siivoiuls ni 's mikIiIs liiiili'ii

lirwn-i:!. Oiik in huis linimlt iiini ilit- kern np ilc sliMik|ilMMlsrii hij

Wij/.i- MUI iillll|l.

Itchiilvi- *lii; talrijk a:iii^'<-lriifli>n ni iiiilli^'c ocjöiu-huuiucii ^Tueicii

in dr hhiiifis liicr en daar /a'/f^moc-lioomcii, welknr liasi, cvt'iials din

van ih' in lit'l ocrwuud grttcicndo könjél, als gcdccllclijk siirroffaal

van dr in di- Mi-crslrci-k onthrckt-ndo i»inaii;,' dit-nl Itij hel sirih-

kanwcn: o<ik den liinótui-hutnn, welks vruchljt's, i'i-nifjszins (»|i

waringinvrnchtjfs jjelijkcnd, door kinderen wel ge{,'eleu worden en

welks hout, als uitstekende hrandstof, vooral gehruikt wordt oiu de

dnpoer mcnilö, den kraann rouwenoven mede Ie stoken, treft men

hier en daar aan.

Smalle hoschraiidiwi omzoonien d(^ slrooNi|ijes (nrocl), die van het

onuintrende jj;eher},'le zieh in hel Meer uilslorleu.

Ifij de hoogvlakte van hel Meer behnoren in clhnograpliisrhen en

politieken zin als aanhangsels vooral het strooingehied van hel

(iajösche gedeelte der l'eusangan-rivier en harer zijtakken (dus hel

kampöngromplex Kèl(")l, hel stroomgebied der Tjiïlala en der Doeren,

de nederzelling BC'roeksah of üërësah), verder de aan gene zijde van

walerseheidingeii gelegen nederzettingen Tocudjang (op den weg

naar 1'eusangan), Tèlnng (hel kamjióngcomplex dichtbij den straks

genoemden vulkaan) en zelfs ceiiige kleine kampöngs (van Kanés tol

lloesép), die aan eene zijrivier (de Sëmödöni, volgens Colij.n Hidén)

van de Djambó Ajé liggen.

Hezf! laatstgenoemde kampöngs hehooreii weliswaar tiipographiseh

eigeidjjk lol hel aanstonds (onder 2") Ie behandelen gebied der

Ojamhó Ajé, maar wij veroorloven ons deze afwijking tim den lezer

al dadelijk op hel (iajösehe standpunt Ie brengen, hetwelk als

amiexen van een gebied allen grond besehouwt, die van daaruit

ontgonnen en door mensrhen van daar bewooml is.

Volgens sommigen zou men de kampöngs 1'ënarön en SÖriielö, die

ook lol hel Üöröt-gebied behooren, eveneens in hislorisclien en pcdi-

lieken zin tot de Laiil Tawar moeten trekken, maar dit is torh

Iwijfelaehtig, al wihk n ook slaingenoolin der bevolking van deze



uodcrzctlirif,'<^ii in kaiu[iöiigs van hot eigenlijke Meer en al hebbeu

heide met het geslacht van Kedjoerön Boeket meer intieme relaties,

nu eens van vriendschap, dan weer van vijandschap gehad dan de

overige plaatsen in het stroomgebied der Djëmèr. Dit geheel wordt

kortweg Laul (zee, meer) genoemd en deze naam wordt door de

bewoners van bet verst af gelegen gedeelte der Gajö-landen, Gajö

Loeös, zelfs (ot het slroomg(?bied der Boven-Djambö Ajé uitgebreid,

zoodat bij ben alle landgeiiooten, die niet in Gajö Loeös of in de

Sërbödjadi-streek thuis hoorcn, oerang Laut genoemd worden. De

bewoners van het stroomgebied der Boven-Djambö Ajé daarentegen

beperken die benaming tot het hoven omschreven gebied en beeteu

zelve, in tegenstelling met de »Meer-menschen" oerang Döröt (')

d. i. »Land-menscheu".

2». Die van de Boven-Djambö Ajé, welke rivier door de bevolking Gebied der

telkens genoemd wordt naar de voornaamste kampöngs, die aan of
^"J°^' l.^'^J"'

nabij bare oevers liggen, maar die zij toch ook algemeen onder

haren Aljèhschen naam kennen ; dezen trekken de Gajö's, vooral van

het Zuiden, vaak lot Djëmèr (^) samen en spreken dus van den

Wöih ni Djëmèr. Sommig(;n zeggen voluit Djamboer Ajar.

Van het Meergebied is dit stroomgebied der Dëjmèr gescheiden

door een grensgehergte, dat achtereenvolgens van West naar Oost

de namen draagt: Boer-n-Tëlögö, Boer-n-Kléléng (naar de Djëmèr-zijde),

Boer-u-Batoe ïjautéq, Boer-n-Kliölön, Bocr-n-Blakang Parang (naar de

Djëmèr-zijde), Bocr-n-Samar-n-Awau (naar de Djëmèr-zijde), Boer

Mënggocröng, Boer-n-Këra (of Boer ni Sëroelö), Boer-n-Kërëtan.

(') Döröt = M.nleisch daral duidl in hel Gajnsch den beganen grond aan, nicl alleen in

legcnstclling mei hel waler, maar ook mei den een paar nieter boven dien grond verheïen

hnisvloer. Zoo kreeg döröt ook de beleekenis •buiten", en, mei hel richting aanduidende

voorzetsel kne (= Maleisch ka) die van -naar builen, naar builen gaan"; koednröt is dus

geheel = katoear.

('J
Eigenlijk is dit uil den Maleischen vorm Ojamboe Ajir of Air (in het Gajösch Ajar

uilgesproken) saamgelrokken, waarvan ook de Aljèhsche naam eene verbastering is. Vergelijk

in hel Gajösch lèn = lain, tnèl = majil, pëkèn (in hel Zuiden) = pëkajan, rèl = lajar,

bér = bajar, rél = rajat. Wöih is waler, ook rivier, en in tegenstelling met aroet (Atj.

alocè, beek) de hoofdstroom. Echter norden vele aroels ook met den naam wöih bestempeld.



Over «lil s(-lii>i(liii!,'s^fl)i-i:.'li- l*-iilni ilri<- liiii^' iiicl •:i'iiiitkki-lijkr

paik'ii van ln'l Wtie {fcliicd in het ainltTc. (lelijk dr i'cnsanpn-

rivit-r op (iajósch pcltit-ii jichcL-l onhcvaarliaar is wc^rcns zijne f.'erint;e

diepte en sterk verval (op den afstand van 15.5 Kilometer liijv.

tusschen Takénjiön en llölé een hoogleversehil van 12ür> — 102t> =
179 Meter), zoo ook de Djënièr van zijnen o(irs|»ronf; af tot iets

hoven Sainar Kilan^; (van Këkoejanj;, een {jehuelil diclitliij den oor-

sprong der rivier, tot Linggö een hoofrteversrhil van 1Ü12 — 354 =
658 Meter). Van daar kan men met prauwen tot de riviermonding

varen, maar na het romplex van Sainar Kilang liggen er geene

(lajösche kampöngs meer aan en worden de oevers geheel woest van

uiterlijk.

Aan den voel van liet Hrawan-gel)ergle, waarop zoowel de

Mculahöli- als de Djëmèr (Ujamhö Ajé)-rivieren haren oorsprong

nemen, heginl deze laatste haren loop met eene vrij aanzienlijke

hreedle door een wijd dal, dat zeer bevolkt is : hel kampöngeoinplex

lsa<| ('). lu haren verderen loop is de Djëmèr diep ingesneden,

meestal niet steile oevers en vrij eng ingesloten door gehergte,

welks hellingen niet grasvelden en sparrebossehen hedckl zijn tot

hij de toppen, waar hel oerwoud be|finl. De beide beduidende

bergslroomen, die de DjëmÏM- rechts in zich opneemt, de L«'»jang (')

en de Lömöl ('), zijn eveneens diep ingesneden en hebben een groot

verval. Alleen waar zij hunne uitmondiugen naderen, opent zich

het dal van die zijstroomen zoowel als dat van de hoordrivier en

heefl men cenigszins belangrijke vestigingen met sawalis. Onder

de vele kleinere zijstroompjes, die van rechts in de Djëmèr vallen,

dankt de Aroel I'inang, ook Wöih ni Linggö genaamd, hare meerdere

bekendheid aan de stroomopwaarts daaraan gelegen kampöng Linggö.

Itenedcn de monding der Linggö zijn de oevers der Djëmèr woest

en ledig, en eerst een paar dagreizen verder, die men door meeren-

dcels unbewuoud en zwaar terrein, vrij ver van den rechteroever

() Itq l>et«ckent «IQri

(") Uiamg = grol.

{') Umiit =. mo«.



der hooldrivier inoet afleggen, heeft nieu weder eeu bewoond dal,

bel kampöngcomplex Saniar Kilang, waarna men benedenslrooms

rccbls en links niet anders dan oerwoud meer aantreft. Onder de

linkerzijstroomen van den bovenbiop der Djëraèr verdienen alleen

vermelding de Sëmödöm (Bidén), welke wij hierboven bij bet Meer-

gebied annexeerden omdat alle nederzettingen aan baren bovenloop

door menschen van dat landschap bewoond zijn, terwijl aan baren

benedenloop niemand woont, en de Wöih ni Pënarön, welks linker-

tak (Wöib ni Mënggoeröng) van den Boer ni Këra, welks rechtertak

(Wöih ni Oemang) van den Mënggoei-nng komt; deze rivier is vrij

groot, vertoont overigens hetzelfde karakter als de zooeven genoemde,

maar opent haar dal bij de samenvloeiing barer beide hoofdtakken,

en daar was vroeger eene aanzienlijke nederzetting.

Een drietal nederzettingen, (Djagóng, Paja Djagat, Paja Daloe)

die niet eigenlijk tot bet stroomgebied der Djëmèr behooren, daar

zij aan de andere zijde van eenen rug van den Boer ni Brawan, in

het brougebied der Meulaböh-rivier liggen, rekent ruen ook nog tot

het gebied der Djëmèr.

Ook bier zijn alleen de kleine bergstroomen [aroels), die hun

water naar de hoofdrivier voeren, met smalle boschranden omzoomd,

waarna weder de voor het gansche Gajöland zoo kenmerkende hlang

(grasvelden) met sparreboomen beginnen.

Dat men zich in het stroomgebied der Djëmèr lager bevindt dan i

in de Meerslreek, daarvan getuigt al dadelijk bij den oorsprong dier

rivier de plantengroei. Kokos- en pinangboomen, die aan liet Meer

ten eenenmale ontbreken (') geven thans in Isaq enkele vruchten;

vroeger, zegt men, wilden die ook daar niet gedijen. Ook andere

soorten van vruchtboouien vindt men aan de Boven-Djëmèr reeds in

grooteren getale dan aan het Meer, waar slechts pisang [awal) en

(') Alleen in Lindöng Boelna schijnt men in Je laatsic jaren a.inplanting van die palm-

snorlen Ie beproeven. Verder komen vele pinangboomen en enkele klappers voor in bet

s-lroomgebied der Tjëlola, linkerzijrivier van de l'eusangan, dal trouwens slechts In on-

eigenlijkco zin lot hel Meer-gebied behoort. In de Kèlólstrcek groeien beide palmsoorten

in overvloed.



cfii |i;iiir zuil' (Ijöriu'k-simrleii (nsaiii hhijorm en (ismn limii lin/iiis)

{jt'pliml worden vn waar votirls in hel wild de in geheel het Gajo-

laiid talrijk wild groeiende djauihoe liidji (<//tmö), eene zure mangga-

soort {lólcöf)) en de Ivrc (mei pókiil genaamde eetbare vruchten en

vruchlkolven = huenffö-n-lerê, die als groeulc! gektuikt worden)

groeien. In lsa(| lieefl men bovendien zoete manggasuorlen [asnm

lioemhang), (u-lhare djSroeks {nsam Iclélé, a. kéiliingsa, n. progö), djnm-

hoc, iloerian {doeren), unnglm, en groeien in hel hoscli de kam-s

(met ecll)are vruchten, welker scliil wei gedroogd als groente ge-

kookt wordt), mam, eene zware rotansoort mei eetbare vruchten, enz.

Hoe verder men de Djëmcr afgaat, des te talrijker en lieter

gloeien de nuttige iialmsoorten en vruchtboomen; in Linggö nadert

de tem|ieratuur en de plantengroei die der kusllanden. Evenals in

Aljèh wordt liier, hoewel slechts hij uilzondering, het blad van den

sagopalui {meriö, Alj. meiiria) voor dakbedekking gebruikt; meeslal

dienl daarvoor ook hier, gelijk in liet geheele Mecü-gebied en in hel

hoogere stroomgebied der njënièr, het blad van de sëroelö {Ml. taja.

Mal. poear). De onbewoonde grond is ook in hel geheele Djënifi-

gchied voor een goed deel door zeer jreaccidenteerde grasvelden mei

deDneboomeu ingenomen.

Gajr. I oi-Ms of .",". Door een mei zwaar oerwoud begroeid uitgestrekt scheidings-

^""j''-
gebergte, dal op zijne groolslc lioogten Boer-n-lntém-intém en verder

Oostelijk Boer Moegadjali heel, van hel Djëmèr-gebied gescheiden,

ligt ten Zuiden hiervan hel stroomgebied van de rivier, die Ier

Westkust van Aljèh als Tripa-rivier in zee valt. Ofschoon ook hier

de (lajös die rivier telkens van naam laten veranderen naar de

belangrijke nederzettingen, waar zij langs slrooml, welen zij toch

zeer goed, waar dal water heenvloeil en noemen den hoofdstroom

dan «)ok wel Wöih ni Tripö. Dit gebied wordt door de gelieele

(lajö-bcvolking aangeduid met den naam Gajö Loeüs, d. i. hel Iluiine

(ïajöland, of, vooral door de lieden van de Latil en de Döról, met

dien van Gaju Tanjó, waarvan thans niemand de beleekenis meer kent

:

ook Gajö zonder meer wordt deze iioogvlakle genoemd, en evenals
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iemand uit de Preaiiffer Regentschappen, naar Oostelijker gewesten

reizende, pleegt te zeggen, dal liij »iiaar Java" gaat, zoo zegt een

Gajö van het Meergebied of van de Döröt, dat hij zich koe Gajö

begeeft, wanneer hij het Intéiu-intém gebergte naar het Zuiden

overtrekt.

De zijrivieren, die van het Inti'-m-intcni gebergte, dus van rechts,

in de ïripö vallen, loopen meest door onbewoond bosch en blang-

terrein, en haar stroomgebied bevat slechts enkele gehuchten. Meer

nederzettingen heeft men aan de kleine bijstroompjes, die van links

in de hoofdrivier komen, en vooral aan de groote Wöih-n-RampiJng

of Padang, die het meest benedenstrooms hare monding heeft.

De bewoonde gedeelten van deze hoogvlakte zijn weder grooten-

deels omgeven door de eigenaardige blang der Gajólanden, waarop

het oerwoud of het jonge bosch van braak liggende ladangs later

volgt; slechts langs de randen der aroels nadert het bosch meer

lol de kampöngs. De temperatuur is in Gajö Loeös iets zachter

nog dan die van Isaq: veel minder koud dan aan het Meer en niet

zoo warm als in Linggö. Kokos- en pinangboomen groeien hier

overal behalve in Pëparéq en Pënósan, waar de grond voor deze

palmsoorlen niet deugt: overigens de meeste vruchtboomen, die in

het gebied van Isaq voorkomen. Weinig vindt men in Gajö Loeös

de seroetö, die in het Meer- en in het Djemèr-gebied algemeen in

jong bosch {lamas) wild groeit en ook wel dicht bij de kampöug

geplant wordt. Onder de scheidingsgebergten, die binnen het Gajö

Loeos-gebied liggen en aan de Tripö en hare zijrivieren haren looj)

aanwijzen, verdient de Goenöng Api, tusschen de Wöih-n-Pëparéq

en de hoofdrivier, wegens zijne hoogte vermelding, en voorts het

gebergte tusschen de hoofdrivier en de Wöih-n-Rampöng ('), dat

deels Boer-n-Djëkès (*), deels Boer-n-Këkëmoc (') heet. Ten Zuid-

westen van den Goenöng Api, aan den weg, die Sëkoeölön met

Aköl verbindt, vindt men twee eigenaardige moerassen, één Paja

(') Rampöng is een groote zoclwalertisch.

(') Djékés een woiidboom, welks zaden wel Toor kiiidercolliers gebruikt worden.

(') Kékïmoe is een in de blang voorkomende boom; zie boïen blz. 6.



niiif;k<>l j,'t'liei'lfii, (V-ii hij de biillc;lkr;t;il Kërélaii njahini; ^'dt-geii.

Aan den Wcsli-lijken liuid vnn de l':ij:i llingköl ligl fcrie kleine,

dorre, verbrande vulkanische vlakle, wegens de stinkende gassen,

die (lil den hodeni opstijgen, Tanöh Tjëmpögö (Zwavelgrond) of

Tanöh Bau (Slinkgrond) genoemd. Op zeker punt is hier de bodem

steeds in borrelende beweging en na i-egenval zouden de vlammen

soms naar huilen slaan. Waarschijnlijk dus een nog werkzame

krater, waar door de geringe werking geen erupliekegel is gevormd.

Ten Westen en Zuidwesten wordt Gajó Loeös ingesloten door bel

zware scheidingsgebergte der Westkust van Aljèh, waardoor over

tal van waterscheidingen slechts évn verbindingspad (naar Soesóh)

Inopl; ten Zuidoosten door dat van bet Alasland, namelijk de Boer

Sënoebóng en de Boer .\goesön. Aan gene zijde van de water-

scheiding met het Alas-gebied liggen nog eenige nederzettingen uit

Gajó Loeös, die wel reeds tot het stroomgebied der Alas- (= Singkel-)

rivier behoorcn, maar door eene breede woudstrook van de eerste

Alas-kampöng gescheiden zijn. Deze gehuchten rekent men tot

Gajó Loeös te behooreu.

Een tweede aanhangsel van Gajó Loeös behoort lopographisch

eigenlijk tot de sub 4» te bespreken hoogvlakte, daar het door de

hoofdwaterscheiding van Soematra (hier Boer Moegadjah geheeten)

van bet stroomgebied der Tripa-rivier gescheiden is. Dil is het

stroomgebied der Tampör (die met de Djërnéh de Simpang Kanan,

d. i. den linkertak der Boven-Tëmiang-rivier vormt) aan welker

bovenloop zich enkeh; nedei7.et tingen uil Gajó Loeös gevormd heb-

ben: behalve die kleine kampöngs en bull'elkralen en nog een paar

gehuchten ilichtbij hare samenvloeiing met de Djërnéh loopt de

ïampór door onbewoond terrein, dat alleen aan de paden naar

Sërhödjadi en Tëmiang, die er doorheen loopen, zijne beteekenis

ontleent.

4°. Minder l.elanijriik is het gebied, dat naar hef voornaamste,

daarin gevormde kani|ióngcomp|ex, mei den naam Sërbrnljadi wordt

aangeduid en de hoogvlakte van den bovenloop van de IVrureula'-
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(namelijk van hare armen, de Bönén en de Sëmboeang) en van de

liiiogerop Sërbödjadi genoemde üjërnéh-rivier omval. Zooals wij reeds

opmerkten, behoort toj)ogi-a})hlsch ook het stroomgebied der Tampör

tot deze hoogvlakte, maar is het door het recht der ontginning bij

Gajö Loeös geannexeerd. Dit berg- en heuvelland, dat alleen langs

de rivieren schaars bevolkte kampöngs bevat, strekt zich uit len

Oosten van het scheidingsgebergte tusschen het gebied der Djëmèr

(Düröt) en dat der Tripö (Gajö Loeös) op welk gebergte ook de

Sërbödjadi-(Djërnéh-)rivier haren oorsjjrong neemt. De Sërbödjadi-

rivier stroomt bij de meest Oostelijke kampöng van eigenlijk Sërbö-

djadi, Oedjöng Karang, onder den Goeuöug Këmënjan door, om eerst

bij Djambocr Batoe als Djërnéh weder te voorschijn te komen.

De wegen, of liever de zonder uitzondering zeer moeilijke paden, vvcgen.

welke de Atjèhsche kustlandschappeu met het Gajóland verbinden,

laten zich het best in de volgorde der zooeven genoemde geogra-

phische indeeling van dit «bovenland" van Atjèh behandelen. Te

gelijker tijd komen daarbij de paden tusschen de verschillende deelen

van het GajoIand onderling ter sprake.

De weg, langs welken het verkeer van het Meergebied met de

landschappen ter Noordkust van Atjèh van Meureudoe (en zelfs de

Pidië-strcek) tot Lhö*^ Seumawé, plaats heeft is die van Blang llakal

(Atj. Blang Laka).

Van de Westelijke der genoemde Atjèhsche onderhooriglieden lolitvoiKarcuëng

en met Samalanga en Peudada komt al hetgeen naar de Laut Tawar '"^^^^
'"^

wil gaan, samen te Kareucng Brö' (Gaj. Karang Boeröq), aan de

rivier van Peudada gelegen, waar vroeger de Gajö's hunne invoer-

rechten betaalden en dat als pintoe rimbö (van de Atjèhsche zijde

uit gerekend) geldt. Van hier leidt de weg over de pëdjamboeröns

Peuteulab en Batèë Tjanté' naar die, welke Sajeuëng (Gaj. Löjang)

d. i. Grot genaamd wordt en aan de Peusangan-rivier ligt. Deze

laatste trekt men hier over; bij hoog water kan het gebeuren, dat

men eenige dagen moet wachten. Van hier langs de Peusangan-

rivier naar Djalöng (') (Atj. Tjalöng), waar zich even beneden die

(') Naam van eeneii boom.
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kaïupÖDg de Wöili ni Kuelös en cvcii buvcn haar di; Aroel Kriaii;;-

èiiaug (') in de Peiisan,!,'aii-rivier uitstorten; van Djalöng zijn hinf<s

beide oevers van de Knung-èuang paden naar lllang Hakal (Alj. Laka).

Beide genoemde struoinen en bovendien de Aroel Ali-ali en enkele

kleinere ontspringen alle op den »Grooten berg" (Boer Kanl) d. i.

den (ïeureudóng. en vloeien over de Itlang Itakal en hel hlang-

lerrein ten Noonlen en leii Zuiden ihiarvan naar de l'eiisangan-

rivier toe.

Den afstand van Kareuëng Brö' tol Blang Rakal leggen (lajó's

Indast in vier, oulH'lasI in drie dagen af, waarbij dan naar oinslaii-

dighedtn twee of meer der stations Peuteiilab. Batèë Tjanlé'.

Sajeuêng en Djalóug den reizigers als narhl verblijf dienen. Men

kan van 1'eudada of 1'eusangan uit naar Sajeuêng ook een pad

volgen, dat langs Sarah Siröng gaat en verder de Peusangaii-rivier

v(dgl. maar dit is niet de gewone weg voor ben, ilie /.icb tussehen

bet Meergebied en de kust bewegen.

\aii Ojoeli en Van dc Oostgrens van l'eudada af tol Lhó' Seninawè volgt men

owr uhni andere wegen om naar de Blang Rakal Ie komen. Van 1'eusangan

Kaktl.
l,.i,l,.n twee paden, die als de wegen naar het (iajóland gelden : de

eene over Djoeli. met de balè I)J4ieli als Atjèhseh ttdkanloor voor de

invoerrechten, de andere over Awé (ieulah, het aan hel gezag der

l'eusangansche hoofden onttrokken kamprmgcomplex, waar voorheen

lanalieke leeraars de leergierige jeugd in de Mohanmiedaansrbe

welenscha|tpen inwijdden; op. dezen laatslen weg was bel Aljèbscbe

lolkanloor Asam Koembang, eeue kleine kanipöng met ladangs in

de buurt. IJezc heide wegen ontmoeten elkander hij Simpang

lleusain [Gaj. Uésam (*)], van waar men door ojieti terrein over

eenige arotds (') heen in een paar uren de Blang Hakal bereikt.

(') Gelijk zoovele InUnder», plegen ook de Gijns l.lj plotselinsen «hrik of ongpfil

• moeder!" (Gaj. inA] Ie roepen. Hel heet, dal een Itainksche slaaf, die tan drn rand traii

het ratljii drr KnaDg-*nan(! in de lllang llnkal nn.nr liencden «iDrlle, di-icn iiilroep deed

maar met Üalaksrhrn loiigral rnang. ènang! rirp, rn dal de .irorl d.i.iraaii !i.ireii naam

onlleeol.

(*) Kene tirenfoorl, welkrr «leogel mm be/igl al- io/w aHaij-n-Irnöni, <m de draden

«in bel wecfvel uit elkander Ie linudrn.

(') l»e llrnjiM. Ali-ali, Ngkóng llël.npa. Koe|r«.
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De Gajü's loopen in eenen dag van Keudè Djangka, die hel eind-

doel hunner handelsreizen naar Peusangan uitmaakl, naar Asani

Koembang; zwaar beladenen echler overnachten reeds in Awé

(ieulah. Deze laalsten gaan dan den volgenden dag slechts tot

Siiupang Doea. Zij hebben daarbij den eersten dag slechts éénmaal,

bij Panté Lhöng, de rivier te doorwaden, waarna men tot Awé

Geutab den rivieroever volgt, om dan of te wijken naar Aloeë It,

Neubö*, Aloeë Limèng ; deze aloeë moet men even beneden de gelijk-

namige kampöng over, hetgeen bij hoog water eenig oponthoud kan

geven, volgt deze rivier benedenwaarls, maar moet haar nog twee-

maal over, de tweede maal hij Loebö' Eumpeuë', waarna men aan

de overzijde Plandó' bereikt. Een ander pad, dat in den laatsten

tijd meer gevolgd schijnt te worden, buigt van den weg van Awé

Geutah naar Aloeë It halfweg rechts af en voert in ongeveer Zuidelijke

richting rechtstreeks naar Loebö» Eumpeuë* en Plandö*. Van Plaudn'

naar Asam Koembang is thans een pad, dat den rechteroever der

Kroeëng Aloeë Asam Koembang volgt; vroegei- moest men lusschen

die twee plaatsen tweemaal die rivier doorwaden. Thans door-

waadt men de Aloeë Piueung en de Kroeëng Asam Koembang eerst

ver boven de kampöng Asam Koembang, hetgeen zelden moeite

oplevert.

De eerste rustplaats boven Asam Koembang, bij de samenvloeiing

van de Aloeë Pineung eu de Kroeëng Asam Koembang, geldt als

de Kwoudpoort", de pintö rimba, van dezen weg. De reiziger

betreedt hier het oerwoud om er eerst na een kleinen dagmarsch

bij Rësam uit te komen. Wie beladen van Awé Geutah uit zijnen

dagmarsch begon, pleegt bij Simpang Doea, waar de beide takken

van den bovenloop der Kroeëng Seumpö samenkomen en deze rivier

reeds eeue aanzienlijke breedte heeft, te overnachten. Tusscben

deze pëdjambocrön en Rësam liggen vier pëmaréns, terwijl van

Asam Koembang tot Simpang Doea zes van die rustplaatsen gevon-

den worden. Van Simpang Doea gaat de beladen Gajö den derden

dag niet verder dan Rlang Rakal (Laka), maar komt reeds vroeg in

den namiddag op deze vlakte. J)e niet of licht beladen reiziger,



dit' haast heeft, en den eersten dag van Djangka t<it Asani Koeni-

baiig reisde, komt den tweeden dag reeds op Blang Hakal aan.

Hij llt'sani, waar een uit het Zuiduüsten kumende hergstromn, die

Ixiven Wöih ni Rësani. heneden Wöih ui ïêtanjör heet, zijni'u loop

Zuidelijk van Batoe Pam» (') naar de I'eusangan-rivier vervolgt, is

ook eene pëdjamhoerön voor hen, dit? den weg anders verdeeh'n

en niet op Blang Hakal overnat-hten.

De andere, zooeven heiloelde weg leiill van Djangka over Djoeli,

van hier iu Zuidooslclijke richting naar ile tloorwaailhare plaats in

de 1'eusangan-rivier, die Teupin Blang Manc genoemd wordt: alleen

hij 7.eer hoog water heeft nien hier soms een etmaal of zelfs langer

tipdiilhiitid. De (iajtVs noemen ileze plek Pëlipèn (*) Djoeli, de

Waailplaals van Djoeli en plegen er op den rechteroever, waar men

woningen van Aljt;lische peperplanters en een paar balé 's voor

doortrekkende reizigers vindt, te overnachten ('). Van hier hereiki

men na eeiiige stijging, de Blang Koenjèl, die men doortrekt lot

aan de Aloeë Phón [Gaj. Aroel Ramasön (*)], en trekt deze laatste

over. Gelijk ecu deel der colonne Van Daalen ondervond, nu)et

men hij hoog water wel eens (jcnigen lijd wachten.

Daarna gaal het pad door oerwoud, dat sleciils hij de Aloet'

Leutjöh, «!ene kleine beek, die men overtrekt, door wal open terrein

wordt afgebroken. Een paar rustplaatsen verder komt men aan de

Aloeë Balïrë Brö* [Gaj. Aroel Boerriii (')]. Aan den rechteroever

heeft men hier eene pëdjamboeriMi, waarvan reizigers, die recht-

streeks van Djoeli komen, gebruik maken. Nog blijft het pad door

hel woud leiden over de kleine, maar ntioil droge Aroel Kaki-n-

GoerilöD, den steilen Boer ni Goeriliin, nog eene kleine aroi-l en de

(') Steen mei wille vlekken (Mil. panoe).

(') Uiif, fflr/ip^ := doorwaden.

(') Men kan niliiuriyk ook lang* andere paden, liij». nvrr Tjul l'i, deze leu|iin bereiken,

mair vmir Gtj<V<i »• dit «leeds uiUimderinft, daar Djneli «oor hen Iniksntoor was, «aar

>ij «eclal de uil hun land medegcbraeble waren, vooral latiak, rerds Ie geldr konden makm.

(*) lltmai = rlflpen. Meo Tindl hier goede i<lijp«lrrnen.

(*) Ki-n ijedcelle der cninnne V>|« U»>|.» legde dm aMand tan V»uU Lliung lot deie

pëdjaoilmerAn onder ongniiMiKe omilandigbedrn (niocielijke utirloclit der l'eufaiigan-rivier

en iware regen onderweg) in riiiiii 9 uren af.
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Aroel Atoe (of Batoe) Panó (waar eeae pëdjamboerön is, die deu

van Teupin Blang Manè komenden tot nachtverblijf dient) totdat

men de groote zachlglooiende grasvlakte op de Noordelijke helling

van den Geureudóng bereikt, die hier Blang Tiöng ( ') heet. Behalve

deze rustplaats passeert men er nog twee [Djamboer Rëntang (*) en

ïanöh Hang (') of P. Oejöm] alvorens Simpang Resam te bereiken.

Ue reden, waarom de Gajö's over het algemeen den weg van Awé

Geutah prefereeren, is vooral de modderigheid bij regen van het

geaccidenteerde boschpad van Aloeë Pbön tot Atoe Panó: in den

drogen lijd stellen zij beide wegen gelijk.

De wegen, die van de ten Oosten van Peusangan gelegen land-o?er Lam Ba-

schappen tot en met Lhö' Seumawè naar Blang Rakal leiden, komen '^"^ '" ^''"«

samen bij (Babah) Lam Bajöng in Boven-Sawang. Deze pëdjam-

boerön, die men als pintö rimba kan beschouwen, is van uit de

marktplaatsen, die dicht aan zee liggen en van ouds door de Gajö's

bezocht worden (Keudè Lapang, Keudè Lawaïh = Manè, Keudè

Kroeëng Geukoeëh), in éénen dag te bereiken, maar de Gajö's, die

meestal bevTacht zijn en liefst niet lang na den middag loopen,

overnachten gemeenlijk in Koeta Sawang, dat bovendien het tol-

kantoor der invoerrechten vormt voor hen, die uit het Gajöland

vee of producten naar de kust brengen.

Degenen, die van Lhö' Seumawè de reis aanvangen, doen gewoonlijk

drie dagen over het traject naar Lam Bajöng; velen geven echter

van daar uit aan den Pasèschen weg naar de Gajölanden de voorkeur.

Eigenlijk zou men kunnen zeggen, dat de zooeven bedoelde wegen

reeds in Koeta Sawang samenkomen; wel is er nog een pad, dat

van Blang Lantjang over Beureugang naar Mbang-mbang, en van

hier door het woud leidende, bij eene rustplaats boven Lam Bajöng

uitkomt, maar dit gebruiken alleen reizigers, die bijzondere redenen

hebben om Sawang te ontwijken, en die ontwijking geldt als eene

(') Tiöng = beo.

(') »0p eene rij slaande djamboers" (maar die zijn er thans oiel meer).

(') >Roode «arde"; ook eene voorbij Simpang Rësam gelegen pëmarén wordt Përaarén

Tanöh Hang (of P. Djëkès) genoemd.

2
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ontduiking van Sawang's rerhicn. Bij Lam Bajöng moet men eerst

ecnen zijtak (de Kroeêiig Toean) en dan de iioofdrivier (van Sawang)

oversteken, lielgeen liij hooi; water 1—2 el malen o|iiiiilhiuid kan

geven.

Van Lam Bajöng gaat liet lioselipad geleidelijk naar hoven lol

op den Babali Angèn (hoogte 1171 M.). M<'n overnacht in een van

drie of meer djamboers, die tegen de helling van den Bahah Angèn

liggen, van elkaar geseheiden door telkens eene of twee pëmaréns ;

zij lieelen, van de zijde van Lam Bajöng hegirmend: Djamboer

Panah Palöh ('), Dj. 1'anali Boer ('), Dj. Pa|»an, de laatste ligl niet

ver van den top van den Italiali Angèn. Diclit lijj dr djamlioers zijn

kleine bergslroompjes.

\'an Djamhoer Papan bereikt men spoedig den bergtop en daall

dan zeer geleidelijk, steeils door oerwo\id af, onderweg telkens aroels

overtrekkend, die van den Geurcudong hun waliT in de richting van

Sinipang Doea voeren ; slechts twee daarvan kunnen bij hoog water

eenig oponthoud veroorzaken. De meest liekeinle dier twee is de

Aroel Djamhoer Atoe, de laatste vóórdat men bij ()eloe-n-Arön het

boschpad uil koml. Oeloe-n-Arön is de naam van een stuk blang,

dal met de Blang Uakal één geheel uitmaakt en waar een djanilmer

is dicht Itij den Aroel-n-Arön genoemden zijtak der Aroel Ali-ali (*),

die evenals de andere aroels, welke de Blang Uakal doorsnijden,

haar water naar de Peusangan-rivier voert. Hier plegen de fJajö's,

wanneer zij naar de kust reizi-n, Ie overnachlciu, vooral wanneer zij

vee of paarden bij zich hebben : zij snijtlen er dan een behoorlijken

viinrraad gras voor den Iweedaagschen tocht door bel bo.scb. Op

de terugreis gaan zij dit slation gaarne voorbij en dadelijk door tot

Blang Bakal (Lika). Deze wordt geaclil te beginnen aan de (lajöscbe

(') l'alóh. aU siiboaiitier = Jol, en linrr, als siibslanlirr = bfrg, «In.nn »!•< brpalcndr

«Ijcctietcn bij eigennamen T,in plaatieii, waarvan dr eene irix hnoger hel gelxTüle np ligl

dan de andere, maar die nicriKiMis deiizelMi'n naam dragen. Wy kunnen dm de boien

aaiigegeien namen inel Iteneden-I'anah en lloven-l'anah verlalen. Liggen de hongore en

de lagere geiyknamigi- |ilaal«eii aan dr«-IMe rivier, dan worden die Iwgrippen dnor /»a

Ibeacdenl en oek/in (bofen) aangeduid.

(*) Eene vi«chMurl.
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zijde van de Aroel Koelös of Wöili-ii-Koelös (Alj. Aloeë Sikoelöïh),

eene tamelijk diep ingesneden aroel.

Van hier tot Toendjang (') blijft het terrein steeds het karakter Van Blang R«-

liehonden, dat de Gajö's onder den naam blang begrijpen, maar den J"'
°^"

naam Blang Rakal (Atj. Laka) kennen zij slechts toe aan het gedeelte, Doeren en

dat tusschen de Aroel Koelös (N.) en de Aroel Gadéng (Z.) besloten "*'*'•

liet. Is men de Aroel Koelös overgetrokken, dan komt men na ±
V2 uur, onderweg nog de Aroel Risö (^) of Klélé (') overschrijdend,

aan de Aroel Enang-ènang, die de Blang in tweeën deelt: Blang

Rakal Serap-ni en B. R. Serap-sö, Dezeraijdsch en Generzijdsch Blang

Rakal (van het Gajöland uit gerekend) heeten die deelen. Vooral

op de Blang Rakal S5rap-sö hebben de Gajö's steeds af en toe

bulfelkralen (uw-, pernörön) met hutten voor de veehoeders gehad.

Nadat de blang geruimen tijd verlaten was geweest, waren er sinds

+ 10 jai-en weer kralen met vele karbouwen gevestigd, tot dat nu

onlangs onze vervolging der Atjèbsche benden tot in het Gajöland

Blang Rakal weder deed verlaten.

Het ravijn van de Enang-ènang, welks Zuidelijke wand bet steilst,

maar welks Noordelijke wand het hoogst is, trekt men in ± '/j

niir over langs een meer bovenstrooms gelegen voetpad, of in l'/i

uur langs een gemakkelijker, meer benedenstrooms gemaakt buffel-

pad. De diejite van den Oostdijken overgang is 123, die van

den Westelijken ruim 140 Meter.

.Men gaal nu over een aantal kleinere aroels, waarvan de eerste

OeIoe-n-Gadéng, de Gajösche giens der Blang Rakal vormt ; daarna blijft

het terrein hianij, maar beeft geen algemeen bekenden naam meer.

Van de verder volgende aroels noemen wij de Aroel Tampoe (*), A.

Üjëkès (*), A. Asam Üaq (^). Het volgende ravijn, de Tönggü

Bësi, is naar de Atjèbsche zijde hel steilst, diep ingesneden, en

(') •Lnchlwortel".

(*) Ecne bajamsoort.

(') Eene djëroeksoorl.

(*) Naam Tan eenen boom.

(*) Zore djéroekssoort, als iagreilient Tau sajoer gebniikl.
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evenals de Enang-cnang van een slcilcr voetpad on een mindei'

sleil karbouwenpad voorzien. Van de ïönggö Bësi konil men

weldra aan het ravijn Timbang (ladjah, dat slccbls 4Ü Meier diep

is en flauw hellende wanden heeft.

Uit dit ravijn komt men op een blaiig, die eerst Klang Timhang

Gadjah eu verderop Bhing Köngka heel, welks midden doorsneden

wordt door de ondiepe, breede Aroel Köngka en aan welks andere

zijde eene rustplaats, Pëmarén Ramböng (') is. Nadat men nog

een paar, met woudranden omzoomde kleine aroels overgetrokken

is, bereikt men de rustplaats, die tevens de «woudpoort" van

Toendjaug naar Aljèh vormt en 1'iutoe Kimbö Gërhang (*) heel.

Men is nu op de blang van Toendjang, de eerste Gajö-kampóng,

eeue nederzetting van lieden van het Meer.

Weldra gaat men de kleine Aroel Toendjang over en heelt dan

rechts van den weg de sawahs en de beide gehuchten van Toendjang;

van Blang Kakal lot hier is een kleine dagmarsch, en Gajó's, di*;

hcht of niet beladen zijn, gaan dan ook dikwijls verder, tot Koelö

Mëlaka, Ongkal of Djamboer Ülóh, alle drie aan de VVöih ni Tèlöng

gelegen.

Van Toendjaug komt men ai zeer spoedig door open terrein, over

de kleine Aroels Kënêki en Djödjót aan het ravijn van de Lampahan,

die evenals al de hier genoemde aroels, van den (Jeurendöng naar

de Peusauganrivier stroomt. Niet ver van Toendjang passe«ut njen

een overdekt heilig graf, dat van Datoe Béroe («de Heilige Maagd")

waar kinderloozen, zieken enz. hulp gaan vragen. Men Irekl den

eersten der beide armen, waaruit de Lampahan ontslaat, over, waarbij

de .samenvloeiing op geringen afstand rechts blijft liggen, vervolgens

den tweeden, gaat langs dezen een kwartier siroomopwaarls, waarbij

niiMi hem uog tweemaal overtrekt.

Men vindt dan eenen driesprong: het é<'-ne der beide paden, die

uien voor zich ziet, leidt tegen de steile helling van het ravijn op,

I') Nur eeu «roegrr daar aanwezigen rambüng-hnnui zoo genoemd.

(*) Orkany ia losbangeud (van biir) of geopend (van Tarenbladeren).



door eeu stukje blang, wa.tr hpt pad zich wederom splitst : rechts

gaat men naar Baléq, eene përwörön van Rödjö Tjéq van Bóbasan,

die ook aan de Wöih ni Tèlöng ligt en door een voetpad met Koetö

Mëlaka en Ongkal verbonden is. Van Baléq leidt over het gehucht

Klöang een vaak zeer modderig boschpad naar de Wöih-n-Doerén.

Aan deze zijrivier van de Peusangan ligt een complex van vier

gehuchten [lompoq), die gezamenlijk eenvoudig Wöih-n-Doerén heeten.

Twee paden leiden van daar uit naar het complex Kètól (kampöng

Tjitjang Medoeri aan de Wöih Kètöl). Het Noordelijke boschpad

wordt gewoonlijk door menschen, die buffels geleiden, gevolgd, terwijl

anderen het Zuidelijke verkiezen, w<iarbij men de Wöih-n Doeren

moet doorwaden en vóór deze rivier eene steile helling af, aan

gene zijde eene steile helling op te klimmen heeft. Even vóórdat

men Tjitjang Medoeri bereikt, gaan van dat pad zijpaden af naar

(lëlöq en naar Bah Oekön. De afstand van Wóih-n-Doerén tot

Tjitjang Medoeri is + 2 uren gaans.

Een ander pad leidt in S'/^ uur gaans van Baléq rechtstreeks

naar Tjitjang Medoeri, waarbij men Klöang liuks laat liggen. Van

Baléq bereikt in ± 1 uur het gehucht Boetör, dan eene aroel en

vervolgens de përwörön Ródjöwali, die op den rand van een steilen

rug op '/j uur afstands van Tjitjang Medoeri ligt. Aan den voel

van dezen rug ligt, stroomafwaarts van Tjitjang .Medoeri aan den

anderen oever der Wöih Kètöl de kampöng Koetö Glimö.

Rödjöwali is door een buffelpad met Klöang verbonden. Halfweg

Boetör-Rödjöwali gaat Westelijk een pad over Tëkör naar Kala,

eene lot het Kètöl-complex beboorende kampöng niet ver van de

uitmonding der Kètnl in de Peusangan.

Van \Vöih-n-Ooeréii leidt een pad om den voet van hel Poepandji- Van Doeréo

gebergte over eene Pëmarén Tëlögö ('), waar een kleine pul "i^t
en' Pë^a^éne

helder water is naar eene volgende rustplaats, waar het pad zich

splitst in een linker naar Lëlaboe (een gehucht op % uur afstand

O Püze •Rnstplasis Tan den Pnt" njel Ie verwarren met de gelijknamige rastplaals

np den Boer ni Poepandji, die wij aanslonds op den weg van Ongkal naar hel Meer znlleii

ontmoeten.



van Böbasan) rn fcii n'rlilrr, dat door liosi-li lanps Oiiénp-ii-ikön naar

het kam|»öri{fc<iin|tl('x I'ëpaséiif; It'idt. Van llah^q naar Wftili-n-Dooréu

konil men in ± .'S uren m van hier naar l'cffasén^' is de afstand

ii'ls langer. Heizigcrs van l't'usangan naar Pëgaséng, die geene

lielangen in de Woili-n-lloerén helilien. nemen wel eens dezen we{{

over Baléq, maar d«' meesten ireven de voorkeur aan hel pad over

den Boer ni l'oejmndji (en Böl)asaa), dat wij tlians gaan heschrijven.

Df wrg oier Het linkerpad leidt door een stukje boscli, lang de rusl plaatsen

'"'"'""''''•Rëmbélé (') en Uëngkënél {% naar Koelö Mëlaka aan den iink.-r-

(H'ver van de Tèlöng-rivier. waar vtdgens verhalen oudtijds eene

Bataksrhe versterking gestaan zou hehl)en, maar dal thans eenvoudig

eene pëdjamhoerön is. Een weinig verder (gesclieiden door ééne

pëmarén) stroomopwaarts Hgl de Pëdjamhoerön Ongkal ('\ op weg

waarheen men de rivier tweemaal moet oversteken ; dit naehlverhlijf

ligt aan een eigen stroüm|ije, de .\roel Ongkal. iels hoven de mon-

ding hiervan in de Tèlöng-rivier.

De verdere weg van OngkaJ naar het Meer, hrpaaldelijk naar ilf

groote kampöng ten i\. W. van het Meer: Böbasan, heet gewoonlijk

de Poepandji-weg {dhu- ni Poepandji) omdat hij langs de helling van

dien hoogen berg leidl. Dadelijk na Ongkal begint het hosehpail.

dal eerst eeuigen lijd steil, later meer geleidelijk naar boven voert.

De tweede rustplaats heel Pëmarén Lókóp (*} of iN'ggang (*), dan

volgen de P. Djöröq (*), de P. Përtjós ('), waarop men na een

steilen klim di; P. ïëlögö bereikt, zoo genoemd naar een uilgegraven

waterwei. Van hier gaat het pad om den Poepandji-berg heen.

langs de helling. Buslplaalsen: Djamboer Papan (waar vroeger ei'ue

hut geweest moet zijn), ïëlögö Kajoe (waar vtdgens sommigen uil

cenen Iweeiingboomstani water ontspringt, volgens anderen regen-

(') CD (') Boomen, w««nan de ïrochleD gegeten worden.

(') PUnl. welker bladeren gfbrullil worden om zekere zoeligheid (Céfat. ki\. djrumfihan)

in te koken.

(*) Niir een grnolen inkóp- (mangga-) boom.

(*) Naar een Deathoornrogelnrat, wciki bewonei> regelmatig derwaarL» terugkeiren.

(*) D. i. langwerpig ntaal, naar den vorm der opengrkapic plek.

(') Een beeiter.
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water zich daarin verzaiuoll\ Nu rlaalf hel pail. eerst ietwat steil

tol Pëmaréu Naroe ('), daarna meer geleidelijit langs twee andere

rustplaatsen, naar de P. Gëlenggöng (*), die hier de pintoe riinbö is.

Van Ongkal naar Gëlenggöng is hel pad verre van fraai, hij regen

zeer modderig, voorls mei vele steeuen en hoomslaiumen hezaaid en

meestal stijgend of dalend. Bij de pintoe rimbö kan men het

geheele Meer en de meeste vlak daai-omheen gelegen kampöngs zien.

Na eene kleine afdaling bereikt men, door de bij die kampöng be-

hooreude rijstvelden, in + '/i
^^'^"^ Böbasan. Hier is men in eene

der twee hoofdkampöngs van het Meer, van waar uit naar alle

andere kampöngs van dal gebied mei zijne annexen (zooals Tjëlala,

Kètöl, Wöih-n-Doerén, Tèlöng) paden loopen.

Wij volgden daarstraks uil de Lampahau het rechlerpad, dat over Djamboer

dadelijk uil hel ravijn naar boven leidde. Om hel gemakkelijkere *^'"'' "'*""

_ _ Tèldng.

pad over Djamboer Oloh te bereiken moet men echter den Zuide-

lijken arm van de Lampahan, die Wöih ni Ajar Mamés (^) heel,

.'ïtroomopwaarls eeuige minuten volgen, waarna men geleidelijk het

ravijn uitstijgt aan welks rand de Pëmarén Këmënjèn (*) ligt. Van

het verlaten der rivier af tol ('éne rustplaats voorbij P. Këmënjèn

heeft men een boschpad ; reeds de naam dier rustplaats: P. Oejöra

Ratoes, de Honderd Sparreboomen, wijst er op, dat men daar een

stukje blang-terrein heeft; daarop volgt weder bosch en komt men

achtereenvolgens voorbij de rustplaatsen Pëmarén Kölaq (*) en P.

Limö Mantoe (*), daalt een klein uur verder af in hel ravijn der

Aroel Rölöm ('), die op den Geureudöng onspringl en iels beneden

Ungkal in de Tèlöng-rivier valt. Na deze aroel begint hel blang-

(') Naroe = lang.

(') Eene nutlelnoze, np tabak gelijkende, in het blang-terrein groeiende plant.

(') Deze naam, van voren Gajösch, in het midden Maleisch, aan bet einde Aljèhscb,

beteekenl letterlijk >Zoelwaterrivier".

(*) Wiernokhars.

(') Wijde rustplaats.

(*) Roslplaals der vijr inantoehaomen, eene billcre djcroeksoort, voor baarrciniging

(') Diepe Aroel" [rölóm =: Mal dalam).
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terrein mei kékoejang (een laag onkruid), IjémoeJjoet (een stekelige

grassoort), klöang (vaiens) heproeid.

De volgende rusl|)Iaats, Ari Soeöm (') lierll eene warniwalerhron,

die als aroel naar de richting vau Ongkal doorloopt, (tver eene

steenachtige, met gras en struiken hegroeide vlakte hereikt men nu,

nog twee onbeduidende aroels passeerend, Djamboer Olöli (*), eene

përwörön van Hödjö Boeket en Uödjö (ïoenöng, aan heide oevers

van de ïèlöng-rivier gelegen, waarbij in de laatste jarm ook sawahs

zijn aangelegd.

Van Djamboer Ölöh volgt men stroomopwaarts langs de Tèlöng-

rivier, die men meermalen moet doorwaden, geruimen tijd het pad.

dal naar de eveneens aan deze rivier gelegen kampóng Trj'ttM (')

voert. Trélét is de meest Westelijk gelegene van drie kampöngs, die

hel complex Tèlöng vormen ; den naam van den werkenden vulkaan

Boer ni Tèlóng of B. Moelèlöng, die hier meermalen, naar men zegt

hel laatst !ïO a 40 jaren geleden, door zijne uitbarstingen verwoes-

ting veroorzaakte, hebben wij (bladz. 4) reeds verklaard. Dit

kampÖDgcomplex, dat op ongeveer een uur afstand ten Zuiden van

den vulkaan zich uitstrekt, is van bel Meer gescheiden door eene

waterscheiding, de Oostelijke voortzetting van den Boer ni Böiioeli

:

het is een annex van het Meergebied, van waar uit het bevolkt

werd. Vroeger plachten zij, die over Djaraboe Ölöh hunnen weg

naar hel Meer namen, over Trélél Ie gaan, dal zelfs min of meer

als Gajósch tolkantoor voor Atjèhers uil Peusangan ofde Pasè-streek

gold. Van Trélét, de Tèlóng-rivier over, leidt hel pad door het

bosch, dat men na de Paja Hang (d. i. hel Boode Moeras) hinnen-

Ireedl, hel gebergte op, aan welks beide hellingen en op welks top

eene rustplaats is: de eerste na Paja Hang heel Pëmarén Lököp (')

;

die op den top, P. Singgah Mata, (Buimzicbl) geeft uitzicht op

(') Gtjötche Trrlixlerjiifi T«n hrt Maleinche o/ir = wjler en hrl Atjèhs:h« imt omhti =
«•rm.

(') ÖÜh = ImidImw (Md. bocloh).

(*) E«ae aoori tiD braodoetel ; ook een bimboezen Ooitjc, wairmée men «ogelenzanK

O



Tèlóng zoowel als Böbasan. Aan de andere zijde bereikt men aan

den voet het sawahcomplex, met eenige hutten, Tami Dölöm, dat reeds

tot de hoofdkampöng Kebajakan behoort. De berg wordt ook wel

Boer ni Tami Dölöm genoemd, de beek, die van daar langs Kebajakan

in het Meer stroomt, Aroel ni Tami Dölöm. Gelijk aan gene zijde

van het bosch Paja Hang, is dus aan de Meerzijde op dit pad Tami

Dölöm de »poorl des wouds"; van hier uit loopen paden naar de

beide nabijgelegen hoofdkampöngs Kebajakan en Böbasan, en zoo

verder naar alle nederzettingen van het Meergebied.

Er is nog een korter pad, dat iets boven Djamboer Ölöh begint

en van Djamboer Ölóh rechtstreeVs naar Paja Hang leidt, maar

hiervan wordt weinig gebruik gemaakt.

Een ander pad van Djamboer Ölöh uit— dat korter is en door de

colonne Van D.aalen gevolgd werd — gaat bij Oënténg Tanöh Liöt (')

het bosch in en komt er bij het tot Böbasan behnorende sawah-

complex Paja Toempi (^) weder uit, van waar eveneens paden naar

de hoofdkampöngs loopen.

Toen wij hierboven den weg van Samalanga, Peudada enz. over Over Sajeuëng

Blang Rakal naar het Meer beschreven, gingen wij bij de pëdjam-
^^^^ ^^^^^

boerön Sajeuëng (Löjang") de Peusanganrivier over en naar Djalöng.

Men kan echter ^van Sajeuëng (dat ook van het ladangcomplex Sarah

Siróng in Peusangan over een pad langs de rivier te bereiken is)

het pad rechts nemen en, de Peusanganrivier links latende liggen,

naar Bëroeksah of Berësah gaan, hetgeen Gajö's in éf^nen dag doen.

Een ander pad loopt bijna Zuidelijk, hoofdzakelijk langs eenen

rechterzijtak van de Peudada-rivier en leidt in 2 a 5 dagen van

Kareuëng Brö' over Penteutab naar Bëroeksah. Deze uiterste neder-

zetting van bewoners van het Meergebied ligt aan een gelijknamigen

linkemjtak van de Peusanganrivier. Bëroeksah is oorspronkelijk

eene përwörön, die zich allengs tot kampöng ontwikkelde. Hier

(•) Centéng = zadel, tentih liöl = leem- of kleinchtige «arde.

(') Eene soort van gebak.
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houwdo, en in Djalönp bouwt iiien nop wpI ppiis rijsl op ladanps,

wat ovprigpnü in het (injöland ongehoord is.

Dezen weg plegen alleen zij te volgen, die bepaaldelijk in Hnoek-

sah moeten zijn of naar het kaïiipöngroiuplex KHo\ willen gaan.

Hel pad leidt dan van de Bërocksahrivier (aan de overzijde der

nederzetting) naar haren zijtak, de Wöih-n-Karang Ampar. welke

men langs een pad. dat nu eens op dezen, dan weer op genen

oever zich voortzet, tot dicht bij haren oorsprong volgt, onderweg

o. a. de Pëdjaniboerön Karang Ampar passeerend. Een bosrhpad

leidt van hier naar de Wöih-n-Lémpoesi'ug (') (aan welker oever

zich een djaoiboer bevindt) en voorts over de zadels Gënténg IfcNrö (')

en Gëntc'ng Bajör (') naar Lnjang (Atj. Sajeiiëng), d. i. Grol, aan dt-n

linkeroever der Peusanganrivier, niet te verwarren met die andere

• Rustplaats der Grol", die wij verder stroomopwaarts aan dezelfde

rivier reeds leerden kennen. Nog een paar uren stroomopwaarts

de Peusanganrivier langs, eu men komt aan Brawang (iadjah (*),

dat ongeveer 14 uren gaans van Bëroeksah verwijderd zou zijn.

Brawang Gadjah is stroomafwaarts de uiterste nederzetting van

het kampóng-complex KètcM: ongeveer 1 kilometer verder stroom-

afwaarts mondt de Tèlöng-rivier in de Peusangan uit. Ruim een

uur verder stroomopwaarts komt men eerst aan de eigenlijke kam-

pöngs van Kèlöl, die zich over eenen afstand van ongeveer een uur

gaans tot bij de uitmondingen der Wöih-n-l)üer('n en VVoih-n-Tjëlala

langs beide oevers en aan de zijrivier, de Kètöl, die bij de kampóng

Kala in de Peusangan uitmondt, bevinden.

t>rHT*ii dl Iptg boven de monding der Wóih-n-DoenWi (r.) komt de VVöih-n-

Tjëlala (*) (I.) in de Peusangan. Ook de nederzettingen in beider

stroomgebied gelijk aan den verderen bovenloop der Peugangan-

(') limpot$^g in een kleine foon van bloedzoi^er.

(') Eene paliii«oar(, welker bladeren «nin^ al< ilakhrdekliini: roor hullen cebroikl \

(*) hoom, wrik» lakken dienen om de bekende üerulvhinakende windroolcn«(Alj.

*j pëpilö) te Tcrvairdigen.

(*) Snwany =z Alj. /om, kolk of koui in de ritier; •Olifanlakolk".

(*) Eene pUnt mei roode bladeren, geiykende op i\\tm.

Vl»







rivier en harer zijslroouipjes behoorcii tot de amiexa van liet Meer-

gebied.

Behalve het daarevtMi beschrevene is er nog een pad van Bëroeksah

in Z. Z. O. richting naar het Kèlöl-complex, dat over de përwörön

Sëniëlét leidt, bij de kani|)öng Sërëmpah uitkomt en waarbij men

Kaïang Ampar Oostelijk laat liggen Deze weg werd in Juni 1902

door de colonne Van der Maaten in twee dagen afgelegd.

De weg van Kètöl naar het Meer blijft de Peusanganrivier stroom- Van k*iói naar

opwaarts volgen tot dicht bij haren oorsprong uit het Meer.

Van Bah Oekön tot Röté gaat het pad langs den linkeroever;

hier steekt men over en volgt den rechteroever tot de overzijde

van Pëlöndén (•).

Bij Pëlöndén kan men overgaan en tot Sanébön den linkeroever

volgen, maar gaat in den regel op den rechter voort tot Atang

Mëdjoengköt (^); van hier gaal men weer op den linkeroever, waar

men iets boven Önéng-n-ikön (') de rustplaats Pëgantóngön passeert,

en steeds den linkeroever kan blijven houden tot Sarél, waar men

de vrij goede loopbrug over de Peusangam'ivier over pleegt te gaan

om zich bijv. naar Takéngön te begeven. Ook even beneden Ta-

kéngön is eene goede loopbrug, hoewel de rivier hier, nog gemak-

kelijker dan bij Sarél, steeds doorwaadbaar is.

De wadde beneden Takéngön heet Pengedéhön (van Itedèh, me-

ngèdéh, d. i. visscben met poeköls) omdat men hier in sommige

seizoenen met eene soort van zegens de groote visch pleegt te

vangen, die dan in menigte uit het Meer naar Onéng-n-ikön tracht

te zwemmen.

Er is echter van Kètöl tot aan het Meer aan beide oevers eeu

doorloopend pad, met uitzondering van den afstand van Roté—Pëlöndén,

(') Plaats, waar men töndi's, i. i. eene soort van viscbruiken aitzet.

(') «Opwippende boomstam", waarschijnlijk wijl daar rroeger een boomstam uit hel

water slak.

(*) Önëng is eigenlijk een zilte bron, waaruit buffels of, in het woud, oliTanten en

rhinocerossen gaarne drinken. Hier is het oneigenlijk gebruikt van eene plaats in de rivier,

waar de visscben zich plegen te verzamelen.
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fti dien van Sniit^hfin Alanff Mëdjopiigköt. die Meen op dm rorhtPi-

ofvcr afgrli'jjd kuniiPn worden.

Viin de k!iiiii»ón;,'s, die iiirn |iassfcil. leiden |iadcri in voisrliilli'ndf!

rirlitin^en naar hol pigcnlijko MirrgHiicd. (tniiciadcn (lajó's paan

van Kèlól naar ïakóngön intóncndag; 7.\v;i.ii licIndciMn ovcniaclili-n

onderweg.

Van I'kIic. Kr lieslaal nof; ccii pad dal hel dajóland niel de landschappen
piirpii w o

1^ ^ Noordkiist verliindl, maar dal zelfs door de dajö's niel als een
Samalanga

.VIT Pan)eut(-onininniratiev\'eg hesrhonwd wordt. Hel leidt van de Kètöl-slreek

'*"
, !

" of van Tjèlala over 1'auieuë naar den oorsprong der Meureudoerivier

en volgl verder in hoofdzaak, maar nu en dan mei groolc afwij-

kingen, die rivier stroomafwaarts lol Mcureudoe; aan de hoven

Meureiidoe, ongeveer 2 dagmarschen van de kust gaan zijpaden af,

een naar Mamprèë in de Pidiëstreek, een naar Samalanga. Men

heeft die paden indertijd gekapt om daarlangs hetzij van de West-

kust (Seunagan, Menlahöh), hetzij uil de Gajólanden vee Ie ver-

voeren. In hel eerste geval meed men aldus Anóë, (leunapang en

Tangs*^, in het tweede de kustlandschappen lusschen Peusangan of

Samalanga en Pidië en daarmede ook de zware tolrechlen, die door

alle oelèëhalangs, welker gehied men passeeren moest, van de door-

gevoerde linffels geheven werden.

Men heefl echler hel gehruik van dien omweg spoedig laten varen

om de vele hezwaren, die eraan verhouden waren. Van de Noord-

kusl naar Pameiië toch zijn zeven zware dagmarschen met vele

lerreinmoeilijkheden, waaronder hel meermalen doorwaden van de

Meureudoe-rivier en hel overtrekken van den hoogen tloenöng Penël

Sagöë ('), de waterscheiding lusschen de Meureudoe en de Pameuë

(d. i. de Wöjla-rivier), en men vindt onderweg voor de medegenomen

bull'cis niet altijd het noodige voeder, zoodal het voordeel van

(') De colonne ScntErKKa, die by eene eicumie in Juli -September 1902 ilen weg

«n Nenreodoe oTer PimenC aflegile, bereikte san het einde van ilen Tierden dagmorvrh den

top Tin den I'euM SagM, Kaar men overdag eene tempcraluur vnn ri2° F., 's narhlü Tan

4»» F. bad.



het ontduiken der tollen teloor ging door het onderweg sterven van

vele dieren. Zoo zijn dus de paden voor een goed deel weder dicht-

gegroeid; dat van Samalanga naar Paiueuë werd in den laatsten

tijd nog al gebruikt door Atjèhers, die voor de registratie uitweken.

De paden van Pameuë over de përwörön Sëmëlét en Brawaug

Gadjah naar het Kètól-complex (Sërëmpah) en die van Pameuë langs

de Pameuë-rivier tot aan haren oorsprong en verder over hare

waterscheiding met de Peusangan naar Tjelala worden daarentegen

nog steeds gebruikt; beide afstanden legt men in ongeveer 4 dag-

marschen af. Ook langs het tweede pad kan men, over Pèlang

(Tjelala) en de wörs Telëmi en Sékirön de Kèlölstreek (Bah Oekön)

bereiken. De Gajö's halen, wanneer zij misoogst gehad hebben,

rijst, die Pameuë overvloedig levert, soms ook vee, uit deze neder-

zetting. Verder wordt de gëtah, die vooral lieden uit Pidië en

Samalanga in de bosschen van Pameuë verzamelen, over Sëmëlét

en Bëroeksah naar Peusangan gebracht.

Een drukker verkeer dan gewoonlijk vond in 1901 en 1902 langs

de hier bedoelde paden plaats, daar vijandige Atjèhers in deze

streken schuilplaatsen zochten. De vroeger in Peusangan en Sama-

langa zwervende beuden van Teukoe Sabi Silang en van wijlen Pötjoet

Mat Tahé hadden zich in Sëmëlét gevestigd, en de Pretendent-Soeltan,

uit de Meerstreek door onze troepen verjaagd, begaf zich over Kètói

langs het Zuidelijke pad naar Pameuë.

Een weg van de Pasè-streek naar de Gajölanden leidt over Seu-
y^,, p^^^^ ,g^y.

leuma» en verder langs of nabij den rechteroever der Keureuloë-'«°'na'. P'"*

rivier over Paja Baköng naar Moengkö, welke laatste kampóng aan °^^^ ^ökSu

deze zijde als pintö rimba geldt en waar de reizigers gewoonlijk naa'" Tèióng oi

overnachten. Van hier in een kleinen dagmarsch door tamelijk vlak ' " '"'*'

oerbosch naar de pëdjamboerön Gëroenggang, waar de djamboer aan

de overzijde van de Wöih ni Gëroenggang ligt ; deze stroom behoort

tot den bovenloop der Keureutóë-rivier,

Ook van Pira' uit kan men, tot Beuratjan den linkeroever der

Pira*-rivier volgende, verder in Zuidwestelijke richting gaande, even



bi)Vi'ii r:ij;i Biiköng ii|i (lil/.i-lfdi- |i:i(l iiilknini-n. Mt-ii kan in éént'ii

(lag van Sfuleuma' naar Gëroenggang gaan, maar Inlandschc reizigtTs

overnachten gaarnt- in Mucngkö, de laatste kanipöng. Verder gaat

de \ve^. steeds door liet woud, den (ïoenöng Oedjeuën op ; na ecnige

rustplaatsen op de helling bereikt men die op den top. w(!lke

Tjalöq-n-toeöu (') heel. Eene rustplaats verder begint men te dalen

totdat men aan de Woih-n-Lïtköp (bovenloop der Peutöe-rivier) komt,

en deze iels stroomafwaarts volgl om de Djamboer Lóköp, In-t

volgende nacht verblijr, te bereiken.

Uier moet men de VVöih-n-Lököp, d. i. de Boven-Peulóe. over.

Ue wegen vormen te dezer plaatse ecuen viersprong, behalve den

zooeven gevolgden weg van de kust komt namelijk bij Ujamboer

Lüköp nog een ander pad van de Pasè-streek uit, dat bij Pira'

begint en eerst de Pira '-rivier, daarna haren zijstroom, de Tjeuk«V'.

stroomopwaarts volgl. Uok andere wegen komen op dit pad uit,

bijv. dat, hetwelk de colonne Colu.n in Juli 1902 volgde, van Llui*

Soekón over Matang Raja. Naar het (iajóland toe leiden eveneens

twee paden, het eene naar het ons reeds bekende kampóngeomplev

Tèlóng; het andere naar de laatste kampöiigs aan de DJëinèr

(Djambö Ajé), tezamen Samar Kilang genaamd. Ongeveer half weg

komt op dit pad een ander, van 1'eutüë (Tjöt (jiré') uit, dat dan

verder met bet Lököp-pad naar Samar Kilang samenvalt. Ik'u

afstand Djamboer Lóköp—Samar kilang leggen de Gajó's gewoonlijk

in twee dagen af, overnachtende aan een van Iteide oevers der

Wöih ui Sëmödüm (door Colij.n Bidên genoemd), van waar men dan

in een korten dagmarseb Samai- Kilang bereikt. .Men volgt van

lIjamiHter LTtkóp nog een klein eind weegs de rivier stroomafwaarts

om u- dan eerst te doorwaden, waarna het pad naar de Sëmóiloin

(') 7)«fu9 i« «n honw (inrt een pinng, zwiird, zwaard, schop eni.). Totön = Inein

i!> hier bet tol eigenn-iaui geworden pmedicaal van eencn heilige, die Ie deter plaal<ie aU

leekeii lyncr aanwezigheid ecu linuw in e«n reu-^rhtigen boom zou gegeren hehben. Soin-

migeti knoopen z^ne legende Ta»« aan die ran den •Toeca" Ier We<Cko«t. wiens «uelMap

(l*p«>) enz. men Ie Tapa» Toeau kan zien, en Iteweren dal de heilige rcu« lelkcui md eeneii

ftUp tan Ka«* naar den Goenöng (ledjeuèn, van hier naar hel InMm-intém-gebergle, van

daar aaar den liueuuiig Api, en eindel^k uaar Ta|ia> Toeaii vu<irl'<lireed.



zich voortzet. Dit pad wordt gevolgd door de bewoners vaa de

Gajó Loeös en veelal ook door die van het Döröt-gebied, ja nu en

dan zelfs door nienschen van den Oosthoek van het Meer (Bintang

eu omliggende gehuchten), die naar de Pasè-strcek gaan. Onder de

Döröt-bewouers zijn het alleen de lieden van Isaq, die soms de

voorkeur geven aan den weg over het Meergebied. Dezen komen

dan over Tèlöng op het andere pad van Djamboer Lóköp terecht.

De weg naar Tèlong leidt reeds bij Djamboer Lököp naar den

overkant der rivier, van waar het pad weldra bij de Aroel ni Dëdöp ('),

een zijstroompje van de Lököp, uitkomt. Deze aroel volgt men

stroomopwaarts, twee rustplaatsen voorbij, stijgt nu naar boven

lot aan de rustplaats Pemoetör ni Ma'in (*), van waar men afdaalt

naar de Aroel ni Lampahan, die men dan stroomafwaarts volgt, uu

eens op den linker-, dan eens op den rechteroever, tot aan de

rustplaats Lampahan, waar de Wöih-n-Dëdöp (niet te verwarren

met ile zooeven genoemde Aroel ni Dëdiip) zich met de Lampahan

vereenigt om naar de Sëmödöm te stroomen. Men volgt die Wöih-

n-Dëdöp een eind stroomopwaarts en bestijgt dan den Boer Simpang

Oelia, op welks top eene rustplaats van denzelfdeu naam gevonden

wordt ; gaat nu geleidelijk door bosch naar beneden en komt aan

de Wöih-n-Boegaq, een zijriviertje van de Sëmödöm (Bidén), aan

welks linkeroever hier eene pëdjamboerön ligt, volgt haren loop

stroomopwaarts ééne rustplaats voorbij, doorwaadt haar eu gaat nu

weder geleidelijk naar boven, steeds door woud, dat men eerst na

drie rustplaatsen verlaat om in het blangterrein te komeu. De

Djamboer Koelöm, die men hier vindt, wordt vooral door hen, die

met buffels reizen, als nachtverblijf verkozen; er is een kleine put

en een grooter soort van bassin met veel, maar modderig water.

Van Djamboer Lököp tot hier geldt als een flinke dagmarsch.

Verder leidt de weg naar de Roesép-rivier, een zijstroompje van de

(') tiédöp = ilailnpboom.

(') Hier slnal een këmneiiingljoom, die 2ii:li Voordoet ,il< «are liij iiicciigcdraaid; de sage

beschnuwt dit als het werk vaii zekeren l'aiigliina Ma"lii, die daardoor een Itcwüs vau zijne

reuzenkratrht (jal.



Sëmüdüiu (Bidéu), dat even boven de kuuipüug Hoesép duurin vall

:

iu ongeveer 2 uren bereikt men de aan baren linkeroever gelegen

djamboer, waarbij uieu eerst de I'ëniari^n Oejöni Pëpüngötön ('),

verderop links van den weg een zeer grooten steen, Baloe Sëraëgit (*)

genaamd, rechts een kleineren ronden steen, Tapaq-n-Gadjali (*),

voorbijkomt. De Wöih-n-Roesép over, blijft men op open terrein,

de Blang Oebör-oebör (*) waar vroeger bij Tèlöng liehoorendc buil'el-

kraleu waren, tol men een weinig afdaalt om de Aroel Poetoes Tali

over te gaan en dan weer te stijgen naar de Wör Mësidab (^), die

op eeneu Boer-n-Oejöm Pëpar (') genaamdeu berg ligt. Tamelijk

steil gaat bet van daar naar beneden, twee rustplaatsen (waarvan

ëéne (jejöm Pëpar beet) voorbij naar .\roel 1'oetéb («Witte Beek"),

welk beekje van links in de Wöili Tëmbt'ilön (= Sëmödóm of, volgens

OoLiJN, Bidén) valt ; hier pleegt men wel te overnachten, daar men

er een paar huizen van lieden uit bel Meergebied vindt met de

door hen bewaakte karbouwenkralen en eenige aren {panggöh-) en

andere vruchtboomen.

Verder blijft bel pad steeds den linkeroever der Sëmödöm volgen,

behalve tusschen Arocl Poetéh en Kanés, waar men langs den rech-

teroever gaat; bij deze beide nederzettingen moet men dan ook de

rivier oversteken. Van Aroel Poetéh zou men in ongeveer 1 uur

te klöang, van bier in 1 uur te Kanés zijn. Beide plaatsen zijn

nederzettingen van hel Meergebied (en Tèlöng), in den laatslen tijd

minder bevolkt en gecultiveerd dan voorheen.

Viii Kanés iisar
Kaués, Waar de Aroel Kanés zich in de Bidén (Wöih ui Sëmodomj

h?b«j«Lan en siort, is een knooppunt van paden naar Pasé, de Üjënièr (Djambö

Ajé) en het Meergebied, znodal hier in normale lijden een vrij

(') Otjotn =z (lenDebooin ; prföngMn = pluU Tan gewren.

(*) M(»kees(een.

(") •Voelspoor »au den Olibnl".

(*) OAtr U eeoe soort »»n djaiuboe (Alj. djambéi ti), die in bel wild groeil aan ri»i«r-

ocTen.

(*) SUak = .bocTctn"

(*) iDoor den Mik«eni grIrufTen dennebomu" {pipaT. in Uajö Liie<» filtkah, clc»ir Jen

blikMU gatrofleiij.
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levendig verkeer en een zekere voorraad van de meeste Gajösche

levensbehoeften is. Er leiden van hier paden zoowel naar den Oost-

als naar den Westhoek van het Meer: naar Këbajakan en naar

Bintang. Het eerste leidt van Kanés over het onbewoonde Pëpëdang

en Gënténg Samen, waar een weinig boven de «Rivier der samen-

vloeiing (')" (Wöih-n-Pëtjampoerün) eene bij Tèlóng behoorende

buiïelkraal is, dan Gënténg Tajöl (*), van waar men stijgt naar

de rustplaats van het «uitzicht" (Tetingókan), zoo genaamd omdat

men van hier steil naar beneden ziet in de Wöih Rëdëlöng, verder

nog eene rustplaats voorbij, naar de Pintoe Rimbö Tjëlala genaamde

rustplaats, gelijk ook het gebergte op dezen weg Goenóng Tjëlala

heet. Eerst langzamerhand komt men het bosch uit, daalt geleide-

lijk langs de rustplaats Paja Kolaq («Wijd Moeras") naar Tingköm,

waarbij men het pad naar Rëdëlöng rechts laat liggen Van Kanés

naar Tingköm moet 6—7 uren gaans zijn ('); van Tingköm naar

Këbajakan is de afstand geringer.

Zwaarder is de weg, die rechtstreeks van Kanés naar Bintang

voert. Van Kanés gaat deze over grasvelden zeer steil verscheidene

uren stijgende tegen eene Boer ni Tanggaq Kambéng («Berg, waar-

heen de geiten reikhalzend opzien") genaamde helling, naar Djamboer

Koeöl (*), waar eene kleine aroel aan een niet talrijk gezelschap

reizigers het noodige water biedt. Hier is men op de kruin van

den Boer ni Andar-andar, die alleen hier met oerwoud, maar verder

over zijne geheele helling met gras begroeid is. De afdaling aan

de zijde naar hel Meer toe is eveneens zeer steil en komt, voorbij

eene aan den voet des bergs aanwezige rustplaats der Grot (Lójang),

iets ten Oosten van Klitoe aan den oever van de Laut Tawar uit,

van waar de weg dan langs dien oever Oostelijk naar Binlang

voert.

(') Hier vloeien namelijk de Wöih-n-Pëpantang of Tjëlala en de Wöih Rëdëlöng, d

den bovenloop der Sëmödöm behoorcri, ineen.

(*) Hel «Zadel Tan den lajöl-booin", een boom, dien men in jong bosch aantreft.

(') Dit komt overeen mei de ervaring van de coloime Colijn (Juli 1902).

(') Een in jong boscb aangetroflen boom.

3
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v«nP«<*orer In (Ic laalstp jarcii is er ecu nieuw pad naar de PasiVstreek in

MiHinK naar
gg(,pyj|j gekoiiien, dal bij Mbang aan de Boven 1'asè-rivier uilknuit.

In éénen dag kan men van MItang uil Koeala Kröli bereiken, van

Koeala Kröh in éénen dag de Djambö Awé ('); van bier leidl bel

pad, sleeds de Pasè-rivier volgend, nu eens op dezen, dan op genen

oever overgaand, naar Löjang (Grol) bij den oorsprong der rivier.

Van Lójang slijgl men in éénen dag naar de Djamboer Üaléng (*),

waar eene kleine aroel is. Hel pad daall nu af naar Önéng (*)

Kanés, bij den oorsprong der Aroel Kanés, waar zich eveneens eene

djamboer bevindt; in éénen dag gaan de Gajö's van hier naar de

Ooslelijksle kampöng van hel Tèiong-complex : Këdëlöng, onderweg

drie kleine, maar diep ingesneden aroels overslekend.

De wegen van Pasè over Tèlöng, die hier beschreven werden,

worden vooral gebezigd door hen, die uil bel Meergebied en zijne

annexen naar de Pasé-slreek willen gaan. Uit bet Dörölgebied zijn

er, bepaaldelijk onder de bewoners van Isaq, velen en ook onder de

lieden van iets lager aan de Djëmèr gelegen kampöngs nog enkelen,

die over Paja Djagal naar de Laul ïawar gaan en dan over Höbasan

en Tèlong dezelfde paden naar Pasè volgen. Velen hunner en allen,

die lager aan de Djëniér wonen, nemen echter den weg over Saniar

Kilang, die bij ])jan)lioer Lóköp (zie boven liladz. 30) mei den

Tèlóng-weg naar Pasè samenvalt.

Paden »aii lul Alvorens n\\ de paden Ie bespreken, die van hel Meergebied naar

Meer naar de j,. Westkusl vocrcn, willeu wjj ecrsl die naar de »l)öröl" (bel

stroomgebied der Djëmèr) liehandelen, daar sommige der eerste door

de I)öröl heenleiden of met de van daar uitgaande zich later vereenigen.

Van i'aja Djagal Van hel Wcslcu vaii bel Meer gaal de weg van (heng (Paja

naar isa.|.
i)jag.jt . ^.^.n ^^.J. |,ij pfgaséng behoorende geliucli(en), uit, dal bier

pintoe riuibö is; men begint bier dadelijk den Hoer ni Tëlögó, het

(•) Awé (Alj*hwh) = rotan.

(•) Daiéng = de planka( liliKe uilwa« ondrr aan di-n «laiii van uiniiniKe Intoinen, Malrio-li

anir i;rnaanid.

(*) Zie boren blad/, 'il.
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scheidingsgebergte Ie bestijgen. Drie rustplaatsen gaat men voorbij,

alvorens de rustplaats Pëniarén Tëlögö (waar inderdaad een kleine

lëlögö = waterput is) op den top te bereiken.

De derde pëmarén van Üréng af is Simpang Kënawat, waar het

van Kënawat uitgaande pad zich met dat van Pëgaséng vereenigt;

dit pad bezigen de bewoners van alle ten Oosten hiervan gelegen

nederzettingen aan het Meer, Bintang ingesloten, die naar Isaq

willen. Van den top gaat het steeds naar beneden tot aan den

voet van de Kléléng (zoo lniet het gebergte aan den naar Isaq toe-

gekeerden kant); rustplaatsen: Pëmarén KólaqC), P. Djèrèt-n-Lam (*)

of P. Djóróq (^), P. Gënténg of Tëböq (*) (hier is de pintoe rinibo)

en P. Mëntèr (^). Van Gënténg af gaat men door blaug-terrein in

een paar uren naar Isaq.

Bij Mëutèr splitst zich het pad in drieën : een naar Dali, een vaar

Koetü Kreng, een naar Koetö Uajang, alle drie kampóngs van het

Isaq-complex.

Vau den Ooslelijken oever van het Meer uit neemt men een Van Bimang

ander pad, als men verder benedenstrooms aan de Djëmèr wil?.™"^
enaroo

_ ' (het Uemang-

komen bijv. naar Onéng. Dit leidt van Dëdamar door eene vlakte pad),

langs de Aroel Dëdamar ("), die men een paar uren lang tot haren

bovenloop volgt om dan langs eene zeer steile rotsachtige helling

den Boer ni Mënggoeröng (hoogste punt 1910 meter), de waterschei-

ding lusschen het Meer en de Djëmèr, te bestijgen; aan de andere

zijde gaat het nog steiler naar beneden en ook hier volgt op het

woud kaal rotsachtig terrein, totdat nieu bij het gehuchtje Oemang C)

aan den bovenloop der Pënarön (*) komt. Van hier kan njen

naai' Pënarön of naar Onéng enz. gaan. De afstand van eene dezer

(•) Wijd.

(*) Graf Tan Lam.

('( Oïaal.

(•) feböq = aanplant, ontginning (vergel. Atj. seuneubSt).

(•) hfentér = steeds vloeiend (van bronwater); waai-schijnlijk verbasterd uit Mal. mala

a/ir (vergel. Djëmèr = Ojamboe Ajir).

(") Damar = de hars van den niërantë-boom.

(') Naam van eenen vogel.

(') Naroe = lang, narön ^ langer, pêiutTon =r langst.
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plaatsen naar Dëdamar of Bintang is ruim één dagniarscli. Dit

pad (»d6né Oemang") wordt fvenmin als het meer Oosti-lijki- [•dSiié

Kërëlan" (')] veel geliruikt; liet verkeer lusschen liel Meer en het

Djëmèr-gebied toch heeft niecrendeels ten doel huffels, die in de

Döröt goedkooper zijn, van daar te halen, en deze brengt men over

den meer bcgaanliaren, hoewel ook niet gemnkkelijken weg van

Van Biiiiang Isaq. Van Dëdamar uitgaande, komt men, het derde pad volgend,

"'j " ƒ**
" op den Boer ni Dëdamar al spoedig iu hel bosch ; Dëdamar geldt

dan ook als pintoe rimbö. De klim naar de waterscheiding is ook hier

veelal zeer steil, en het pad voert geruimcn tijd door de VVöih ni mpal

poelóh ëmpat ('); de pintoe rimhö aan de Djëmér-zijde heet, evenals

het scheidingsgebergte aldaar, Kërëtan, van waar men in een paar

uren over de verlaten përwörön Toelön, de kampöng Sëroelö met

haar bijgehucht Panoe bereikt. Iets boven Toelön gaat bier een

pad rechts af naar Pënarön en verder naar de valleien, waarheen

de weg over Oemang leidt.

Van Sëroelö leidt bet pad hij Gërëpa (waar aan den recblei-oever

der Djëmèr eene përwörön is) naar Linggö, dat men van Biiilang

uit aldus in twee flinke dagmarscben bereiken kan. Bij (iërë|»a

moet men de Djëmèr over, hetgeen bij boog waler oponthoud kan

veroorzaken.

Van sënieló CD Zoowcl van Sëroclö als van Linggö leiden padm naar hel Oosle-

»an Liiiggó
ijji^g^g kampöngcomjilex aan de Djëmèr: Samar Kilang. Dat van

Kiiaiig. Sëroelö gaat door lilang-terrein tol hij de l'inloe Uimhö Gërhang (').

waar men afdaalt en na drie rustplaatsen de kleine Aroel Manljöng,

die links in de Djëmèr valt, aantreft ; bier is eene djamboer, waarin

de reizigers plegen te overnachten. Van hier steil naar boven (drie

rustplaatsen), daarna bergaf tot Kala Pakang, waar men de Pakang

(') Kërëtan is eene biezensooii, waarran men o. n. nallen Tlorhl.

(•) Hel •VicmiTecrtigwater"; zoo heel ook «Ic bovenloop van ile Kroeèng Ratte lusMlicn

Atjtb en l'idié (Kroeèng l'eutt-pinii-peuêl) en niii iIczelMe reden: daar hel |iad lallooM

malen over den zich kronkelendcn berg'ttroom leidt. Zie over '44'' 'De Aljèhen" I: 421,

II : 59.

O



oversteekt en den linkeroever der Djëmèr blijft volgen tot dichtbij

Sauiar Kilang. Iets boven de kampöng Lande (Samar Kilang) steekt

men de rivier over. Wie met zwaren last reist, overnacht in de

Pintoe Rimbö Gërbang en in Kala Pakang.

Van Linggö gaat het pad over eenige rechterzijriviertjes van de

Djëmèr in twee of drie dagen naar Samai- Kilang; dit pad heet

déné Dösön omdat het door een aan de Dösön gelegen kampöng-

complex leidt, of dené Daléng, wijl men dichtbij Samar Kilang den

steilen Boer Daléng over moet. Van Linggö gaat men over Tökéq

naar Boegaq, waar men overnacht; van Boegaq over DjamboerAtoe

naar Djamboer Atang ; van hier over Djamboer Daléng naar Kampöng

Lande. Zwaai- bcladenen overnachten ook in Tökéq, Djamboer Atoe

en Djamboer Daléng, daar de weg de vele ravijnen van de aroels,

die rechts in de Djëmèr vallen, snijdt. De oevers der Djëmèr zelve

zijn tusschen Linggö en Samar Kilang steil en rotsachtig, aan beide

zijden met oerwoud bedekt behalve het eerste gedeelte, van Linggö

tot de sinds lang verlaten kampöng Lajóng (het Abdera der Gajö's),

waai- men nog blangterrein aantreft.

Van het Meergebied en van de Döröt uit is ter Westkust Meu- Verbinding van

laböh het voornaamste einddoel voor reizigers uit de Gajölanden
; ''* "j'^''^'.'"^^''

het naar de Westkust meegenomen haudelsproduct is tabak, en nu met Atjèhs

en dan enkele paarden voor de hoofden. Men koopt daarentegen, ^^<'^""'*'-

behalve de levensbehoeften, die de Gajö's ook van de^Noordkust

halen (zout, kleedingsstoffen en enkele luxe-ar tikelen) veel buffels

ter Westkust, met name in Seunagan, in, daar deze hier goedkooper

te krijgen zijn dan in het Gajöland ('). Wie vooral op zout en

kleedingstoffen uitgaat, reist zoo mogelijk tot Meulaböh door, daar

hij die artikelen verder landwaarts in duurder moet betalen eo

minder keus vindt dan in de handelshaven. Wie echter alleen tabak

te gelde wenscht te maken om — daar de markt bijv. juist bij-

zonder willig is — met spoed eene grootere partij in het Gajöland

(') Hier wordt natuurlijk alleen aan de normale omstandigheden gedacht; de in de

laatste jaren chronisch terugkeerende veepest brengt daarin menigmaal verandering.
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te gaan koopcn en weer naar beneden Ie brengen, verkoopt deze

liefst aan een der stations aan de wegen, met name Beutöiig of

Roengöng Talöë of nog iets verder naar de kust toe, en keert dan

niet zijne dollars terug. Jlezoeken aan andere oniliggenile land-

scliappen, als Wöjla, Itoebön, Trijiu, hebben gemeenlijk bijzondere

aanleidingen.

vmi K*iAi en Van Tjëlala gaat hel pad uil, dal door reizigers uit Kètöl en om-
TjoW» o»rr

, 1^ , ,p Meulabóh gebruikt wordt. Het volgl gedurende eenige

Mfiiiabr.h of uren de bedding der Tjflala-rivier naar hoven, gaal dan over de

Se<i"»g»n-
waterscheiding van de 1'cusangan- en Meulaböb-rivieren, op welker

hoogste punt eene rustplaats met een paar waterkuilen is. De

walersebeiding afdalend, komt men aan de Aloei- Pisang, welker bed

nicn naar beiiedenstrooras cenigen lijd volgl, overschrijdt langs een

steil pad de hooge waterscheiding tusschen deze beek en de Aloeé

Kareuëng, welke beide aloei-'s rechls in de Heulóng-rivier vallen.

Langs de Aloeö Kareuéng (die in baren benedenloop Aloeë Meulcu-

söng heet) benedenwaarts voert een zeer moeilijk pad, waarin even

vóórdat bel pad de aloeë verlaat, op haren linkeroever het pad van

Paja Djagal (Pëgaséng) uilkouit; vervolgens de Aloeë Meuleusóug

verlatend, volgl men ± 400 meter de Aloeë Barö (zijtak der Meu-

leusöng) en begint dan den flIé Bcutöng te beklimmen (hoogste

punt 1Ï62 meter); van dezen top voert bet pad steil naar beneden

over de vlakte van Beutöng. Van Tjëlala af kan men dit groole

en van levensmiddrden wel voorziene gampöngcomplex in drie dag-

raarschen bereiken. In ongeveer vier dagmarsehen kan men van

hier uil, hetzij over Laiiggö, betzij over Kila in Seunagau, Meulaböb

bereiken.

v»n Pnj. DjnpM Ke lieden van het eigenlijke Meergebied gaan van Paja lljagal

lUüT Btuióng.
(iipi gehucht van Pëgasóng, niel te verwarren met dat van Isaq)

uit en komen dan, gelijk zooeven bleek, bij de Aloeé Kareuëng op

hel pad van Tjëlala; men zegt, dat zij het traject naar Beutöng

gewoonlijk in vier dagen afleggen.

Van dit pad gaat een weinig gebruikt zijjiad naar brt gehucht

Paja Djagal (dal tol Isa{| behoort, maar aan de andere zijde der
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waterscheiding ligt) en aldus naar den weg van Isaq naar Boengóng

Talóë; dal zijpad noemt men déné Baloe Lintang, omdat tusschen

hel even bedoelde kruispunt en Paja Djagal (Isaq) eene plek van

dien naam ligt. Dit Batoe Lintang is bekend, wijl de vrouwen van

Isaq daar in hel uitgestrekte moeras biezen (béldöm) plegen te ver-

zamelen voor haie matten. Dit pad wordt niet gebruikt om van

Isaq naar Beutöng te komen ; wel wordt hel begaan door bewoners

van Pëgaséng, die in Batoe Lintang visch, kónjèl (zie boven bladz.

6) of bëldöm gaan halen.

Van Isaq gaat de weg naar de AVestkust vooreerst naar Boengóng Van isaq naar

Talóë in Boven-Seunagan. Een pad van Löjana; Oekön komt even ^""""^ en

' V c ^jgp Boengóng

bewesten den Boer ni Brawan met het pad van Krambél (eene derTaióe (Seuna-

Weslelijke kampöngs van het Isaq-complex) samen; nog iets verder^'"''

loopl in dit vereenigde pad het pad van Koetö Dab uit. In een

matigen dagmarsch komt men van Isaq in het gehucht Djagóng,

dal, hoewel aan den bovenloop der Meulaböh-rivier gelegen, van

Isaq en Lójang uit bevolkt is; even vóór Djagóng gaat men deze

rivier over, hetgeen bij hevigen regen bezwaar kan opleveren. Een

tweede flinke dagmarsch brengt den reiziger langs de gehuchten

I'aja Djagal en Paja Daloe naar de Djamboer Koelöm aan den linker-

oever der Boven-Meulaböhrivier, die hier Wöih-n-Djagóng heet.

Onderweg gaal men over lal van aroels, die links in de Wöih-n-

Djagóng vallen; hieronder twee eenigszins aanzienlijke: de Aroel

(lëgarang en de A. Pasér Poetéh. Van Koelöm laat men de rivier

achter zich en gaat over de kleine waterscheiding der AVöih-n-Djagóng

met de Aroel Rëlas (Atj. Aloeë Reulóïh); al spoedig komt men aan

Balè Tingköm, waar rechts een zijpad naar de Koeala Langoej (')

(samenvloeiing van de Djagóng en de Rëlas) en verder naar Beulöng

loopt. Men kan in twee dagen van Djagóng naai' Beulöng komen,

maar meestal doet men er drie over.

(') In het bosch bij deze samentloeiing komen rele könjèl-hoomea voor, welker basl,

gcbraikt aU gedeeltelijk surrogaat voor de pinangnoot, hier door de bewoners Tan Isaq ea

van het Lójanggebled veel gezocht woidl.



l)c reiziger naar Bocngèng Taloë gaal van Baló Tingköni nog een

drietal rustplaatsen voorbij, naar Iljamboer Uölas (') (Atj. I»j. Henloih)

aan den linkeroever der gelijknamige aroel, die uien dus oversteekt.

Hier overnacht men na een kleiuen dagmarsch omdat men verder

onderweg geen water aantreft vóór de volgende pëdjamboeron,

Djamboer Sëdjöq, die men met eene vracht niet in éóncn dag van

Koelöm uit bereiken kan. Wel plegen lerugkeereude (iajo's dien

afstand in éènen dag af Ie leggen.

De weg van Uëlas tot Sëdjöq (tusschen beide plaatsen ± 8

pëmaréns) is een steil bergpad ; Sëdjö(| ligt dichtbij den top, en men

vindt er moeraswater en een paar kleine bionnen.

Van Sëdjöq komt men na twee pëmaréns boven op de water-

scheiding, waar men de naar hare wijde uitzicht Singgah Mata

genoemde rustplaats heeft. Hier ziel men de vlakten van Seunagan

en Meulaböh, en de kust van Soesöh tol Wójla. Na een klein stuk

weegs, dal vlak blijft, daalt men van bier tot Boengóng Talóö loc

voortdurend af, vooral op het eerste gedeelte zeer steil. Gajó's

plegen onderweg van Sëdjöq naar Boengóng Talt)ë tweemaal Ie over-

nachten: eerst in Djambó Tangga», daarna in Djanihö Keutapang.

Kvenals Sëdjöq bieden ook deze beide djamboers den reiziger slechts

moeraswater, in den drogen tijd in voor groote gezelschajipen niet

voldoende hoeveelheid. Vooral tot Tangga< is hel pad zeer steil en

steenachtig. De volgende pëdjamboerön is Abcuëng-abeuëng (Ciaj.

Abang-abang), naar eene beek, die zich daar in de Krocëng Boen-

góng Talóë, d. i. den bovenloop der Seunagan-rivier uitstort. Naar

die beek schijnt men den lioogen berg, dien wij zooeven overtrokken,

wel eens Aheuêng-aheuëng tt^ noemen, van waar op de kaarten

Abong-abong. (lewoonlijk heet bij naar de Aljèhsche zijde Singgah

Mala of Tangga», naar de (lajósche Boer ni Djamboer Sëdjöq.

Van Abeuöng-abeuëng, welks djamboer aan de gn»otc rivier ligt,

leiden twee jtadeu stroomafwaarts langs de rivier in Wnen dag naar

(') JTelai = TerTnllen, ingc<lort; er scliijtil hier niet lang gcic.loii

!>toning plutü gebid Ie hebben.
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Boengóng Talèë : het ecne kan men slechts in den drogen tijd nemen,

daar men dan vlak hij Abeuëng-aheiiëng en verder nog tweemaal

de rivier moet doorwaden, hetgeen hij hoog water niet gaat. Het

andere pad is moeielijk, geaccidenteerd en steenachtig; ook wordt

de reiziger daar veel door patjats geplaagd.

Van Boengöng Talóë, waar eene keudè den Gajö's gelegenheid

gaf, kleedingsstoffen en wat zout te koopen, gaat men de rivier

langs in twee dagen naar de Koeala Seunagan, of in éénen dag

naar Peureumeuë, en verder naar Meulahöh.

Behalve met het Meergehied en met Atjèhs Westkust is het Van de Doröi

stroomgebied der Djëmèr ook met Gajö Loeös verbonden; slechts _'"""

Gajo Locos.

één pad over het Inlém-intémgehergle, de hooge waterscheiding tus-

schen de Djëmèr en de Tripa, dient hier ter communicatie. Hiervan

moeten de bewoners der Gajö Loeös gebruik maken, wanneer zij

naar de Djëmèr, het Meer of de landschappen ter Noordkust van

Atjèh wenschen te gaan; evenzoo de Meerhewoners en die der

Djëmèr, die zich naar Soesöh willen begeven. In den allerlaatsteu

tijd heeft men een nieuw pad gemaakt, dat den Westelijksten uit- Hei pad vaa

hoek van het DJëmèr-gebied met het uiterste Westen der Gajö Loeös ^"^^
^f^°^> ^ J naar Keióbö.

verbindt, namelijk van Paja Daloe, een gehucht, dat door uitge-

wekenen uit Böndör Klipah (Gajö Loeös) onder patronaat van Rödjö

Liuggö is gesticht, naar Rëröbö Toa aan de Tripa-rivier. Die uitge-

wekenen, de Pëngoeloe Sëkoeölön met zijnen stam, hadden namelijk

belang bij eene kortere verbinding met Gajö Loeös van hunne woon-

plaats uit; hun pad moet in 3— 4 dagen over de waterscheiding

der Meulahöh- en Triparivieren van Paja Daloe over Kla en Klöang

naar Rëröbö voeren. Vooralsnog is dit pad van zeer beperkt ge-

bruik, maai' het plan schijnt te bestaan om het te verbeteren,

daar het minder zware berghellingen heeft dan de vroeger eenige

Intém-intém-weg.

Van het Djëmèr-gebied loopen de paden naar den Intém-intém-weg Van Lande

ineen bij Lande, dat vroeger eene kampöng, later slechts përwörön "^^ .

""

was en nu alleen diegenen tot tijdelijke bewoners heeft, die uit denaar Könéng.
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(laiir aanwezig*- \vell*>ii zoiil wiiiiicii. \'aii Lande leidt é<^n pad

in ± '/i
''' *'**("' blang naar liel uil (wee kleine (feinirhlen be-

staande d«>i-|i Lóniöl (') aan de gelijknaniij^e zijrivier der njëinèr.

Deze rivier over, gaal men etïrsl nog door sawali-lerrein naar de

kanipóng (laröl en voorts geleidelijk naar Itoven, lol lilj de l'inloc

Itinihi) KJ'kaltoe (^). waar men wat Itosrliti^rrein krijgt lol aan de

Wöih-n-Isö-isö ('), ecnc groole aroel, die haar waler naar de Lömül

voert, en die men driemaal moei doorwaden, hetgeen hij hoog water

niel altijd kan. Van hier komt men weer in hiang-terrein, zoodal

hel pad naar den top van d(Mi 1'cninihön, hoewel ietwat steil,

geenerlei moeilijkheid oplevert. \'an de Djamhocr l'ënimbön, die

aan den rand van hel Isö-isö-i-avijn ligt naar den l'éniiuhönherg leidt

hel pad langs (>en •Djèrèl Naroe" (Lang (iraf), zooals men die ook

elders in den Archipel wel aantreft, liet hoscli heginl im weder

dicht hij de Lököi^rivier, die diclil hij l'énimhön in de Isö-isö valt,

altijd iloorwandhaar is en aan welks overzijde het steeds steilere

hergpad in
'/i

'""' "aar de Djamhoer Hërökèng (') leidt, waar eene

zeer kleine aroel, zijtak van de Lököp, steeds voldoende waler

levert en waar men, van lióniöl komende, zijn eersten naeht zal

hebhen door te brengen. Men kan ook aan de Ijókóp overnachten,

waar meer ruimte en overvloed van waler is, terwijl men dan toch

den volgenden dag Ki>njiu-ön kan halen.

Van hier naar de Iljamhoer Inö-n-nVöh (•') hlijll hel pad vaak

(') Wmö/ = mo«.

(') Kfkaboe = k:i|>nk.

(') Hier knml mcii v.-iii l.nniöl in ruim ccii uur, 111.1.11' lUnr iiini «r anii rlr gnmlr, vis^lirykc

rivier in Iwee iljamlxierü en ceiie grot kun Initeeren, |ilegen CiijiVk liier veel Ie nTernnrlilen.

(*) t>ne kleine piilmsmirt.

(') Men nocral in hel (lajnlanr) even»|i op J«v» ile iinders nnar liunn« kinderen (Am»-n-

N., Inn-n-N. rt. i. Vader van N, Mneiler viin N.) 7,ulkc nnnien worden nu ei-liler ook mei

andere woorden dan kinderii.inien gemnakl. Eene vrouw, die mcl liaren zuigeling ziili in

een reiigezclscliap bevond, zou op de liier liedoeldc pLials de< iiarlils door een Ifimfcram

(Koort van IdoedzuigerJ in de ImrM ge/ogen zfjn en dil eersl nnidekl tieldien, loen liel dier

zirb reed* naar binnen gezogen had. Haar man wist geen anderen raad Ie srhafTen dan

te trachten, de tjJ=in|iaram uil de borst der vrouw naar buiten te trappen (róróA): de vrouw

bezweek nmler de operatie en werd hier begraven, en het .Graf Tan Moeder Trap" (Hj^rH

Inó-n riróh) berinnen de reizigers aan deze gebeurteui».
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tamelijk steil: iets minder wordt dit naar den top van het Intém-

intém-gebergte, die liier Tapaq-n-Toeön (') heet en waar eene rust-

plaats is, die men Pëtëdöliöu Pröq, d. i. Rustplaats van de eekhoorns,

noemt. Deze diertjes bewaken die heilige plaats en komen zonder

scimwheid bij de rustende reizigers om een hapje rijst bedelen,

wanneer dezen brave lieden zijn; in het andere geval naderen zij

niet. Nu daalt men af; aan deze zijde van de Intém-intcm is de

helling niet steil. De eerste djamboer is Këdiböngön (*), waar eene

kleine aroel, zijtak van de Kënjörön, water levert. Van Bërëkèng

komend, kan men echter zeer wel naar Kënjörön (') doorgaan, waar

aan de gelijknamige rivier ook eene djamboer is. Van hier gaat

men in een matigen dagmarsch naar Tjanè Töa of in éénen kleinen

naar Könéng; eerst + '/a
""*" voordat men deze kampöng bereikt,

komt men bij de Pintoe Rimbö Kënjörön het bosch, dat men bij

Lökóp binnentrad, weder uil en heeft men het gewone blangterrein.

Een eindweegs voorbij deze Woudpoort splitst zich het pad in de

wegen naar Köm^ng en naar Tjanè Töa.

In drie of vier dagen kan men dus zonder bezwaar van het

Djëmèr-gebied naar de Gajö Loeös komen, flajö's, die er vijf dagen

over doen, geven toe aan hunnen lust om in Isö-isö te visschen of

in de blang van Pënimbón (waar slechts voor weinige personen

water is) liever dan in het vochtige bosch te logeeren. De nacht-

verblijven zijn dan: Djamiioer Penimbön, Djamboer Bërëkèng en

Këdiböngön of wel: Pënimbón, Këdiböngön, Kënjörön en Pintoe

Rimbö (niet zeer ver van Könéng). Wie alleen met eenigen voorraad

eigen leeftocht reist en haast heeft, loopt van Tjanè Töa in 2 dagen

naar Lande.

Deze weg is, in vergelijking met de meeste Gajópaden, gemak-

kelijk te noemen, en Gajö Locos voor ons van het Meergebied en

Linggö uit gemakkelijker te bereiken dan langs een der andere

(') Voetspoor van den Heer" (eenen heilige); zie de nool hierboven bladï. 50.

(*) .Plaals, waar men kinderen susl" {dibdng).

(') Eene djëroeksoorl.
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lo('gaiipswt>|icii. Allt'Pii liissclit'ii (1(! Lököp-iivicr ni KëdilM'uigöu is

In-t |i;id zeer sleil on vfriuopicnd.

Van &imnr !)<• DjëiiiiT (Djaiiibö Ajé) licofl, evcuals (ie uuH'stc rivieren in hel

'*"*"""
GajólamI (Peusangan, Tripa, Tcuiuiëng, 1'cureula») wegens haar slcrk

verval en geringe diepte voor iicl verkeer geene waarde. Van

Saraar Kilang af tot aan de monding kan uien haar niel djalö's

(daj. prau) bewaren. Ook loopt er langs de rivier van Saniar Kilang

over Sarah Kadja. Hampaïh enz. een pad, nu eens op dezen, dan op

genen oever, zoodat men telkens moet oversteken ; vooral van Samar

Kilang of leidt het door woest en onbewoond terrein. Toch zijn

er soms Gajó's, die langs dezen weg buiïels ten verkoop naar

de kuststreek brengen. Een deel van het gezelschap moet dau met

die dieren zigzag langs en over de rivier zich bewegen, terwijl de

anderen niet den teerkost den waterweg volgen. Hebben de eersten

groote terreiniuoeilijkheden te overwinnen, de vareuden moeten met

enkele slrooniversnellingen en vele steenen rekening houden, ja eenc

enkele maal hun vaartuig en zijnen inhoud een eindwcegs langs den

oever dragen. Dit geschiedt bij Scudót, ongeveer een dag boven

Hampaïh, waar de rivierbodem ondiep en hellend is. Een druk

gebruik wordt dan ook van dit pad niel gemaakt, en daar de be-

zwaren, steeds beduidend, bij hoog water nog zeer toenemen, loopt

de schatting van het aantal dagn>izen zeer uiteen.

Langs dezen waterweg komt men onder gunstig»; onislandigheden,

d. i. wanneer geene zwai'e regens den stroom doen zwellen, in

zes dagen van Simpaiig Oeliin naar Saniar Kilang; omgekeerd in

twee dagen.

v»ii Linfg.. (hii uil hel Djënièr-gebied naar Sërb«~)djadi te komen heeft men

Sr T'i
slerhls i-én pad. Dit is van Linggö over Tnk6»| <^éii met hel pad

naar Samar Kilang, maar gaal iels boven lioegai] rechts van dit

laatste af naar de Pinloc lliinhöC), waar men pleegt te overnachten
;

(') Hier i« ecne grol, waarin men ileii vorm van een bcileliiiis wil herkennen, ilorti ilie

niel lot njcblTcrblyr diciil.
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sommigen overnachten eerst nog in Tökéq. Steeds meer stijgt de

weg tot aan het tweede (of derde) nachtstation, aan den oorsprong

der Wöih-n-Ajar Poetéh. Den volgenden dag komt men totKliöt('),

op weg waarheen men, voorbij de Djamboer Tömbang (^), den steilen

hoogen Boer ni Tëtakuer (^) overtrekt, zoodat zwaar beladen reizigers

ook wel te Tómbang overnachten. Van Kliöt in een kleinen dag

naar Koeala Djëréng, de eerste kampöng van het Serbödjadi-complex,

daar de weg nu daalt, vooral na de rustplaats Sala Moedö met vi-ij

sterke helling. Op de reis van Sërbödjadi naar Liuggö overnacht

men dan ook in Sala Moedö.

Gajö Loeös is, behalve met bet Djëmérgebied (door den zooeven Van Gaj5 Locös

genoemden Intém-intém-weg en het nieuwe pad Paja Daloe—Rëröbö)
c;;.i""7,i-

binnen bot Gajöland alleen nog met Sërbödjadi verbonden. Over

Sërbödjadi, langs de Djërnéh gaat somtijds ook de reis der bewoners

van Gajö Loeös naar ïëmiang ; de meesten slaan van bet Sërbödjadipad

rechts af naar Tampör, om zich hetzij langs deze plaats of via

Lëstèn naar Tëmiang te begeven.

De kampöng Oréng is één van die nederzettingen, die historisch

en politiek tot Gajö Loeös behooren, al liggen zij aan gene zijde

van de hoofdwaterscheiding met Sërbödjadi, aan den bovenloop

der Tampör. Uit de vereeniging der Gadjah- en Öréngsti'oomen

ontslaat namelijk de rivier, die naar Péndéng gaat en zich beneden

die plaats, na haren loop geruimen tijd door oerwoud vervolgd te

hebben, met de Lëstèn vereenigi, om eerst bij de kampöng Tampör,

na hare samenvloeiing met de Poenti, den naam Wöih ni Tampör

aan te nemen. Deze Tampör vormt met de Djërnéh de Simpang

Kanan van de Tëmiang-rivier. Uii het meest bevolkte, Oostelijke

deel der Gajö Loeös (Kampöng Loeös) gaat men door het bij Panggör

en Badaq behoorende rijstveld Önéng, den berg over, dien men deels

Boer ni Pëgoemboelön, deels Koelét Manés, Ambön-sëtétét( Tëlögö

(') Klint = liöt, kleiachtig.

(') Tómbang is ceiie kliinplaiil in liet bo^cli.

(•) Tétttkoer eene soort van liaan.
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Batoe (') en Boer ni Gadjah noemt, naar Gadjah on (Iróig en volgt

verder hel pad, dat steeds lanj,'S en door die Btiven-Tainpör-rivier

(hier Woih-n-Oréng genaamd) Itij I'éudéng de laatste Gajö-nederzelting

bereikt (*). Van 1'étidéng h-idt het |»ad dtmr onbewoond gebergte

met oerbosch, waar men eerst dirblbij Sérbödjadi uitkomt. Eerst

volgt men den linkeroever der Tampör langs de djamboers Aloë

Djanggöt, Töltat (of Tapa(i)-n-vSöab, Löjang Ttiengköt tot de Djamboer

Poelö Bësar, waar men de rivier rechts laat liggen en langs Djaiiibofr

Bëtóng, Dj. Tjëlikö en Dj. Öwaq naar de Sërdang, eene zijrivier van

de Tampör, voortgaat, welke men een eindweegs volgt, nu eens op

dezen, dan weer op genen oever, langs verschillende pëdjamboeröns, om

haar eindelijk links te laten liggen en over eene waterscheiding

(Boer ni Tönggö Bësi) de Wöih ni Simpang te bereiken; deze zij-

rivier der Djërnéh volgt men stroomafwaarts een paar uren gaans

en komt dan aan de kampöiig Lëlés van het Sërbödjadi-complex.

Van üréug naar Lëlés komt men belast in 4—5, onbelast in 3 dagen.

Van s?riiédj.di Uit deze vallei liedt de gewone landweg naar Tëmiang eerst over

""L, r'de
"*

''^^ Këmënjaugebergte naar Koembör, op weg waarheen zwaar be-

itjiniéh. ladenen nog in Ajar Tëuang overnachten: bij Koembör komt even-

eens het pad van bet naburige Bonen- of Sëmboeang-complex uil,

dat over den Goenong l'oetjó<| Koembör gaat. Van Koembör volgt

men de Djërnéh-rivier, meestal op den linkeroever blijvend, maar

nu en dan loopt het pad een oogenblik op den rechteroever; men

passeert op weg naar Simpang (de samenvloeiing der Djërnéh en

der Tampör) de deels verlaten nederzettingen Poelö IMandóq, Bëdari,

Djërnéh, Minjaq Tanoh, Mërësah, I'anté Kra, van welke laatst»- men

in één of twee dagen onzen post Koeala Simpang bereikt. Tussclien

Djërnéh en Simpang gaat men vijfmaal de Djërnéh-rivier over.

(') >E«D druppel dauw, een sicenen pul", tigeiiiyii de naam eencr nKlpUal' op dim berg.

(*) D« nmplaalMn en karaiiöng». die men op weg dent»art< pa^^eert, tijn. Trangüii

(«ne w6r, niet Ie Terwarren mrt de gel(jknamige kanijiöng in liet We«len tan Cajö Loeón),

Urawang Salam, I'SIOng, WfrfdHIión Sëlnel. tljaniboer Aloc. Së^iiiggi (Djanilinrr Tingköm).

Hfpilah, Tanggai) Kaini><ng, Ujaug Au«e llêraiiir«|, (Ingkal. Djérèl Dagang, Aloa Kapór,

Piotoe Jlimliö, l'^iléq (kleine kimpöng). i'éndéng (kamp5ng). Zoowel boTen- ala beoedao-

•4rooni< tan Prr1ii>i kan mrn de htier diNirwadni.
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Voor de geheele reis van Sërbödjadi naar dezen post rekenen de

Gajö's zes dagen. De troep, die in Maart 1902 van Koeala Simpang

eenen tocht naar Sërbödjadi maakte, bereikte van dien post uit

langs den hierbedoelden weg in 7 dagniarscben de kampöng Lóköp.

Bij Djërnéh komt ook het pad van Bajeuën uit, dat de Bajeuën-

rivier volgt; de afstand tot Djërnéh bedraagt 3 dagmarschen.

De andere weg leidt langs Tampör aan de rivier van dien naam.VanGajnLoeös

naar dit Tampör gaat zoowel van Gaj5 Loeös als van Sërbödjadi" *'^" ^''_'

een pad. Van Gajö Loeös loopt dit tot Péndéng samen met den „aar Tëmiaug.

weg naar Sërbödjadi; in Péndéng laat men de Tampör-rivier liggen

om over de waterscheiding (Boer ni Tëlögö) tusschen haar en hare

zijrivier, de Wöih Lëstèn heen te trekken. Bij de thans verlaten

nederzetting Lëstèn deze zijrivier bereikend, volgt men haren linker-

oever stroomafwaarts tot bij hare samenvloeiing met de rivier van

Péndéng (Koeala Péndéng). Iels boven de vereenigiug laat men de

Lëstèn links liggen en gaat de Péndéng over, aan welker beide

oevers djamboers zijn, beklimt den hoogen, stellen Boer ni Koeala

Péndéng, gaat door met woud bedekt gebergte, stijgend en dalend

langs djamboer Koelöm, Dj. Atoe, en komt bij Djamboer Tangkahan

aan de Poenti uit. Bij laag water kan men van Tangkahan de Poenti

volgend, haar driemaal doorwadend, in een uur naar Tampör Boer

(Boven-Tampör) komen : bij hoog water moet men dien afstand per prau

afleggen, en komt dan spoediger aan. Van Gajö Loeös tot Tampör

belast in zeven dagen, onbelast desnoods in drie. Van Tampör

kan men zich in een paar uren per prau of sampan naar Simpang

begeven. Er is echter ook een zeer bruikbaar voetpad, dat bij de

excursie van Koeala Simpang in Maart 1902 voor den terugkeer

benut en in éénen dagmarsch afgelegd werd. Het leidt langs den

linkeroever der Tampör, eerst over eenen heuvel van 150 M.; stijgt

men dezen over, dan heeft men de rivier slechts éénmaal, boven

de samenvloeiing, te doorwaden. Men kan den heuvel vermijden,

maar dan moet men eerst de Mëiiam (Poentij en daarna, stroom-

afwaarts, de Tampör oversteken. Daarna gaat het door vlak terrein

naar Aroel Doeren, langs het veel gebruikte pad, dal de kampöugs



IKierén, PëUoolün, Mëlidi en Tampör l'alöli verbindt. Van A. Doeren

over hel uil scherpe karaug bestaand gebertjte, dal tol ± 200 M.

hoog is, naar Baloc Soembang en eindelijk, na hier de rivier over-

gestoken te zijn, naar Siupang. Deze weg vorinl, volgens de er-

varing, opgedaan bij de excursie in iMa;irl 1902. di- iiesle verltinding

van Sërbödjadi niet Tëniiaug.

Van Sërbödjadi l»egint het pad naar Tampör bij Oedjöng Karaug,

van waar uien eerst Iiij hel Tjalöng-beekje iiilkomt, dit ± '/i
""r

slrooinarwaarts volgt tol Djaiuboer Tjalöng, waar men eene water-

scheiding overgaat, aan welker anderen voel men de Djamboer Ataug

aan de gelijknamige rivier vindl. Kr moet ook nog een nieuw pad van Lëlés

naar Djamboer Atang beslaan, lieladenen overnachten hier, onbeladenen

gaan wel door lol de Djamboer SimpangKalang. eerst de Djamboer Alang-

rivier stroomafwaarts volgend, dan deze links latende liggen om langs

een korter pad de samenvloeiing der Djamboer Atang met de Simpang

Kalang te bereiken en de hieruit ontstane Poenti (') stroomafwaarts in

hoofdzaak te volgen lot Kala Mërbó, waar men de Poenti rechts

laai liggen en den Hoer ni Aroel Gadéng bestijgt, aan welks anderen

voet uien de Aroel Gadéng naar beneden volgt totdat hel pad van

haren oever naar Tampör links afslaat, (hibeladen komt men van

Oedjöng Karaug of Lëlés in twee dagen naar Tampör, beladen in vier.

(»v.r r.f'Mèii Van Lëslèn gaat over de groole waterscheiding Siiiggah Mala

n»ar .r
(Huiniziclil) nog een pad naar de Simpang Kiri, waarlangs men

uieer Zuidelijk in hel Tëmiangsche uilkoint. Langs dezen weg

bereikt men in drie a vier dagen Kaloei, onderweg overnachtend in

Djamboer Boelöh en Simpang Kiri (Koeala Sërba).

aii (;»jr. I/wk Met het Alasland is Gajö Lticös en aldus hel gehecle Gajö-gebied

""',"!' door slechts één vrij geaccidenlccrd pad verbonden, dat over Toeön

Salal, vervolgens over de groole waterscheiding lusschen de Tripa-

en Alas- (^ Singkel-) rivieren, de Boer-n-Agoesön, en voorts nog

(') Emc kleine, Pociiti gennemde, •rn«l vloeit rerht< in de riTier, een einilirreg«

lic umentliieiing harcr liriilc aniien, en cersl daanu word! tij gewoniiiyk I'im-iiIi geniienid.

Men legt, dal de l'uenli Lciieileii Kala MJfrIió liit Imitcii Tangkaliaii iinilrr het gebergte

door alroouit. Ijliig Taiigkaliaii Doeml men dien ouderurdiicbeii loo|).
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over het Looge Mënggoerah-gebergte leidt. Het gaat uit van de

laatste aau den hoogen bovenloop der Tripa gelegen Gajökampóng

Pënggalangan. Den eersten dag reist men (over de Blang Teuggoe-

lön en Toeön Salat, langs de Djamboer Agoesön, de Pëlëdöhön Kölaq,

Koelöin, Pasér Poetéh, Tanggaq Kambéng eu Djamboer Kómat) tol

Djamboer Koengké, maai* zwaar beladenen verdeeleu dezen afstand

in tweeën en overnachten nog in Dj. Agoesön aan de Gajösche zijde

van den Agoesön- of Koengké-berg. Den tweeden dag passeert men

TampoelöD Biang, Aroel Nögö, Wöih ni Boengö Lödö en brengt den

nacht door in Goempang, een uit drie gehuchten (Blang Lélét,

Lëmpöh, Djabö) bestaande Gajöuederzetting buiten de natuurlijke

grenzen van Gajö Loeös. Den derden nacht slaapt men in Djamboer

Wakat of in Koetö Sri, tenzij men tot Dj. Liang wil doorreizen.

Tusschen Goempang en Liang heeft men Wöih-u-Oesö, Wöih Köis,

Pëuaungön, Djamboer Wakat, Koetö Sri, Pëlipèn (') Rambóng, Kala

Mërkoengö, Atoe Pangpang, Koetö Bangoen, Brawang Béntjirém,

Pëlipèn (') Sërëpa.

Bij Brawang Béntjii'ém willen sommigen de grens trekken tusschen

het Gajö- en het Alasland wat den weg betreft. Deze regeling heeft

ten doel de wederzijdsche verantwoordelijkheid af te bakenen voor

ongerechtigheden (gevecht, roof enz.) die op dit pad plaats vinden,

maar betreft niet het ter weerszijden hiervan gelegen oerwoud.

Den vierden of vijfden nacht logeert men aan de Alassche zijde van

het Mënggoerah-gebergte in de Djamboer Balö Loetoe, om den vijfden

of zesden dag in Görgör, Tëlëdaq of andere Alas-kampöngs te komen.

Vlugge, licht beladen reizigers leggen het traject Pënggalangan tot

Görgör in 3—4 dagen af.

Tusschen Liang en Balö Loetoe passeert men Djamboer-n-Goerah

(of Mënggoerah) en den Boer ni ileuggoerah ; tusschen Balö Loetoe

en Görgör: Pënggörbösön, Bringéu, Wöih Waudnön, Wöih ni

Pënanggalan, Djamboer Laqlaq, Dj. Tëlëdóq.

Door het Alasland leidt ook de gewone weg der Gajo's naar het

(') l'élipén = waadbare plaals.



gebied der Karo-Balaks, lonzlj zij dit land vau Laiigkat uil be-

zoeken.

x.nGujSLocös Mcl de Weslkusl van Aljèli leidl de eenige verbinding van (iajö

'"" * '^'.'Loeös naar Soesöh. De paden komen sauien bij de kanipóng Tra-

ngön aan de groote zijrivier, die zicb in den (lajósclien lieneden-

loop der Tripa-rivier uitstort : de Wöib-n-Raiupöng. Van de Kampóng

Loeus uit gaat uien via Sëkoeölün, Akól en Këloekab daarbci-n, nr,

als dit meer gelegen uitkomt, langs bel hier en daar (lusscben

Këmóköl en Kónéng) moeilijke jtad, dat den loop der Tripa-rivier

volgt en een weinig bergopwaarts van Këtoekah met het pad van

deze kampóng, dat het Këkëmoe-gebergte opgaat, zich vereenigl.

Op den top van dit gebergte gekomen, wendt het pad zicb rechts

en volgt den kam, zoodat men, geleidelijk naar het lagere iJjëkès-

gebergte afdalend, de kampóng l'asér duidelijk ziet liggen. Verder-

op loopt dit pad iueeu met een, dat dwars over den Boer ni Ujëkès

naar Trangön loopt.

Van Trangon gaat men langs de Uampóngrivier tot voorbij ilampöng,

het laatste gehucht; iets bovenstrooms van de uitmonding der Wöih

Króh in de Kampóng, doorwaadt men deze laatste en vervtdgens de

Wöih Króh, en stijgt over de waterscheiding tusscben de Kampóng

en de Tërlés, de laatste eveneens eene zijrivier van de Tripa. De

DjamlK)er Tërlés aan de gelijknamige rivier gelegen, is gewoonlijk

hel eerste nacbtverblijf; zwaar Ireladeueu overnachten echter onderweg

daarheen aan de Wöih Króh. De genoemde waterscheiding is niet

boog, maar de opgang van de Kampóng uit zeer steil.

Van Djamboer Tërlés gaal men weder over eene waterscbeiiling

naar de Wöih Mélèlang, (de plaats, waar men overnacht omler den

grooleu steen = atoe, heel ook Djamboer Aloë), volgt van ileze

laatste djamboer af dien bergstroom een weinig stroomopwaarls,

steekt hem boven Djamboer Atoe over en gaat door lot Djaiiiboer

l'aja. Dj. Mpan, Dj. Gënléng of Dj. Këi-séq; de weg gaat steeds

door geaccidenleerd terrein, maar van Gënténg af gaal het geregeld

bergop tol Kërséq en dit gaat door lot oji de hoogte der water-

scheiding met de Lama Tjoet.
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De djamboers, die men op den tweeden of derden reisdag vóór

Kërséq nog passeert, worden gebezigd door lien, die den weg anders

wenschen te verdeelen. Bij Gëntéug en Kërséq zijn aroels met

voldoende water.

Tot iets voorbij Djamboer ïërlés gaat de weg nog zoo goed als

geheel door blang-terrein ; daai-na begint het bosch, en men komt

daar niet weder uit voordat men de Aloeë Seupoejöh bereikt heeft.

Het pad snijdt den bovenloop van verscheidene linker-zijriviereu en

beken van de Triparivier (vooral de ïërlés en de Mëlèlang) benevens

eenige zijrivieren der Kroeëng Batèë (Lama Tjoet, Lama Rajeu»,

Aloeë Gandé, lë Mirah) en leidt over de meerendeels hooge scheidings-

gebergteu tusschen elk tweetal van die wateren. Aan de oevers

van deze laatste vindt men de pëdjamboeröns, waar de reiziger in

deze geheel onbewoonde woudstrook nachtverblijf kan nemen.

Men kan, mits niet zwaar belast, in éénen dag van Dj. Tërlés

naar Dj. Lama Tjoet komen ; maar al gaat men den tweeden dag

van Trangön uit niet verder dan Kërséq, dan blijft men toch den

derden nacht in Lama Tjoet, daar men Lama Rajeu* niet meer

bereiken kan en men overigens onderweg geene djamboer en geen

water vindt. Zeer licht hevi-acht kan men van Tërlés in éénen

dag Lama Rajeu* bereiken.

De volgende stations zijn: Lama Rajeu*, aan de rivier van dien

naam, waai" men bij hoog water wel eens een etmaal te wachten

heeft op de gelegenheid tot doorwaden ; Aloeë Gandé, waai* de over-

tocht eveneens oponthoud kan geven ; Aloeë lë Mii'ah ; van hier

trekt men nog eenen bergrug over en komt dan even boven Koeala

Seupoejöh aan het water, dat bij het gehucht van dien naam in de

rivier van Soesöh uitmondt. Hier is men in Boven-Soesöb ; onbe-

laden kan men in vier dagen van Trangön naar Soesöh komen,

Aloeë lë Mirah voorbijgaande; beladen, doet men er zeven of zelfs

wel negen dagen over. A'oor de Gajö's was de gampöng Blang

Pidië, waar het hoofd dier bovenstreek T. Bén Blang Pidië zijn

tolkantoor [balè) had, de eerste plaats van aankomst ; hier moest de

Gajösche tabak verkocht worden, terwijl men de gëtah, na de rechten
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{ödöl, Alj. adat) ervan voldaan te liebhen, inoclil gaan verkotipen

waar men wilde.

Op de groote keudè te Soesöh doen zij liiiinn- inkoo|)(Mi van

kleedingsstoiïen, opium, zout, ijzer enz.

Eon paii naar Ep is nog ccn ])ad, dat van het bovcnhesriirevcne even beneden

«"'(;
(

ripa).
i)ja,j,i)üe,. Aloë, bij de rustplaats iMëlèlang, rechts afslaat, dan naar

Përanténg voert en in hoofdzaak de Tripa-rivier, meestal o|) den

linker-, soms op den rechteroever volgend, naar Köng in Hoven-

Tripa leidt. Zelfs volgens Gajösche begrippen geldt dit echter

niet als een communicaticvveg. Er is geen verkeer van betee-

kenis tusschen (Beneden-) Tripa en het Gajöland; de Gajö-labak

wordt van Soesöh uit over zee naar ïrij)a en andere kustslaaljes,

tot zelfs naar Meulaböh, gebracht, en bulfels kunnen de, Gajö's in

Soesöh en meer Oostelijk gelegen landschappen goedkooper krijgen

dan in Tripa. Er was dus geeue drangreden om ook maar iets

van de vele terreiubezwaren (zeer steenachtige bodem en de snelle

stroom van de Tripa, die men af en toe moet doorwaden) weg Ie

nemen, die de weg langs de Triparivier naar boven ojdcverl.

Jaren geleden hebben zich echter in het zoo goed als onbewoonde,

maar toch reeds als Atjèhsch beschouwde gebied van de Bovcn-

Tripa eenige we^gens binnenlandsche twisten uit hun land gevluchte

Gajö's (vooral uit de kampöngs Pasér, Köneng en Kóng van (ïajö

Loeös, waarnaar zij ook hunne nieuwe nederzettingen noemden),

gevestigd, en daardoor kwam het nu en dan voor, dat menschou

van daar uit zich langs de rivier öf naar hun vaderland, óf naar

eigenlijk Tripa begaven, (jverigens geven de weinige Gajö's, die in

Tripa iets te doen hebben, er toch de voorkeur aan, zich over

Soesöh langs het strand, dan over Kong langs de rivier daarheen

te begeven.

V,n «rii6<ij».ii ^*^ meeste paden, die het gebied van Sërbrtdjadi met het overige

naar Aijtii* Gajölaud of njct de huiteowereld verbinden zijn hierboven leeds ter

sprake gekomen: zoo die naar bet lijëmèr-gchied (pag. 44), naar

Gajö Locos (pag. 48), die over Djëruéh en die over Tampör naar
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Tëmiang (pag. 46—47). Blijft dus nog over de weg, die naar de land-

schappen ter Oostkust van Atjèh leidt, en wel voornamelijk naar

Peureula*, Idi en Soengóê Raja, want deze vormden steeds het doel

der Gajósche reizigers. Uit Sërbódjadi placht men zich op de

keudè's dier landschappen van het noodigc (zout, opium, kleederen

enz.) te voorzien en daarentegen zijn gëtah, rhinoceroshoorn, ivoor

en huffels hier ter markt te brengen. Buffels vooral brachten

echter handelaren uit het geheele Gajóland naar de genoemde land-

schappen, daar. men zoowel hier als iu de Pidiê-streek met handel

in die dieren winsten kon behalen, die eene verre reis ten

volle loonden. Gajö's van buiten het Sërbödjadigebied namen dan

opium, kleederen, garen en dergelijken mede terug, natuurlijk

geen zout, daar zij dit dichterbij huis met minder moeite kunnen

krijgen.

De weg naar Peureula» gaat niet van eigenlijk Sërbödjadl, maar Ovcr BSnén

van het ten Noorden van dat complex aan de Boven-Peureula' rivier
"'""^

T'?'^''"'^*

_ _ '^ of Idi.

gelegen Bonen uit. Per djalo (Gaj. prau) van geringe afmetingen

(met grootere vaartuigen is deze waterweg niet te gebruiken) kan

men van Bönén in 3—4 dagen de rivier afzakken tot aan de keudè

Peureula' ; de terugreis stroomopwaarts zou + 7 dagen vereischen.

Een voetpad, dat den linkeroever der Peureula*-rivier blijft volgen,

zou in 6 dagmarschen van Bönén naar Rantö Panjang leiden. Een

ander, veel gevolgd pad verlaat, van Bönén komende, de rivier bij

Kala Panggöh (de monding der Panggöh in de Peureula'), nadat

men de Aroel Panggöh overgetrokken is, en leidt dan over Këtiböng

en Tandjöng Lawang naar Loebö' Sigeunab. Niet ver beneden-

strooms van deze plaats, bij Sarah Njala splitst zich het pad: links

gaat men over Sëraanah en Djamboer Laboe in twee dagen naar

Idi, rechts over Brandang in twee dagen naar de keudè Peureula'.

Bevrachte Gajö's doen er langer over en brengen bijv. van Sarah

Njala tot Peureula* drie nachten door, respectievelijk te Brandang,

Rantó Panjang en Seuneubö' Djoehan. Men zou volgens sommige

Gajö's onbelast desnoods in 4 dagen van Bönén naar Peureula* kun-

nen komen.
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N«»r n»jeii*n Vol{,'l iiiori vaii Hönén af ilr rivit-r tot Arool (AloeA) SSki"-, dan

"
K^'!,^'^

^'""" '"*^" •*""'" ^''"
l'"*^'

''^"^ '••chls afslaat naar de Bajonfin-rivier,

en verdtT langs dezo naar üajeiiCn leidt, do meest gerecde weg oiu

verder naar Soengóê Haja te komen. Men kan echter Bajeucn ook

gemakkelijk van eigenlijk Sërlnidjadi uit bereiken; van I»j!5rnéli

komt men, blijkens door onze troejien opgedane ervaring, langs tien

pad, dal hoofdzakelijk de Hajeuèn-rivier volgt, in 3 dagmarschen

naar Bajeuëu.

Men ziel, dat van eigenlijke wegen van de kust naar het Oajö-

land geen sprake is. Vergelijkenderwijs noemen de Cajö's den weg

van Peusangan naar het Meergebied, mei zijne soms (indoorwaadharc

rivieren, zijne bij regen glibberige, steile bergpaden en zijne talrijke,

diep ingesneden ravijnen, onder al de genoemde eenen «weg vau

eeue vrouw, die walcr gaat scheppen" {dhté hömin mhinnfiyö wöih).

Men kan zich denkeu, wal dan wn ware •maunenweg" {dénè rnwan),

zooals bijv. die over Boengöug Talóê naar de Westkust, voor be-

zwaren oplevert.



HOOFDSTUK IL

ALGEMEEN OVERZICHT VAN HET GAJÖVOLK,

ZIJNE INDEELING, ZIJNE HOOFDEN. EEN EN

ANDER TER KENSCHETSING VAN HET

ADATRECHT.

Gajö lieet het land, dat wij thans in zijne vier hoofdbestanddeelen Eenheid van hei

eenigszius kennen, en Gajö heet het volk, dat er woont. Hoewel
^^''*°

de beduidende waterscheidingen, die als natuurlijke grenzen die vier

deelen scheiden, het verkeer tusschen derzelver bewoners onderling

belangrijk beperken, moet men de Gajö's toch als één ethnographisch

geheel beschouwen. Allen spreken ééne taal met betrekkelijk kleine T.iai.

locale verschillen iu tongval en spraakgebruik, zooals men die overal

aantreft, ook waar niet zoo hooge bergwanden zekere verwijdering

teweegbrengen. De bevolking van Böbasan en Pëgaséng met toebe-

hooren is aan het gebruik van sommige woorden en aan de eigen-

aardige uitspraak van sommige klinkers van de overige bewoners

van het Meergebied te onderscheiden ; minder zijn de taalverschillen

tusschen deze laatsten en de lieden der Döröt (het Djemèr-gebied).

In Gajö Loeös wordt de k aan het einde der lettergrepen, zelfs al

volgt een suffix, dat met eenen klinker begint, ongeveer als op

Midden-Java tot hamzah {ana>; ana^é, Pénampa^an), terwijl die in het

overige Gajóland aan het einde der syllaben slechts minder volledig

en tusschen twee klinkers steeds krachtig wordt gehoord {anaq,

anaké, Pénampakm). Ook in het spraakgebruik zijn er nog al vele



Kf.

bijzonderheden, waarin de Laut en de Döröl gezamenlijk tegenover

Gajö Looös slaan. Serltudjadi vertoont in dil o|iziclil een gemengd

karakter, maar neigt het meesl naar (iajö Ijoeös.

In de zeden en gebrniken heersciil dezelfde eenheid met geringe

locale verscheidenheden als in de taal; de inrichting der familie en

van den stam, de vormen van bestuur en rechtspraak zijn overal

dezelfde. Ook de matericele levensvoorwaarden der Gajö's, voor een

goed deel bepaald door den bodem, dien zij bewonen, zijn in hoofd-

zaak door hel gcheele land gelijk. In nog hooger male dan voor

Atjèh geldt voor het gansche (lajöliind, dal de landbouw, zegge de

natte rijstcultuur, de meester van alle broodwinning is. Wel heeft

men in hel hoog gelegen eigenlijke Meergebied twee- of meermalen

zooveel grond en zaadpadi noodig om dezelfde opbrengst Ie erlangen

als in de beste rijstlanden van riajö Loeös, en heerscht ook daar-

lusscheuin nog vrij wal verschil in de vruchtbaarheid van den

bodem, maar overal vormen rijstvelden (ocniö) den gromlslag van

het welvaren der (iajö's. Op ladangs bouwt men slechts in enkele

uithoeken (Bëroeksah, Djalóng) rijst: in hel eigenlijke Gajólaud

vindt men slechts sawahs. en wel zulke, die door levend water van

rivieren, hare zijstroomen en moerassen geirrigeerd worden, geene,

die van den regen afhankelijk zijn. Als de rijst in eenig deel des

lands mislukt, hetgeen gewoonlijk of aan veldmuizen (tikös) öf aan

wormen {lirömlnH/ , kcUah of j'óy), die den stengel of den wortel aantasten,

loe Ie schrijven is, dan moei men zich bij de buren voorzien ; dit trefl

vooral vaak de Meerbewoners, die dan in de Dóröt of in de lager

gelegen aanhangsels van hun gebied rijst gaan koo])en; ook het

omgekeerde komt voor. Gajö Loeös ligt Ie ver af om zulke hulp

Ic verleenen of elders in Ie roepen.

Heeft men overal misgewas, zooals 20 a 25 jaren geleden e(;ns

Iwec jaren achtereen hel geval is geweest, dan ontstaat hongers-

nood en groote sterfte. Men voedde zich destijds zooveel doenlijk

mei wortels, vruchten en groenten, die op ladangs gekweekt

of in hel woud gezochl worden, soms mcl een weinig rijsl of

djagung samen gekookt lol Icr'u sömböl of krö Ijild zouals men dal
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noemt, en velen weken uit naar het Alasland of naar het Atjèhsche

kustgebied.

In de uiterst matige eischen, die de Gajö's aan het artikel toe-

spijzen stellen, voorzien zij door aaoplant op de erven der huizen,

die daardoor tot mpös Iwnéng (kurkema-tuin, in den zin van „groen-

tetuin") worden, of door aanleg van tuintjes (mpös toe = suiker-

rieltuin, enz.), bij de sawahs. Op de dijkjes {patat) der sawahs

plant men vooral in de Meerstreek veel katjang, en in de, gewoonlijk

vrij ver van de kampóngs verwijderde ladangs {ladang of rëbö) tjabe

(lödö), terong {Iróng), laboe {pengqölö), komkommersoorten (limdn),

taboe manés (:= laboe ajar), kêpilö (ketella), gadóng kajoe (oebi kajoe),

gadöiig hëmban, djagóng, awal (pisang). Voorts plant men overal

kleine djëroeksoorten, die voor de djanlar of pöèn (sajoer) zoowel

als voor de tjeljah (sambal) nevens zout en tjabe als onmisbaar

ingrediënt gelden. Kokosolie en kokosmelk zijn in het ^leergebied,

waar de palmen niet groeien, zeldzaam, en minjaq sapi is er ook

niet van dagelijksch gebruik in de keukens; elders, waar de kokos-

boom groeit, bewijzen zijne vruchten dezelfde diensten als op Java.

Versche visch is wel bijna overal te vinden, maar behoort toch vischvangsi en

niet tot de dagelijksche gerechten van iedereen : gedroogde visch en J"*^*"'

versch of gedroogd hertevleesch (dit laatste in het Meergebied

zeldzaam) zijn ook geliefkoosde toespijzen. Behalve op herten wordt

op gióngan (reeën), nöang (een soort klipgeit), kanijcl (dwerghert)

gejaagd om te eten. Voor hetzelfde doel vangt men met strikken

{djarêng), netten {poeköt), het blaasroer {létóp) of getah verschillende

vogelsoorten, bijv. soorten van duiven {koekor, poene, djedjöq), verder

de oeröm-oeröm, létanggnng, pepél (jjéljnl), tfêmpala, enz.

De veefokkerij, bijna overal door de uitgestrekte grasvelden ge- veeieeii.

makkelijk gemaakt, vormt een belangrijk middel van bestaan, maar

het vleeseh van buffels (A-örö), runderen {lemboe), geiten (kambéng),

schapen {boebin) wordt door de Gajö's slechts bij feestelijke gelegen-

heden genoten en zelfs kippen, die men overal houdt, zijn voor den

gewonen man geen dagelijksche kost. Evenals de kleine paarden,

die men in het Meergebied en in Gajö Loeös (in de Doröt zijn zij
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leldzaani) fokt, diinit hel vee meerendeels om liet in de Aljèlischc

knstlanilscliappen Ie gelde te maken, en verder zijn de buffels,

rundereu en paarden den landbouwer van groot nut.

De weinigen, die ploegen (métiór; de ploeg heet nörtgöl) bezigen

buffels, minder frequent runderen als ploegvee, maar de meest

gewone grondhcwerking beslaat in het driemalen omwoelen van den

natten bodem door een aantal buffels, runderen of paarden (de

laatste aaneengebonden) er ecnige keeren doorheen te drijven, welke

bezigheid, daar zij meestal met buffels plaats vindt, mhigórö, d. i.

• buffelen of karbouwen" heet, ook al geschiedt zij met andere

dieren.

Ladangs worden zelden voor een ander doel aangelegd dan om

er tabak (bnkö) op te verbouwen, voor eigen gebruik, maar vooral

als handelsartikel voor de kustlandsebappen. Heeft men de tabak

Iwee- of driemaal gesneden, dan wordt de ladang óf verlaten óf

voor andere doeleinden gebezigd, bij voorbeeld om suikerriet (loc)

te planten. Zulk een aanplant wordt somtijds tien en meer jaren

in stand gehouden, en als hij van eenigen omvang is, beeft men

erbij een molen {ivètiq), zooals wij die o. a. in Aljèh kennen, om

het sap uit te persen, dat dan tot suikerstroop (manwm) wordt

ingekookt. Vooral in het Meergebied, in Isaq en omstreken en hel

stroomgebied der Löjang, en in Gajö Loeös plant ieder, die zulks

vermag, tabak. Alleen het gebied van Sërbüdjadi plant hiervan

slechts weinig voor eigen gebruik, en ook vee wordt van daar uil

niet veel geëxporteerd. Hetgeen men hier kweekt om het Ie gelde

te maken, is voornamelijk gambir (kaljoe^, van welk artikel het

geheele Gajöland, voornamelijk Gajö Loeös en een deel van hel aan-

grenzend Maleisrh gebied, uit Sërbödjadi voorzien worden. Daarbij

komt in de laatste Jaren een tamelijk levendige handel in götah,

waaraan ook Gajö Loeös en de bewoners van de Boven-Djëmèr

deelnemen. Al naar de gelegenheid het medebrengt, wordt die

gêtah eerst door de Gajö's naar huis gebracht en gezuiverd, waarna

dan meestal opkoopers van de kust ze komen balen, of wel dadelijk

naar het kustgebied gebracht.



Niet minder dan de materieele basis des levens, is ook de geeste- Godsdienst.

lijke in het geheele Gajóland één. Alle Gajö's zijn Mohammedanen,

en de Islam heeft hier op soortgelijke wijze als elders zijnen stempel

gedrukt op de levensopvatting der menschen, zonder dat daarom

al hun doen en laten door de rainutieuse voorschriften der wet-

geleerden wordt beheerscht of hun deuken en gelooven zich geheel

heeft laten binden in de kluisters der orthodoxe dogmatiek. Der-

gelijke verhoudingen doen onkundigen besluiten tot eene slechts

schijnbare, of althans zeer oppervlakkige beteekenis van den Islam

voor zulk een volk. Hoe onjuist zulke gevolgtrekkingen zijn, werd

door mij tallooze malen betoogd. Om het even, of men ermede

zeggen wil, dat Gajösche (of Atjèhscbe, Maleische, Javaansche) Moham-

medanen geheel andere menschen zijn dan de Bedawienen, die door

den Profeet werden bekeerd, of dat men er mede te kennen wil

geven, dat die volkstammen oneindig ver blijven beneden de minimale

eischen, die de Mohauimedaansche godgeleerde den geloovigen stelt,

in beide gevallen zegt men iets, dat op alle Mohammedaansche

volken van toepassiug is.

De Islam heeft dit eigenaardige, dat hij allereerst het standpunt

zijner belijders ten opzichte van andere volken en stammen voor

een goed deel bepaalt. Dit heeft hij ook bij de Gajö's gedaan:

hunne verhouding tot Atjèhers, Bataks en andere naburige Inlanders

en hunne beschouwing van Europeanen is Mohammedaansch.

Verder is, gelijk elders, het familieleven in vele opzichten ouder

de heerschappij van den Islam gebracht, tracht de minderheid, die

vroomheid beoefent, .Mohammedaansch vroom te zijn, en zoeken de

weinigen, die naai' kennis dorsten, Mohammedaansche wetenschap.

De Gajö is echter door den Mohammedaan evenmin uitgewischt

als dit met den Atjèher, den Turk of den Arabier het geval is; en

om hem te leeren kennen, dient men natuurlijk nog meer aandacht

te schenken aan het vele, dat hem van zijne andere geloofsgenooten

onderscheidt, dan aan het weinige, hoewel zeer belangrijke, dat hij

met hen gemeen heeft. Ook dat gedeelte nu van het geestelijk

bestaan der Gajö's, dat buiten de heerschappij van den Islam is
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(.'(•bit'vtii, is iii ile vtTsthillfiuli- declfii van liet rinjöliuid v;iri tV-iic

soort : hetzelfde hijfjeloof. dezelfde opvatting van de natuur en de

geestenwereld, dezelfde |)ractijkeii als middelen om zijne vvenschcn

op allerlei f;eliied bevredigd t»; zien, dezelfde vermaken.

Vrt-eiiiiic Toch, ofselioun de eenheid van hel Gajövolk in alle opzichten

eleniciiicii.
j|.pj.j^ ^^^ ^^^^^^^ i^j^j^ zcggen, dat het van ééne herkomst is: het

tegendeel laat zirh aantoonen, en de (lajö's zelve, hoewel omtrent

hun eigen verleden niet of zeer gebrekkig ingelicht, weten dit zeer

goed. Vreemd bloed stroomt liun voortdurend in ruime mate toe,

en het is hun wel bekend, dal dit niet eerst in den laatsten tijd

is begonnen.

Aiiopiie en De Gajösche familie berust op patriarchale basis ; zij bestaat dus
in u«e ij mg.

j^ theorie uit leden, wier afstamming, in de mannelijke lijn nagegaan,

samenvalt in éénen man als stamvader. Voegt men daarbij dal

(iajövrouwen haar land volgens eene streng gehandhaafde adat, be-

halve voor het doen der bedevaart naar Mekka, niet mogen verlaten,

dan zou men dus zeggen, dal hel bloed zoo goed als onvermengd

moest blijven. He zucht der mannen naar mannelijk kroost deed

echter verschillende uitzonderingen op den patriarchalen regel ont-

staan. Kinderloozen namen vreemden, zelfs slaven als zoons aan,

en zulke adoptie, mits volgens de adal-regelen geschied, sh^lt die

aangenomen kinderen met eigene geheel gelijk. Wie alleen dochters

had, huwelijkte deze vaak op andere dan de gewone wijze, die met

verkoop vrij wel gelijk staat, uit en zocht vctor haar mannen, die

aan geen der anders voor den iiruidegom geldende eischen behoefden

Ie voldoen, maar dan ook bij hunne .schoonouders moesten komen

inwonen. Dit an^/M/'-huwelijk werd allengs ook door zulke vaders

verkozen, die, al hadden zij wel zoons, ongaarne van hunne dochters

scheidden, terwijl vermeerdering van echte of aangcrKuucn zoons

hun welkom was.

De vermeerdering der familiën. deels door aanhuwelijking, deels

door adoptie, werd van uilzondering allengs een tweede regel, naast

den hoofdregel van hel patriarchale huwelijk, waardoor de vrouw

van hare eigene familie wordt losgemaèkl om kinderen te baren
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voor wie haar koclit. De mannen, die aldus als nieuwe leden in

de familie werden opgenomen, waren in den regel vreemden. Gajó's

laten zich bij zeldzame uitzondering door hunne landgenooten adop-

teeren en worden ook ongaarne als schoonzoon in eene andere

familie opgenomen met verlies van het eigen familieverband. Bij

de bespreking van de inrichting der Gajöfamilie zal dit nader uit-

eengezet worden ; hier, waar wij de herkomst der Gajö's in het oog

vatten, zij het genoeg het feit te constateeren.

De overgroote meerderheid van hen, die door het angkap-huwelijk Aijèi

als schoonzoons in Gajösche familiën worden opgenomen, zijn Atjèhers.

Verloopen, mislukte of avontuurlijke jongelieden, die gaarne beproeven

of de strijd om het bestaan hun in het Gajöland gunstige kansen

biedt, levert het Atjèhsche kuslland voldoende op ; anderen vluchten

derwaarts wegens bloedschuld of dergelijken. Zelden zoeken dezulken

vergeefs naar eene goede Gajösche familie, bij wie zij ingelijfd

kunnen worden. Het valt hun gemakkelijk, zich later desverkiezende

aan hunne verplichtingen als echtgenoot en vader te onttrekken;

om het onaangename van eene ruwe afbreking der relaties te ont-

wijken, verzinnen zij eene aanleiding tot eene reis naar de kust en

keeren nooit terug.

De Gajü's zijn natuurlijk sinds lang op de mogelijkheid van zulke

verdwijningen bedacht en trekken zich deze niet bijzonder aan.

Het is hun toch bij het angkap-huwelijk nog meer te doen om

hunne dochters en de kinderen van deze voor hun eigen geslacht

te behouden dan om den vreemden man duurzaam te annexeeren.

Zij zorgen dus, dat zijn evenlueele uittocht hun geenerlei schade

berokkent; van medenemen zijner vrouw en kinderen is natuurlijk

geen sprake, maar ook zijne beschikking over de goederen van zijn

gezin blijft zeer beperkt, tenzij volledige adoptie heeft plaats gehad,

en deze valt eenen Atjèher of daarmede gelijkgestelden vreemdeling

eerst te beurt, wanneer men volkomen zeker is van zijn goede trouw.

Dezelfde plaats, die aldus Atjèhers dikwijls in Gajösche families Maleic

innemen, wordt ook wel door Maleiers en Krintjiërs ingenomen,"""".*

vooral in Serbodjadi en Gajö Loeös; zeldzamer door Klings of
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Arabieren, welke laalslen dan meestal hasterd-Arabiereii uit hel

gebied van Aljèb zijn. Zelfs enkele Cbineezen, die dan eerst den

Islam aangenomen hebbeu, vervullen er de rol van huisvaders ('),

maar deze en dergelijke bijdragen tot de bevolking kan nieu tot de

minder belangrijke toevallige baten rekenen. Iels meer beteekent

nog de aanwinst, in de laatste jaren, van weggeloopen keltinggangers

en enkele Inlandscbe deserteurs, beiden uieest van Java afkomstig.

Dat echter het Atjèhscbe element onder de vreemde schoonzoons

der Gajö's verreweg het overheerschende is, kan men o. a. opmaken

uit de gewone uitdrukking van de Gajö's; ménanghap oerang Aljvh,

waar zij in het algemeen het nemen van vreemdelingen tot schoon-

zoons op het oog hebben. Trouwens dit ligt voor de hand; het

leven in het Gajóland heeft weinig aantrekkelijks en kan slechts

Inlanders uit de naaste omgeving verlokken, die niet ve(;l beters

gewend zijn. Onder de Atjèbei-s der kuststatcn zijn er velen, die

met Gajö's handelsbetrekkingen onderhouden, en zich dus in eene

Gajöscbe omgeving niet geheel vreemd gevoelen, te minder daar

bereisde Gajö's, vooral uit bet Westelijk Gajöland, bijna allen Atjèlisch

verstaan en ook een weinig spreken.

Een ander belangrijk element van aanwas der Gajö-bevolking

vormen de Bataks. Gelijk naar Atjèh (*) komen deze ook in bel

Gajöland als slaven [témoelüq). Maar terwijl in Atjèh van ouds de

bewoners van Nias bet boofdcontingent van deze dienstbare klasse

leverden, en Bataks daar, evenzeiT als negerslaven tot de uilzon-

deringen behoorden, waren bij de Gajö's van ouds de meeste slaven

Bataks, al mochten enkelen van Atjèhscbe eigenaars Niassche slaven

overnemen. Deels worden die Bataks geroofd, voiu- een grooter

deel zijn bel slaven of pandelingen, die door Alassers of Maleiers

van hunne Bataksche heeren gekocht, ten slotte hunnen weg naar

het Gajöland vinden. Allen worden geno«)pt den Islam aan te

(') De caloiinc Vtn DitLiK Irof zulk ccneii

'. N6««r, in bet Mccrgeliinl, aan.

(') 'De Alièhm", llecl 1. bla.lz. 24-35.
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Langs dezeu weg kreeg de ' vrouwelijke Gajó-bevolking directen Slaven en sla-

aanwas uit den vreemde ; overigens is de verhuizing eener vreemde

vrouw naar dat onherbergzame bergland niet frequent, hoewel men

toch in bijna elke kampöng enkele mannen aantreft, die hunne

vrouwen uit de Atjèhsche kustlandschappen gehaald hebben.

Het recht, dat de Islam den meester toekent op concubinaat met

zijne eigene slavinnen, hoewel bij de Gajo's vooral door de practijk

in Atjèh wel bekend, is niet iu hunne zeden doorgedrongen; het

geldt als ongeoorloofd. Wel leidt bijzondere genegenheid van den

heer voor zijne Bataksche slavin bij hen vaak tot een huwelijk,

waaraan dan hare vrijmaking moet voorafgaan. Wie reeds eene

Gajösche echtgenoote heeft en een tweede huwelijk met eene Bataksche

slavin niet aandui'ft, zwicht vaak voor de bekoring des vleesches,

maar zulk een geval wordt dan op dezelfde wijze behandeld als

ongeoorloofde omgang met de slavin van een ander: men komt er

niet voor uit en verloochent dus ook de gevolgen ; de zwangerschap

wordt verijdeld, of, zooals men het drastisch uitdrukt, «men doodt

het kind", tenzij men het eeneu vader kan bezorgen door de vrouw

vóór de geboorte met eenen slaaf te laten trouwen.

De kinderen, uit huwelijken van slaven onderling geboren, behooren slaven-

in den regel aan den eigenaar der slavin ; is de eigenaar vau haren
'"•"'«''e»-

man een ander, dan sluit men soms vóór het huwelijk eene over-

eenkomst, waarbij ook dezeu zijn deel van het te verwekken kroost

wordt verzekerd. Zulke in het Gajöland geboren slaven gelden wel

als lemoeldq, maar worden veelal met den zachteren naam amq mas

genoemd; deze worden wel verkocht, maar ook dikwijls als zoons

geadopteerd door hunne eigenaars, die dan eene vrouw voor hen

zoeken. Die vrouw mag evenzeer eene vrije als eene gewezen slavin

zijn, want heeft eenmaal de formeele adoptie plaats gevonden, dan

kleeft de smet der afstamming in het Gajöland ook op de Balaks

niet meer. De zonder adoptie vrijgelaten slaven noemt men in de

eerste geslachten nog wel djema rëndah, lagere lieden, en dezen

huwen gewoonlijk met vrouwen uit dienzelfden stand. Zelfs de als

lemoeldq ingevoerde, vooral wanneer de eigenaar hem als kind kocht,
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wordt vaak ilnor adoptii' iii hel (lajüsrlic raiiiili)-v<-i-l)and u|)geuoiu(>u

en geldt dan voor vol. Ook slavinueii wordeu wel formeel als

doeliters geadopteerd eu dau door hel angkap-huwelijk vau eeneii

man voorzien. Eenvoudige vrijlating komt voor, maar meestal van

oude of invalide slaven, zoodat zij voor de toekomst van weinig

lieteekenis is. ^'a langeren of korteren tijd iraaii de slavengeslachten

in het Gajövolk op.

Vroeger zal het langs dezen weg ingevoerde Ratak-bloed wel meer

te beteekenen hebben gehad dan tegenwoordig, nii door toenemenden

invloed van ons bestuur de slavernij gaandeweg lenein verliest en

dus alleen gegoede Gajö's zich de weelde kunnen veroorloven van

Bataks te koopen.

Baiak«-iio In ouderen tijd zijn echter op andere wijze vele Bataks in het

Gajöland gekomen, wier afstammelingen zich thans niet of nauwe-

lijks meer van de andere Gajó's onderscheiden. De herinnering

hieraan is vooral bewaard gebleven, wal betreft de lefenwoordige

onderdanen van Ródjö Tjéq, d i. de bevolking, die van hare moeder-

kampöng Böbasan uit nederzettingen heeft gevestigd ten Westen

van het Meer, in Pëgaséng, Tjëlala, Kèlöl enz., voorts wat betreft hel

geslacht van een der vier voornaamste Gajö-hoofden (këdjoeröns),

den in het Oostelijke stroomgebied der Djëmèr gevestigden Hödjö

Linggö (Radja Lingga).

De daareven bedoelde Gajö's van hel Noordwestelijke Gajöland

worden door anderen, wanneer zij met hen twisten, wel Balag

Böbatan of Balaq doeö poelóh toedjöh (') gescholden. De, of althans

eene, legendarische overlevering omtrent hunne herkomst willen wij

hier mededeelen als een staaltje van (Jajöschc verhalen {kóbór,

Iciköhörön) omtrent het verleden en van de wijze, waarop men in die

verdichtselen gaarne verklaringen van den oorsprong van plaats-

invlecht ; hetgeen de Inlandsche overlevering ook elders

(') Mix-rhirn l>i-r»l tlil irVeiiriilwiiitigtiil eeiir lirniinering uil ewi Balakorbc ocroeng

|l>»ihlgrii<i<)<«<lia|i| />ui.iIh iIk jii i:. J. Wutekuic'h Miila {Tijdtehr. r. k. Ualar. f.riuioUrkap.

Dtrl XXXIV, p. 109) YeriiirM wnnirn. Our knml n. ,i, «vn ocroriig inpt cjrii naam

• KTrnlicn ko(a'i<" {iefoeloeh ptlof kola) Toor.
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pleegt te doen en hetgeen ieder lezer van het Oude Testament uit

de verhalen omtrent het oude Israël kent: »en daarom is de naam

dier plaats genoemd tot op den huldigen dag".

De Gajö's waren reeds Mohammedanen en trouwe onderdanen Legende

der vorsten van Atjèh, toen op zekeren tijd zeven Balaks, van welke
""'''*" """^

" *^ •" ' vestiging inde

één Lëbé Kader genoemd wordt, over het Alas- en hel Gajóland Mcersireek.

naar Atjèh reisden om zich daar in den Mohammedaanschen gods-

dienst te laten onderwijzen. Iets later reisden tog twintig andere

Bataks hunne bekeerde landgenooten achterna om hun het noodige

geld voor de terugreis te brengen en zich ook zelve te bekeeren.

Dit twintigtal werd door het voornaamste Gajóhoofd van het Meer-

gebied, Rüdjö Boeket, aangehouden, daar hij begeerig was om door

het dobbelspel hunnen buidel Ie verlichten. Het geluk diende hem

niet, want hij verloor zijn ganschen rijkdom aan zijne Bataksche

gasten. Uit ergernis sloeg hij eenen hunner het hoofd af en hing

dit aan eenen bamboe-stoel tusschen Böbasan en Këbajakau : daarom

heet die plek Pëgantöngön (ophangplaats) tot den huldigen dag. De

negentien overigen vluchtten toen naar Atjèh, waar zij hunne zeven

voorgangers vonden en de hulp van den Vorst tegen het tyi-annieke

Gajö-hoofd inriepen. De Soeltau gaf hun verlof, Rödjö Boeket te

beoorlogen, en verzekerde hun door zijne voorbede een goeden

uitslag, mits zij Rödjö Boekéts leven spaarden. Op hunne terugreis

naai' het Gajóland ontmoetten nu de Bataks de eerste vijanden in

Bëroeksah, van waar zij hen verdreven naar Kètöl.

Hier maakten de Gajö's eene versterking, welker naam nog in

Koelö Glimö voortleeft; maar ook deze moesten zij opgeven en de

wijk nemen naar de plaats, waar thans Böbasan ligt en waar toen

Rödjö Boeket en de zijnen zich verzamelden op het tegenwoordige

Oedjöng Böboelón, eene vlakte, die thans voor feestelijke bijeen-

komsten wordt gebruikt.

De Bataks trokken verder, maakten eene versterking, waarvan

de plaats nu nog Koelö Melaka (zie boven bladz. 21) heet, en wisten

van hier uit relaties aan Ie knoopen met eenige Bataksche slaven

van Rödjö Boeket. Mei behulp van dezen beraamden zij eene list
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oiii Utidjö liocktH t*- overwinnen zunilcr hem Ie iliMiden. Zij zouden

op den hoogen berg, die hunne versterking van liet Meergebied

scheidde, eenc witte vaan [porpamiji) opsteken, op hel zien waarvan

de slaven Rüdjö Boeket zói'i bang zonden maken voor den groolen

troep hunner vijandige landgcnooten, die voorwaarts rukten, dat

hij tot vluchten bewogen werd. Hielp dit niet, dan zonden die

gedienstigen heimelijk de poort van R. Bockét's koeta opemnaken

en later verbaasd beweren, dat dit door de iltnoc (tooverkunst)

hunner landgcnooten was geschied. De vaan werd gehescben, en

daarom heet dan ook die berg (zie boven bladz. 22) nog steeds

Boer ni Poepandji; alle afspraken werden nagekomen, maar R.

Boeket liet zich niet verschalken. Zoo kwam hel dan tol eenen

strijd, gelijk èn de Gajösche èn de Bataksche adat dien eischcn:

in hel open veld. In I'aja Toempi (zie boven bladz. 25) ontmoetten

de partijen elkander, maar de Balaks laadden hunne donder-

bussen (pèmoerös), in plaats van met looden kogels, mei die

roode lerougs, waarvan de pitten jeukte veroorzaken {woh-n-tróng

prèl), om toch vooral hel verbod van <ieii vors! van .Ujèh niet te

overtreden.

Door de zegenbede van dezen vorst geviel het, dal geen Balak

door een Gajöschen kogel werd gelroiïen, terwijl de lerongs menigen

Gajö raakten. Bovendien liepen de Batak.sche slaven met het vaandel

(alam) weg, waarop de Gajö's, zich voor overwonnen bondend, in

allerijl vrouwen en kinderen haalden om naar Aljèb te vluchten

len einde zich bij den Soeverein te gaan beklagen. Rödjö Boeket

zelf verdwaalde op die vlucht in het moeras bij Köbajakan, dal

daarom Paja Rödjö (Moeras van den Radja) genoemd wordl ; de

meeste zijner lieden waren al verder op weg gekomen, maar werden

door de BaUiks overreed om terug te keeren en namens hen aan

R. Boeket vredesvoorstellen te doen: de plaats, van waar die terug-

keer der vluchtenden begon, wordl daarnaar Baléi;. d. i. omkeering

(zie boven bladz. 21) genoemd.

Men kwam overeen, dat Rödjö Botkét met d<- zijnen zich

zouden vestigen op de plaats, waar srderi de kampóng Këba-
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jakan (') verrees, en dat de 26 overgebleveaeu van de 27 geis-

lamiseerde Bataks zich daar zouden vestigen, waar Böbasan, thans

nog de hoofdkampöng van Rödjö Tjéq, gevonden wordt. Aldus

geschiedde, en de tot Gajö's geworden Bataks namen in aantal

en welvaart zóó toe, dat het hun sinds lang gemakkelijk gevallen

zou zijn, Rödjö Boeket en diens onderdanen Ie verjagen, maar

zij bleven steeds gedachtig aan de plechtige belofte, door hunne

voorouders aan den vorst van Atjèh ten opzichte van Rödjö Boeket

afgelegd.

Men ziet, hoe hier de populaire, als van zelf groeiende legende

de ontbrekende overlevering vervangt. Het feit, dat ten Westen

van het Meer een belangrijk en welvarend deel der bevolking zich

in sommige opzichten van de overige Gajö's onderscheidt, terwijl

sommige ondubbelzinnige kenmerken de herinnering aan Bataksche

afkomst dier lieden bewaren, eischt ook voor den Gajö eenige

verklaring. In plaats van zich tot beredeneering der gegevens te

bepalen, borduurt hij met behulp zijner phantasie op het raam van

eenige plaatsnamen, en, overtuigd als hij is, dat alle regelingen van

den ouden tijd, zoover zij niet alleen het private leven betreffen,

van Atjèhs vorsten afkomstig zijn, laat hij den »Heer van Atjèh"

{Mpoe ni Atjèh) eene leidende rol spelen bij het tot stand komen

dier kolonie.

In strijd met de hier medegedeelde legende hoort men de Gajö's

somtijds spreken van eenen ouden tijd, waarin Rödjö Tjéq nog als

onderdaan van Rödjö Boeket werd beschouwd, een gezag, waaraan

hij zich door zijnen rijkdom en het toenemende aantal zijner stam-

genoolen zou hebben weten te onttrekken.

De Bataksche afkomst der lieden van Böbasan en der van daar

uitgegane nederzettingen blijkt o. a. hieruit, dat de namen der vijf Böbasan.

(') hiOajttkan behoort bij bajaq. rijk, waarvan ook de Balaksclie hoofdentitcl sebajaq of

sibajaq (vergelijk het Maleische orang-kaja) afgeleid zal zijn. Hel zou dus «rijkdom" of

«voornaamheid" bcleekenen, maar als gemcennaam is hel in de legcnwoordige Gajölaal

ongebruikelijk.

Stammen m
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vooruanniste stamiuou (') (Linpgö, Moenlé, Tjëbërö, Tëhö, Mëlala)

volgens de Gajo's bij de Karo-Balaks leruggevouden worden. Nu

steiuiuen die nauieu wel niel — gelijk men licht verwachten zou —
met de bekend geworden namen der Karo-Balaksche marga's (')

overeen, en is zelfs een ervan gelijk aan dien van een anderen

Batakstam {Tébö = Tolm of Téba), maar althans eenen {Milala)

vinden wij als dien eeuer ondermarga van eeiie Karo-Balaksche

marga (*) cu twee als die van belangrijke kampóngs in bet Karo-

Batakgebied terug (*) [Linijga, Moenté). Volgens mededeelingen van

Gajö's, die in bet Karo-Balakgebied bekend zijn, vindt men daar

echter Lingga, Moenté en TjëhPrö ook ais niarganamen. De woon-

plaats der Karo-Bataks maakt einigrali(' van daar naar bel Gajöland

waarschijnlijker dan uil ander Balaksch gebied; de Gajö's zijn

overtuigd, dal hunne broeders van Balakscbe origine uit het Karo-

land komen; sommige namen wijzen eveneens daarheen, en de

andere kunnen eerst bij nader onderzoek verklaard worden.

Assiniiiaiie, Specifiek Bataksche zeden hebben de lieden van Bubasari enz. niet

gepur mrt
jjpjjoujpf, |),.|i;ilv«' zulke, die alle (iaió's met de Balaks gemeen

zekere sfioii- ' °

dering. hebben. Hunne taal beval evenmin meer Bataksche elementen dan

die der anderen en onderscheidt zich van deze niet meer dan bijv.

het Atjëhsch van Grool-Aljèh van dal der 1'idië-slreek. Toch spreekt

(') Ik bezig dit woord ter aanduiding Tan de linogsic gcncalogiscbe eenheid. Een kleine

stam beMaal uit een aantal Taniilién ; een groole is dikwijls in vele geslachten, die dan hunne

eigene namen lielil>en, gesplitst, of wel door kunstmatige samenvoeging van zulke kleinere

eenheden ontstaan. Tussclien de leden van éénen stam is hel huwelijk verboden. Celdl

zulk een verlKKl lu«'Mhen geinecnsrbappcn, van welker oorspronkelyke eenheid niemand meer

gewaagt, dan noem ik die gemeensrhappen toch arzonderlykc stammen; zoo byr de MoenW

in bel Noordwesten, die èn met de licwoners van Isaq *n met de alom verspreide L6l door

bet bnwelgksverbod vercenigd zyn in eene stamverwantschap, welker oorzaak builen bel

bereik onzer nasporing ligt.

(*) Zie de boven aangchaiilde •fiota" van We»tuibeic, bladz. lU. Het is jammer, dat

deze Dola zoo aan de op|>ervlaktc bl^R en over de inrichting der familie en der kampong

slechts vage aanduidingen bevat.

(') Méliala, ondermarga van de marga Simbiring; zie M. Joisiait in het Tydsfhrifl Ma
kei Balanaaich Crnooltchap. Deel XLV, bladz. 548. Men vindt ook in hel Alasland eene

marga Mëlala of Méliala. waartoe de Këdjoerón Baloe Mboelön behoort.

(•) Zie byv. de kaart, uitgegeven by bet reisverhaal van den Ilccr II. C. Kauui in

Mtdedetlintn r. k. ZmUhnggenootuhap, Deel XXXV.



uit het feit, dat Böbasan, Pegaséng enz. zich in de uitspraak van

sommige lilinkers en in spraakgebruik van zóó nabij gelegen kampöngs

als Këbajakan enz., zijn blijven onderscheiden eene lang vol-

gehouden afzondering. Inderdaad waren huwelijken van die Noord-

westelijke Gajö's met hunne overige landgenooten tot vóór korten

tijd ongehoord en behooren zij ook nu nog, vooral wat de moeder-

kampoug Böbasan betreft, tot de zeldzaamste uitzonderingen. Deze

afscheiding was niet op eenig Gajösch adat-begrip gegi'ond, en had

hel aan de overige Meerbewoners gelegen, dan waie zij sinds lang

opgeheven. Hoe zouden dezen, die geen enkel bezwaai" hebben

tegen eeu huwelijk met pas uit slavernij bevrijde Bataks, niet

gaarne dingen naar de hand van eene Gajósche, die door vele

geslachten gescheiden is van haren vrijen, Batakschen stamvader!

Neen, de lieden van Böbasan enz. zelve zijn het, die zich aldus afge-

zonderd hebben en die eerst nu, bij uitzondering, aarzelend ertoe

overgaan om voor hunne zoons vrouwen van andere origine te

«koopen" of hunne dochters aan anderen dan hunne engere stam-

verwanten af te slaan. Zij beschouwen zichzelve vooral niet als

minder dan de overige Gajö's, en dezen mogen hun soms, bij per-

soonlijke vijandschap, hunne Bataksche afkomst verwijten, zij zien

op de lieden van Böbasan, Pegaséng enz. als zoodanig geenszins neer.

Het aanzienlijkste hoofd van de Döröl- of Djëmèr-streek, Bödjö Oorsprong van

Linggö, wordt als builen kijf van Karo-Batakschen oorsprong ge- ƒ'"'. *'""

houden. De legenden omtrent de aanleiding tot de scheiding

zijner voorouders van hunne stamgenoolen hebben geenerlei

waarde, maar de naam der familie wijst naar een der voornaamste

kampöngs van de Karo-Bataks, welker hoofd (sibajak) daar eene

soortgelijke eereplaats inneemt (') als Rödjö Linggö onder de hoofden

van het Gajöland. Trouwens, een Gajösch hoofd heeft geene enkele

reden om zich valschelijk Batakschen oorsprong toe te kennen. Wat

meer zegt, de belrekkingen tusschen Rödjö Linggö en zijne heidensche

stamverwanten zijn nog niet geheel afgebroken. Een familielid en

(') Westeibebc's .\ola, pag. i07.



huisg:eiioot van don legciiwoordigeu Rödjó Linpgö verhaalde mij.

dal weiuigc jaren geleden een sibajaq (vermoedelijk een ramilielid

van hel Bataksrhe hoofd van Lingga, daar ook deznlkeu sibajak

genoemd plegen te \v(»rden) met een aantal volgelingen naar Linggö

aan de Djënn'r was gekomen, den Rödjö eenige niet zeer kosthare

geschenken (kleedereu en wa|»ens) had aangehoden en door dezen

gedurende een aantal dagen gastvrij was onthaald. Dit hericht

werd mij door andere (lajó's bevestigd, die erhij voegden, dat llödjö

Linggö toen op verzoek zijner heidensclie verwanten met hen naar

hun gebied is gegaan om mede te werken tol bijlegging van

eenen strijd,

rqpaq Terwijl dus, volgens de aannenielijkc (ïajösche overlevering, alle

'''** bekende vrije Ralakschc stamvaders van Gajö's, Karo-Balaks zijn,

behooren volgens ben de Bataksche slaven in hun laml gewoonlijk

tol de stammen Pëpaq of Paqpaq en T?bö (Toba). De oorzaak

hiervan achten zij daarin gelegen, dat de eerste eigenaars van in

hel (ïajó- of Alasland terecht komende slaven in den regel Karo-

Balaks zijn, en dezen natuurlijk alleen uit andere dan buime eigene

stammen slaven erlangen (•). De Alassers voegen daar nog liij,

dal men geene lol naburige stammen behoorende slaven wcnsehl,

omdat deze te gemakkelijk kunnen ontvluchten.

Uil alles blijkt dus wel. dal hel Bataksche element iiiel iiiitider

beteekenis heeft gehad voor de ontwikkeling van hel Gajóvolk tot

zijn tegenwoordig beslaan dan het Atjèhsche. Alleen behoort de

Bataksche invloed meer lot het verleden: inunigratic van Bataksche

stammen of familiën komt sinds menschenheugenis niet meer voor,

en de slavernij gaat haren ondergang mei sleeds sneller schreden

te gemoet. Daarentegen is de Aljèhsrbe inunigratie in de latere

jaren door allerlei omslandighi-den toegenomen en stelt de ligging

van het (iajóland zoowel als de eenheid van godsdienst mei Aljèh

de Gajö's in alle opzichten meer ann Aljèhsrlien dan aan Italaksihen

invloed bloot.

(') Vergcltik WuTiKtuc'i Aol<. blailz. 113.
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Het kan geene verwondering wekken, dat de Gajö's, die noch Hei Gajövoik

tehuis uoch bij hunne Atjèhsche buren eene gangbare overlevering
g3j,.5^^g„

omtrent hunne eigene afstamming vinden, voor zoover zij liierover oorsprong.

nadenken, vaak neigen lot de gissing, óf dat hunne voorouders uit

hun vaderland uitgeweken geïslamiseerde Bataks zijn óf dat de

Bataks oorspronkelijk Gajö's zijn geweest, maar dat deze naam sedert

het bijzonder eigendom is gebleven van die stammen, die het ware

geloof aannamen, terwijl zij, die heidenen bleven, uitweken naar

het Zuiden en tevens den naam van Bataks kregen.

Toch is reeds hunne taal voldoende om hunne vroegere zelf- Eigen uai

!• 1 1 • 1 1- II ™el vreemde
standigheid ten opzichte van die andere volken aan te loonen.

eie„enig„.

Dat die taal veel uit het Atjèhsch heeft overgenomen, kan niet

verwonderen bij de intieme relaties, die politieke ondergeschikt-

heid, handel, godsdienst en steeds toegenomen inhuwelijking van

Atjèhsche mannen te weeg brachten. Ofschoon de Gajö's volstrekt niet

geneigd zijn hunne eigenaardige zeden door de Atjèhsche te laten

vervangen, zien zij toch in die bewoners vau kustlanden menschen

van hooger beschaving en leeren zij bijna al hetgeen van buiten komt

door hunue bemiddeling kennen. Daarnevens is ook de invloed van

het Maleisch niet gering Ie schatten. Van ouds bestond er tusschen

het Gajöland en Tëmiang communicatie, die door den gëtahhandel

in latere jaren nog zeer is toegenomen; ook werken meermalen

gezelschappen van Gajö's geruimen tijd op tabaksondernemingen ter

Oostkust van Sumatra, vooral in Laugkat. Er zijn dan ook bereisde

Gajö's van Gajö Loeös en Sërbödjadi, die wel Maleisch maar geen

Atjèhsch verstaan en spreken. Verder werkte de invloed van het

Maleisch door den Islam in het geheele Gajöland. Zooals men weet,

zijn voor de Atjèhers, afgezien van kleine elementaire werkjes in

hunne moederlal, Maleisehe boeken de eerste, waardoor zij met de

Mohammcdaansche wet, dogmatiek en mystiek kennis maken, en is

het onder hen eene kleine minderheid, die tot de origineele Arabische

kilabs opklimt. De Gajö's, die iels meer dan het werktuigelijke

Qoeraureciet en de bewegingen van de ritueele godsdienstoefening

leeren, beginnen veelal met Atjèhsche boekjes en klimmen dan



allengs tol de Maleische op. Tot de Arabische brengen zij bet zoo

goed als nooit. Daar zij geene poging hebben gedaan om hunne

eigene taal tot schrijftaal te verheffen, worden nagenoeg alle be-

grippen, die met den godsdienst samenhangen, door hen met vreemde,

Maleische of Atjèhsche woorden aangeduid.

Over wereldsche zaken wordt bij hen niel dau hij lionge uitzon-

dering iets op schrift gesteld, en de weinigen, die dit doen, zijn

min of meer theologen. Hunne briefjes of private aanteekeningen

zijn in het Maleisch, meest met Atjèhsche woorden vermengd,

opgesteld; zelden dringt zich een enkel Gajösch woord daarlus-

schenin.

AI heeft nu echter de onlleening van woorden en uitdrukkingen

aan het Atjèhsch en Maleisch in de Gajöscbe taal zeer belangrijke af-

metingen aangenomen, ja al komt de vraag op, of ook niel sommige

vormen van woordaileiding door den invloed dier beide vreemde

talen in hel Gajósch gebruikelijk zijn geworden, toch zal niemand,

die de taal leert kennen, eraan denken, hel Gajösch als een Atjèhsch

of Maleisch dialect te beschouwen. Hel is met deze talen zelfs niel

meer verwant dan met de zuslertalen, die op Java of andere

eilanden inheemsch zijn.

Van hel Karo-Balaksch welen wij nog niel genoeg om in de vele

gevallen, waarin woorden en woordvormen uil die taal treffende

overeenkomst met Gajösche verloonen, vast te stellen, waar ont-

leening, waar verwantschap is. Zooveel staat echter uit den bouw

en den woordenschat van hel Gajósch wel vast, dal het geen tongval

van het Batakscb is. Dal onlleeningen uil Batakscbe dialecten

talrijk zijn en invloed op taalvormen zeer waarschijnlijk heeft plaats

gehad, vloeit van zelf voort uil de hierboven geschetste oude neder-

zettingen van vrije en den lol voor korten lijd freiiuenlen invoer

van onvrije Bataks in het Gajóland.

Afgezien van verleden tijden, die geheel buiten den kring onzer

waarneming of gevolgtrekking liggen, mag men zeggen, dat invloed

van andere dan de genoemde vreemde talen (Indische talen, Arabisch,

Kuropeesche talen) op hel Gajösch gering is geweest en alleen door



tusschenkomst van het Atjèhsch, Maleisch of Bataksch heeft kunnen

werken.

De inrichting van familie en stam heeft bij de Gajö's zeer spre- De Gajösche en

kende trekken met de Bataksche gemeen, in onderscheiding van de'^, "^^„^ ^

Atjèhsche: ook hier is het moeielijk de gi-enzen van ontleening en imichiing.

verwantschap af te bakenen.

Wanneer wij dus, bij alle erkenning van de krachtig werkende

vreemde invloeden, toch aannemen, dat de Gajö's niet uit vermenging

van al die niet-Gajösche elementen zijn ontstaan, dan is het voor-

naamste argument, dat wij hiervoor uit de thans waarneembare

verschijnselen putten, hunne taal, die zich van al hare naburige

verwanten door oorspronkelijke beslanddeelen onderscheidt.

Een vergelijkend onderzoek naar den lichaamsbouw ligt buiten ombrekea

mijne competentie, maar het zal waarschijnlijk weinig bruikbaars
^'" '"""^P"'

opleveren, waar vaststaat, dat immigratie van en vermenging met kenmerken.

Balaks al eeuwenlang heeft plaats gehad, en dat de niet zeer talrijke

bevolking bovendien voortdurend mannelijke leden uit Atjèh, Maleische

en enkele andere landen in zich opneemt. Het is zeer de vraag of

onder de vaste kenmerken, die de Gajö's thans van Atjèhers, Bataks

enz. onderscheiden, de lichaamsbouw nog medL-telt. Men treft zeer

uiteenloopende typen onder hen aan, ook wat den vorm van het

gelaat, den baardgroei enz. betreft. Wanneer een Gajö in eene

Atjèhsche omgeving zich niet door kleeding of andere toevallige

bijzonderheden afteekent, dan zal men hem meestal niet opmerken,

te minder daar ook onder de Atjèhsche bevolking groole variëteit

van uiterlijk te constaleeren valt.

Bij hare excursie door het Gajöland herkende de colonne Van

I)aale> troepjes Gajö's als zoodanig aan de luidruchtigheid, die hen

van Atjèhsche benden onderscheidde. De grootere vrijheid, die dat

republikeinsche bergvolk boven de Atjèhers met hunne knevelende

hoofden geniet, zou reeds voldoende zijn oiu zulk een verschijnsel

te verklaren.

Als resultaat van een algemeen vergelijkend onderzoek kunnen

wij vaststellen, dat het kleine Gajövolk, hoewel sterk onderhevig



74

aan inweikiiigeii van biiilfti i«ii liicrvnor iu iiieuig opziclil ook zeer

vatbaar, zich een eigen karakler licefl welen te Itewaren en np liel

van elders overgenonicne of geassimileerde zijn eigen slenipel heeft

gedrukt, terwijl onder andere verschijnselen vooral de taal er op

wijst, dat de eigen aard van dezen slani oudtijds nog srlierper dan

nu aan den dag getreden moet zijn.

Het Gajüimiii De vraag naar de herkunisl van een bepaalden volkstam in dezen

'''J"'J|^J'"''-Arrhipel laat zich altijd sleehts tot op zekere hoogte oj.lossen : het

antwoord l)epaalt zirh tot de vaststelling, veelal slechts bij gissing,

cener vroegere woonplaats, waarop de vraag zich herhaalt.

De omstandigheid, dat een bepaald, vrij wel afgesloten gedeelte

der (iajólauden, het stroomgebied der Bovcn-Tripa. door alle Gajó's

met den naam Gajö bij uitnemendheid wordt aangeduid, doet onwille-

keurig diiiir de bakermat van hel (iajósche volk zoeken, hoewel het

dan weer raadselachtig blijft hoe die lieden in dat van alle zijden

door hoog gebergte omgeven gedeelte van Noord-Sumatra terecht

zijn gekomen.

De Gajó's zelve hebben, gelijk wij reeds opmerkten, niets dat op

eene betrouwbare overlevering gelijkt. Iiilandsche volken, die sinds

eeuwen schrijven, plegen althans hunne volkslegenden te boek te

stellen, zoodat wij die in oudere vormen dan de tegenwoordig meest

gangbare leeren kennen en dnaruil soms gegevens betreHende hel

verleden kunnen afleiden : bij de (lajö's, die zoo goed als niet

schrijven, leven die populaire verhalen alleen mondeling voort en

wijzigen zich daardoor met den dag, ja zij luiden in denzclfden

lijd uit den éénen mond geheel anders dan uil den anderen, daar

ieder ze verbetert of verfraait naar zijn individueele inzicht en smaak.

^>ll hiiMoriwh Voor andere volken waren de Gajö's, zonder kustgebied of belang-

gegïTeo
liHeii handel, niet merkwaardig genoeg om hunne bijzondere aandacht

omirvnl de
c r r .1

Cïjö». te trekken. Zoowel door Atjèhers als door (iajiVs hoort men soms

de zonderlinge overlevering aanhalen, öf dal de' bewoners van Poeló

Oe (Simaloer) uitgeweken dajö's öf dal de Gajó's van l'oelö Oe

afkomstig zijn. Algemeen verbreid is deze traditie niet, en degenen,

die haar kennen, hechten er zelve slechts weinig waarde aan. Zij
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geeft ons geen licht over de herkomst van het volk. In de chro-

nieken van Aljèh en ook in de min of meer historische helden-

dichten der Atjèhers komen de Gajó's niet voor, ofschoon in den

tijd, waarover zij iiaadelcn, hel Gajölaud reeds cene onderhoorigheid

van Atjèh vormde ('). Dubbele opmerkzaamheid verdient daarom

eene enkele ons toevallig bewaarde overlevering, die in hoofdzaak

aanspraak op vertrouwen schijnt te hebben.

Zij slaat opgeteekcnd in de Maleische geschiedenis van liet rijk

Pasè (llilcajal radja-radja Pasè), die door Dulaurieb (*) werd uitge-

geven ('). Als historisch verhaal heeft de zoogenaamde chroniek

van Pasè uiterst geringe waarde ; chronologische gegevens ontbreken

daarin geheel, en de medegedeelde overleveringen zijn voor een deel

met elkander in strijd. Zoo worden omtrent den hond Si Pasè (*)

twee verhalen medegedeeld, die blijkbaar tot van elkander afwijkende

tradities behooren. Het verhaal omtrent de stichting van Samoedra

en Pasè door Mërah Silau (niet: Marah Siioe) is evenzeer volslagen

legendarisch als de tegen het einde voorkomende, lange vertelling

van den Goliath Braim Bapa, die door haren inhoud vaak den indruk

eener mythe maakt, terwijl haar vorm hier en daar geheel die van

een kindersprookje is. De waarde van het werkje ligt vooral in

de locale legende, dikwijls tevens dienende om plaatsnamen quasi-

histoi'isch te verklaren, en verder in enkele kleine losse overleve-

ringen, zooals de hier bedoelde omtrent het Gajövolk.

Zelfs de namen der vorsten van Pasè, die de verhaler noemt,

bieden geene bef rouwbare aanknoopiugspunten. Reeds vóórdat men

(') De vermelding van ccd geliiigeerdea Gajövorsl in de Hikajal Pódi Aiiiat {De Aijéhers,

Deel II: 82 — 3) is louter loevallig; men had in dal zoutelooze verhaal even goed den naam

van ieder ander land in plaals van dat der Gajö's kunnen bezigen.

() Colicclion des principates clironiqiies Malaycs, Paris, 1849.

(•) D'. J. BnANDES vestigde in zijn f'aranlon, blz. 132, noot, de aandacht op deze plaats.

De datum der beëindiging van de chroniek (1230 H. = 1814) heeft natuurlijk alleen op het

handschrift betrekking. In 1814 bestonden omtrent het nagenoeg vergelen Pasè geene mon-

delinge overleveringen meer, die zulk een omvangrijk geheel gcvornul zouden hebben. Het

werk moet geschreven zijn, toen de herinnering aan Pasè's grootheid nog versch in hel

geheugen lag, maar de historische bijzonderheden reeds mei legenden en mythen lot een

onontwarbaar geheel waren samengegroeid.

(*l Blz. 18 en 32 der chroniek.



nog van don Islam gohoonl lioefl, komen Alimad en Nuehammad

voor. I)t' Miilikoi'Z-Zaliir, die ongel wijfi-ld koning van Pasè-Soi-malra

was, toen llin Baloelah in 1545 dil land l>ezocli( en wiens zoon

Ihn Batoelah zag tronwen en als kroonprins o|itreden. heeft niets

dan den naam gemeen met den MalikoezZahir van onze chroniek ('),

die nooit over Soemaira en slechts korten lijd over 1'asè regeert,

die Iwee onmondige /.ooiiijfs nahial en wiens vader M5rah Silan

hem overleefl.

Nadat de schrijver heeft verhaald, hoe de eerste prediking van

den Islam in 1'asè (*), begeleid door lal van wonderen, dadelijk de

bekeering van hel geheelc land ten gevolge had, laat hij deze geheel

op zichzelf staande mcdedeeling volgen ('):

'De verhaler deelt mede: er was in dat land ccn vo'kstam, die den

Islam niet wilde aannemen. Dus vluchtten zij «aar den bovenloop

der Peusanganrivicr. Daarom worden de menschen in dal land tot op

den huidigen dag Gajö genoemd".

De verklaring van dezen naam heeft even weinig waarde als

soortgelijke van andere volks- of stamnamen, welker oorsprong

duister is ('). Misschien heeft degeen, die haar bedacht, op een of

ander Atjèhsch woord het oog gehad (*), maar dit doet weinig ter zake.

Mnrs(re«ii Hetgeen men uit de aangehaalde woorden mag afleiden, is, dat <le

C Tl"^'
f'^J" ** ""'' ''"'" "J h*^'J<'"C" waren (lajö's heetten en dns niet in de

eerste plaats geislamisecrdc Halaks waren, dit- mcl hel nii-uwc

() Zie bcpaalilrlijk bla<U. M.
(*) Onder Pasè Terstaat lifj niet alleen de «treek, die than.< dien naam nog draagt, maar

de kust Tan de Oo<tgren« ran eigenlijk Pidi< Int de monding der Itjamlin Ajt en hel

daarbij behoorrmlc liinniMiloiKJ.

(•) H\,Ai. 24: ^)y^ J) \yjf ^,^) ^_ ^.,\ /ij)
J'^fj*-^

j^yJ^

c^l C^ «5L«^ (.^1 (^U ytU j^l JlJ e:^) uJjXi J'J ^^^ ^^

^p ^)J ^^jy\ s^LJO iiyol ^j\S 'Jj~< ^U J.y^ J^ ^^>

(*) Zie De Atiéhtrt. I. \,\»Ai. I, iio.it.

(•) In de Pidl<'»treek wordt kajai iajii wel in den zin »an ahard loopen" gcheilgd.

Volgen* Miumigeri zou in AljAh gaii-gtji een ouderwelKb woord Tan diezelfde betcekeni»

tijn, maar zeer Telen bebbeu er mwit van geboord

.
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geloof ook eenen nieuwen naam gingen voeren ; verder dat zij eerst

het bovenstroonigebied der Peusanganrivier, dus het gebied der Laul

Tawar bevolkt hebben, en niet uit de Gajö Loeös derwaarts zijn

gekomen, en eindelijk, dat hunne naburen, ten tijde dat de Gajö's

nog alleen of hoofdzakelijk het Meergebied bewoonden, hen hielden

voor afkomstig van de kust. De overlevering, die ons dit alles leert,

moet meer dan drie eeuwen oud zijn, want in de bloeiperiode van

het Atjèhsche rijk, toen men zich hier met dê politieke indeeling

van het Gajöland ging bemoeien, schijnen de Gajö's reeds Moham-

medanen te zijn geweest, daai- noch door de Gajósche noch door de

Atjèhsche traditie hunne bekeering aan Atjèhschen invloed wordt

toegeschreven. Pasè was in 1545 reeds geheel ijverig Mohamme-

daansch ; wij mogen aannemen, dat de Islamiseering van dat rijk

niet later dan + 1300 baai- beslag kreeg ('). Omstreeks dien tijd

zal dus het heidensch gebleven Gajövolk, verschrikt door den ijver,

waarmede nieuwbekeerden anderen plegen te dwingen om in te gaan,

naar den bovenloop der Peusanganrivier gevlucht zijn. Voor sommige

levensbehoeften geheel afhankelijk van de kustbewoners, bleven zij

aan de pogingen van dezen om het ware geloof te doen aannemen,

blootgesteld, en daarvoor zijn zij bezweken, gelijk in dezen Archipel

op den duur bijna alle bewoners van een binnenland voor de ge-

stadige werking van Mohammedaansche invloeden van de kust hun

heidendom laten varen. Ibn Baloetah verhaalt ook van krijgstochten

ter bekeering van heidensche stammen in het binnenland, die men

van Pasè uit ondernam. De bekeering der Gajö's zal gaandeweg

plaats gehad hebben. Hierop wijst ook de omstandigheid, dat zij

hunne islamiseering niet met den naam van een bepaalden heilige

of van eenig vorst of hoofd in verband brengen; zij weten zelfs

niet, dat zij — afgezien van de aan hen geassimileerde bekeerde

(') Daarmede bewijzen wij zeer veel eer aan hel vage berichl van Mabco Polo over

Basma (Pasè?), dal bij iii bel laal^t der 15^' eeuw nog in beestachtig heidendom verzonken

vond. Is zijn Basma = Pasè, dan is zijn Samara niel = Soematra-Samoedra, dal een

weinig stroomopwaarts van Pasè aon de Pasè-rivicr lag. De beteekenis van M. P.'s berichten

over Soematra wordt m. i. zeer overdreven.
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Balak-clcmculen — in naspcurlijkcii lijd heidenen zijn geweest.

Tusschen 1300 en IGOÜ vond iiun overgang geleidelijk plaals;

vcxirdat die nog crnslig begonnen was, werd de merkwaardige

overlevering omircnl hen opgeleekcnd, die de sriirijver der llikajal

radja-radja Pasc bewaarde en die ik boven aanhaalde.

Onopgelost blijft nu de vraag, lioe die racnscheu mcl hunne eige-

naardige taal in de Pasè-streek waren gekomen; maar diezelfde

quaestie is ten aanzien der Atjèhsebe taal niet minder mocielijk te

beantwoorden, en niemand zal wel beweren, dal wij overigens

omlrent de verdeeling der talen in Noord-Soemalra in de L^'^eeuw

eenigszins op de hoogte zijn.

Pairiarchaic De grondslag van de staatsinrichting der Gajö's is |iatriarehaal-

in«iciiiiigrn.
pepublikeinsch. Hel normale huis, dal wij later nader beschrijven,

beslaat uil 5—9 roeangs {roeang is de ruimte lusschen Iwee rijen

huisstijlen): elke roeang is bewoond door cene familie in den be-

perkten zin des woords (man en vrouw met kroost), somtijds door

twee zulke gezinnen. De gezinnen, die ét'n huis bewonen, behooren,

wij zagen dit reeds, door geboorte of liet ie tol één patriarchaal

geslacht ('). Wordl uitbreiding noodig, dan bouwl men eeue nieuwe

woning in de onmiddel ijke nabijheid der oude, en zoo voorl. Zoo

kan dus een gehucht of eene kampöng beslaan uit huizen, die alle

bewoond zijn door leden van één geslacht. Dit lieefl dan één hoofd,

dat ródjö (radja) genoemd en ook meest met dezen titel aangesproken

wordt, al heeft bij bovendien, hetgeen vaak hel geval is, nog eenen

aan het ambt verbonden titel. Waren hel Itataks, dan zou men

dien rödjö hoofd der marga moeien noemen; de Gajö's spreken wel

van soekoe of koeroe, maar bedoelen daarmede meestal öf familiën

of andere onderdeden van een geslacht, soms echter ook bet geslacht

in zijn geheel.

GnlKhiea en De geslachten hebben eigennamen, waarover wij in een vcdgend

<»mmrii. hoofdstuk spreken; waar de stam uit slechts één geslacht beslaat.

O



heeft die natuurlijk denzelfden naam, maar in meer geslachten

gesplitste of uit meer geslachten samengegroeide stammen worden

in den regel niet met éénen naam genoemd. De stammen van

Böbasan enz., waarover wij bladz. 64 spraken, maken in dit opzicht

eene uitzondering. De leden van één geslacht of van één belangrijk

onderdeel van een geslacht duidt men gezamenlijk, met het oog op

hunne gemeenschappelijke woonplaats wel als blah (kant of zijde

eener kampöng) aan, maai" dit woord wordt bovendien in anderen

zin gebezigd en duidt ook zulke bijeenwonenden aan, die genealogisch

van hunne andere buren niet gescheiden zijn. Voorts noemt men

de leden van één geslacht elkanders saudörö, of sar'inö; dit laatste

in zeer oneigenlijken zin, want het beteekent oorspronkelijk «van

ééne moeder" terwijl het bij de afstamming alleen op den vader

aankomt. In het spraakgebruik is sar'inö geheel = agnaat geworden.

Ook beschrijft men de onderlinge betrekking der leden van één

geslacht door de uitdrukking sara rödjö, «onder denzelfden rödjö",

terwijl dan, wanneer meerdere zulke geslachten onder hunne ver-

schillende rödjö's tezamen éénen stam (met verbod van onderlinge

huwelijken) vormen, al de leden dier grootere gemeenschap ten

opzichte van elkander wali of siwali (agnaten) of sar'asal, van ééne

afkomst, heeten.

Het teloorgaan der eenheid van afstamming in ééne woonplaats Splitsing.

kan verschillende oorzaken hebben. Worden de leden van een

geslacht wat talrijk, dan blijven de oneeniglieden zelden uit, en het

einde is, dat cene groep zich onder eenen door haarzelve gekozen

rödjö afscheidt uit het verband. De leden van beide groepen heeten

dan na de scheiding oiTicieel niet meer elkanders saudörö (broeders)

en hebben niet meer alle oude adat-reclilen en verplichtingen ten

opzichte van elkander. Evenwel blijft de gemeenschappelijke af-

stamming (men blijft clkaars wali) zich verzetten tegen onderlinge

huwelijken, totdat uien mocht overeenkomen om den laalsten hin-

derpaal weg Ie nemen en met de noodige plechtigheid te verkondigen,

dat beide partijen voortaan bij elkander vrouwen mogen zoeken

{nggüq bclöwöii of ng. herdjö, ng. bersikcrdjön, ng. bersianggèn enz.).
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Hel (iphciTfU van dal verlmd der ondprlinge liuwelijken heel in

siuiiniiiie sirekcn bërpërala (soms hoorl men bïrpï'nrala), d. i. onderling

den weg effenen ; in andere slreken zegl men mhièng<jukim (causatief

van nggofj, geoorloofd), geoorloofd maken, of in den wedcrkeerigen

vorm birsinggököfi, lol elkander in de verhouding treden, vvaarhij

het liuwelljk geoorloofd '

is. tiet gebeurt ook, en dit komt vooral

in Gajü Loeös veel voor, dal de talrijklieid van een geslachl zonder

bepaalde oneeniglieid leidt lot verdceling van het gezag tii.ssi-hen

een ouderen en een jongeren tak van de hoofdenfamilie, welker

vertegenwoordigers dan als tjcg (= Atjèhsch (;ï*, oud) en moedö

(jong) aangeduid worden. De [rödjii of /ihigoeloc) moeilö blijft dan

nog lang aan den [rödjö of pèngoeloe) Ijiq min of meer ondergeschikt.

Soms wordt de jongere tak aanzienlijker en zegt de ondergeschiktheid

op. In den regel blijft het huwelijksverbod tusschen de onder-

hoorigen van twee zulke hoofden geliaiidhiiafd. n)aar ook hier is

het bërpêrata {bersinqgokïm) mogelijk.

Eene andere aanleiding is de vestiging in eene kam|iüng van een

van elders wegens twist, oorlog of hongersnood uitgeweken groep,

die zich met goedvinden der betrokken hoofden hier nederzet. Zijn

die emigranten enkelen, dan worden zij vaak plechlig in hel stam-

verband, welks hulp zij inriepen, opgenomen als saudörö's. Is het

echter een belangrijk deel van een anderen stam, dan blijft hel

verband ook in de nieuwe woonplaats ongeschonden en wordt de

aangewezen man ouder hen als hun rödjö erkend.

De Gajö's ten Westen van het Meer, wier Italaksche afkomst

nog niet vergeten is, brachten zekere verdeeling in slameenheden

naar het Gajöland mede: in hun gebied hebben zoover menschen-

heugenis reikt, die verschillende stammen in dezelfde plaatsen samen-

gewoond, elk onder zijn eigen rödjö en met elkanders dochters

trouwende.

Bij verspreiding eener stameenheid door te geringe ruimte in

bare iMirspronkelijke woonplaats, ontstaan eerst gehuchten {jpédösbnön),

allengs kampóngs, maar de eenheid van nVijö blijft zoolang mogelijk

gehandhaafd. Het patriarchale hoofd heeft dan zijne jdaatsvervangers
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{bödöl) met miu of meer beperkte volmacht in de verschillende

VFoonplaalsen der saudörö's om in de leiding der noodigste zakeu

te voorzien, maar bij zeer gewichtige omstandigheden blijft zijue

persoonlijke medewerking vereischt. Meestal is het twist, die tot

werkelijke splitsing aanleiding geeft; deze wordt dan met de noodige

formaliteiten bezegeld.

De rödjö (of pengoeloe) is handhaver der ödöt (adat) binnen de De rödjo of

grenzen zijner miniatuurrepubliek, maar, gelijk hij bij den dood van
'"^"^"'^ '"''

zijnen voorganger uit de erfgenamen van dezen door den wil der

saudörö's voor het ambt werd aangewezen, zoo heeft hij dit ook te

vei'vullen iu samenwerking met hen allen. Twee bijzondere autori-

teiten staan hem geregeld ter zijde.

De toeö of peloeö, wiens ambt eveneens dikwijls, maar niet altijd De loeo.

erfelijk is in eene familie, wordt door den rödjö in overleg met de sau-

dörö's aangewezen. Hij regelt vele zaken van minder beteekenis en

bereidt de afdoening van grootere door den rödjö voor. Soms, waar

de saudörö's uiteengelegen kampöngs bewonen, zetelt de loeö in

eene andere kampóng dan de rödjö en fungeert daar als zijn bödöl.

Ook het derde ambt, hoewel dit niet alleen ervaring en tact, De imom.

maar eenige speciale kundigheden vereischt, dat van imöm, blijft

meestal in de familie, die het eenmaal heeft. De imöm vertegen-

woordigt de hoekóm, welke in het Gajöland niet minder dan in

Atjèh (en trouwens waar niet?) onder controle der ödöl blijft. De

sluiting van huwelijken en alwat daarmee samenhangt, de lijkbe-

zorging: kerdjö muerép, kerdjö maté (') zooals men zegt, vormen

zijne hoofdbezigheden, maar ook daarbij blijft de opperste leiding

in handen van den rödjö.

Bij de afzonderlijke behandeling der Gajösche landschappen zal Andere

auloriteiteD.

(') Kerdjö, Mal. k'kdja, werk, Tooral de bezigheid van velen om eene gewichtige familie-

gebeurtenis feestelijk te vieren en van daar: feest, beteekenl in hel Gajösch eenvoudig

«huwelijk, trouwen". Akoe tiggö kerdjö = ik ben al getrouwd; nggö ikerdjödné anaké = hij

heeft, zijn kind al uitgehuwelijkt. In de boven aangehaald zegswijze heeft k'érdjó bij exceptie

den algemeeueren zin behouden. Het Gajösche woord voor de werkzaamheden ter voorbe-

reiding van een familiefeest en ook voor het feest zelf (Mal. kérdja) is boeöl, zoowel bij

huwelijk als bij andere gelegenheden.

6
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ons blijkpM, dat liol sohoma der drie aiUorilcilon in soiuiiiige streken

zeer gewijzigd of uitgebreid is. Zoo heeft men in Gajö Loeüs

meestal het rödjó-ambt in drieën gesplitst, namelijk de Ijéq, de

wakèl en de tnoedó. Terwijl de Ijéq en de wakél tezamen door den

imöm geassisteerd worden, heeft de moedö eenen eigen imöni, die

katép wordt genoemd. Voorts hebben niet alleen de rödjö Ijéq,

maar ook de vier andere hier genoemde autoriteiten: moedö, wakél,

imöm en katép elk zijn eigen toeö.

Nog meer plaatselijke verschillen zullen wij in ons gedetailleerde

overzicht ontmoeten, maar het genoemde drietal vormt den grondslag,

waarop al het andere is gebouwd.

Dat elk verte^jenwoordiger van eenig gezag zijne functies door

een of meer zijner verwanten kan laten waarnemen, drukt men uit

in de spreuk: rödjö moebangla, imöm moelebè, loco moekatcr, de

radja's hebben hunne banta's, de imüms huime lëbè's, de toeö's

hunne katér's.

Voornaimsie De belangrijkste voordeden, die de rödjö uil zijn ambt trekt, zijn

'"""''*"
"gelegen in de boeten {salah hceten die, evenzeer als de fout, waar-

voor zij opgelegd worden) wegens overtreding der ödöt, en in

sommige gevallen kan men zeggen, dat het boetenstelsel eer lot

vermenigvuldiging der zonden dan tut hare vermindering bijdraagt,

daar de rödjö en diens medebelanghebbenden hun best doen om

daartoe te verleiden. De bijzondere hcflingen bij schaking en een

anderen abnormalen vorm van huwelijk {nöiq) kan men ook tol de

boelen rekenen en evenzoo hel aandeel van den rödjö, waar een

bloedprijs {diöt) betaald wordt. Angkap-buwelijken, adoptie en

vrijlating van slaven leveren den rödjö ook bijzondere voordeelen ( ') op.

Wordt een buffel geslacht, hetgeen altijd bij plechtige of fees-

telijke gelegenheden geschiedt, dan ontvangt de rödjö de borst ((/«><tó)

;

dit heet de Ijap, en wordt Amr de rfnljö's bij hunne eigene feesten

(') Dcza opbreng<len heden re<pcrtieTel|jk prnatighxp, fénéth en péndét. By het leTiriaU-

bnwelyk, winneer een neef ran den nrerle<lenc dien< Trouw oTemreint, ko<t de olDrieele

kenoi«geTing aan den rödjö een paar dnllar< ; dil beet pètAMrAn. Verder heeft men nog d«

itnki te noemen opbrengnten by opname ran Treemden in den Mam of uit<tnoling Tan leden.
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aan den këdjoerön opgebracht. Verder doen zij eene heffing, die

oesoer heet, van elk huwelijk ; ontvangen zij in sommige streken

eene kleinigheid (veelal ','4 dollar, samas) van hen, die voor hunnen

overledene een gi-af gaan graven en daarvoor des rödjö's »gehed

gaan inroepen" (menirö doa) ('), hetgeen zooveel zeggen wil als

zijn verlof vragen. Invoerders van opium (èpjoén) betaalden, toen

deze nog ruw ingevoerd werd, voor den verkoop in het klein een

dollar of iets meer per bol {kraq) aan hunnen rödjö, en zoo zijn

er nog enkele kleine emolumenten. Sedert, in de laatste jaren, de

gëtahhandel voor vele Gajö's een belangrijk middel van bestaan

geworden is, heffen vele rödjö's daarvan eene belasting, die van

5—10 dollars per pikoel varieert. Van uit de Oostelijke deelen

van Gajó Loeös uitgevoerde rotan (öe segö) wordt '/lo 1° natura of

van de waarde geheven ; deze heffing noemt men wel panljoeng alas.

Van rhinoceroshoorn (soemboe) en ivoor (gadéng) betaalt men per

zeker gewicht een plaatselijk verschillend bedi-ag als ödöt. De

Gajö's kennen, behalve die heffingen, in hun eigen land geene be-

lastingen in geld noch in arbeid. Dat men van ingevoerde zaken,

om het even voor eigen gebruik of voor verkoop, die men 6—10

dagen op den rug gedragen heeft om ze naar huis te brengen, nog

iets betalen zou, komt iederen Gajö ongerijmd voor. Van uitgevoerd

vee of paarden betaalden alleen vreemdelingen (Atjèhers enz.) op de

plaats, waar zij ze kochten, een dollar per stuk, maar de uitvoer

heeft meest door Gajö's plaats. Ook van ingevoerde waren werd

vroeger, althans in het gebied van Rödjö Boeket, aan de ingangen

van het Gajöland, te Toendjang en te Trétét, van vreemdelingen iets

geheven. Door niet-Gajö's van de Westkust in Gajö Loeös ingevoerde

buffels belalen 1 dollar per stuk aan den Rödjö van Peparéq.

De rödjö is onder de zijnen primus inler pares ; de uiterst een- uiterlijk

voudige vormen, waarin het leven der Gajö's zich beweegt, beperken 3">"«" «Ier

. I I .1 , . , .
hoofden.

het uiterlijk aanzien, dal aan den rang verbonden is, bmnen enge

(*| Ook in Atjèh en elders in de Moliammedaansch-Iolandsche wereld pleegt men, waar

men voor een werk of eene onderneming iemands actieve of passieve medewerking noodig

heeft, deze in dien vorm in te roepen, dat men hem gaat vragen om zijn gebed.
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grenzen. Gewoonlijk bewegen de houfdcn zich zonder eigenlijk

gevolg ('), bezorgen zelve hunnen veldarbeid, gaan gekleed evenals

anderen, ja een rijkere saudörö zondigl niet legen de «iiiót door

zich beter te kleedcn dan zijn armere rödjö.

De nokstijlen {töndjöq of loendjöq dirt) van een huis, waarvan de

rödjö medebewoner is, mogen hoelól zijn, d. i. uil ongespletcn stam-

men beslaan, die men door bekapping eenigszins bewerkt, terwijl

die van andere woonhuizen Iclaq (plat) belmoren te wezen en dus

meer den vorm van lange, smalle planken moeten hebben. In Gajö

Loeös bestaat dit verbod niet, maar daar mag op sommige plaatsen

alleen bel huis, waarin een rödjö woont, zeven roeangs hebben, en

moeten andere öf uit minder öf uit meer vakken bestaan. Üebulve

dit weinig beduidende privilege, hebben de rödjö's nog ilit, dal

voor hunne lijken, eene soort van vierkante houten kist [Isrindo)

mei ecnen bodem van gevlochten of aaneengeregen rotan {wé of

öé idjalcn) gemaakt wordt, waarmede zij in de vierkante groeve,

die dan niet voorzien is van een loeang lel ('), worden bijgezel.

De toeö krijgt in plaats van de Icréndö slechts een soort van planken

dak {kop genaamd) op den bodem van rotan, maar wordt overigens

op dezelfde wijze begraven, terwijl de gewone lieden, met inbegrip

van de meeste imöms, eenvoudig in de lijkwade gewikkeld op de

baar {perarakan) naar de begraafplaats {pëdjcrclön ; een enkel graf

heet djèrèl) worden gedragen en in de locatiy lel geplaatst, die door

een plank (papan krendö] van de straks met aarde te vullen hoofd-

groeve wordt afgesloten. Deze geheele onderscheiding wordt in

Gajö Loeös echter niet in acht genomen.

O Dit belet nataarltjk niet, ilat wanneer eene milil»irc colonne liet Uajólanil bezoekt,

de rödjö'», die buiine npwachting komen maken, van tal ran saudörA't vergezeld zfjn : zonder

dat gezelKhap zou bun bezoek weinig waarde bcbben. Maar in normale omiaandigbeden

Worden die rcidjö's niet, znoaU Atjihvlic boofden, door een iinnlal minderen gevolgd.

('j D. i. de elgeniyke grafkamer (Maleitch littHg lahal. Arab. lahad). die volgen» de

Mohammedaan»cbe wel, waar de bodem zulk» toelaat, beneden in den z^wand van bet

vierkante gat. dat men eer«t in den gnmd maakt, moet worden uitgehold aN laatMc ru'a-

pluL» voor den doode. Daar de bedoeling, liet vr^lateu eener ruimte Imven den doode.

door de krrnd» en de kbp afdoende bereikt wordt, scbl men by hel gebruik van zulke kisten

of afdaken bel uitsjiareii eener grafkamer overbodig.
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Eindelijk worden de rödjö's bij het feest, dat de jaarlijksche

vasten besluit, plechtig in tegenwoordigheid van de menigte gebaad,

d. w. z. aan den rivieroever door eenige vrouwen ingewreven met

lepöng tatvar ('), bedak en limoensap, en vervolgens, na inde rivier

gebaad en hunne kleeding verwisseld te hebben, eveneens door

vrouwelijke stamleden met gepelde en gepofte ongepelde rijst ge-

worpen {djódjöng), welke kunstbewerkingen alle moeten dienen om

heil te verzekeren en onheil af te weren. Daarna volgt een algemeen

huldebetoon {sémbah). Later maken velen ten huize van den rödjö

hunne opwachting, hetgeen nöiq adji, ter bedevaart opgaan ge-

noemd wordt.

De (oeö deelt slechts weinig in deze traditioneele eerbewijzen, inkomsten v:

de imöm in den regel niet. Daar de toeö den rödjö in alle ambts- ''*'" "''°'

functies bijstaat, in sommige vervangt, ligt het in den aard der

zaak, dat hij zoowel van de voordeden als van het aanzien van

den rödjö zijn deel krijgt. Dit is echter niet nauwkeurig vast te

stellen ; de grootte ervan hangt voor een goed deel van persoonlijke

hoedanigheid af. Voornamelijk bij huwelijk, angkap, adoptie, vrij-

lating, uitslooting en dergelijken geniet de toeö zekere voordeden,

en verder waar hij, volgens een goedkooper tarief dan dat van den

rödjö, boeten oplegt wegens vergrijpen tegen de ödöt. Waar de

toeö met een deel van den stam in eene andere woonplaats dan

die van den rödjö verblijf houdt, treedt hij, bij de noodige energie,

in die kampöng geheel in zijne plaats. In Gajö Loeös vooral is de

positie van den toeö zeer ondergeschikt en geldt hij in normale

omstandigheden slechts als boodschapper van den rödjö en als

beslechtcr \an kleine geschillen, die men liefst buiten den rödjö

om afdoet.

De imöm geniet zijne eigene voordeden bij huwelijk (hier heeten inkomsten va

die pênjêrahan en djari malém) en bij slerfgeval [haq tëlekin en ''*" imöm.

andere sedekahs), die later nog ter sprake komen, en de djehat

(') Zie over de in dezen Archipel zoo algemeene besprenkeiing of besmering met (êpöng

laicar (meciwater) als iverkoelingsmiddel" o. a. De Aijéhers, Deel I, biz. 331 vv.
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de godsdienst plichten met den naam pakir mliékcn (') worden be-

stempeld. Van de pilrah ontvangt litj ongeveer '/, deel. Zijn

aanzien is arhankelijk van den roep, die van zijne geleerdheid

uitgaat.

Daar in hel Gajölaud de geletterden dun gezaaid zijn, kan een

imöm met zeer weinig kennis opgeld doen, vooral wanneer hij in

de behoeften van het populaire bijgeloof weet te voorzien door

djimats te maken en bij gepaste gelegenheden de noodige hocits pocus

weel aan Ie brengen. Ook kan cene rijke ervaring in adat-zaken

eenen overigens onkundigen imöm tot aanzien verheffen.

De »icr rangen. Saraq opat, dcwal mpat-sagi (*) zeggen de Gajó's om in plechligen,

half-begrepen vorm uit te drukken, dat het viertal standen bij hen

tol de vaste inzctlingcn des lands behoort. >Vier zijn de standen,

vierkant is de wal (eener versterkte kampóng)".

Eén rodjö, één toeö, één imöm en een onbepaald aantal saudnrö's

of anaq-boeah's, dat zijn de vier natuurlijke hestanddeelen van het

Gajösche geslacht, tevens bestuurscenheid.

Vergelijking Ieder, dic de inrichting der Aljil'hsche gampöng kent, herinnert

Tan hel 2Jch yan zelf dat ook daar die vii;rlcdigheid teruggevonden wordt.

bel Aijèhsfhe'^^ Iceuiji', het gampönghoofd ; de meervoudige ocrn/ë«</ /ocAa, ouder-

besiuur. iJDgen, van welke nog wel één meer op den voorgrond treedt als

waki en door zijne functies op den Gajöschen toeö gelijkt ; de leumjkoe,

die onder een anderen naam hetzelfde doel als de imöm derGajo's;

eindelijk de gewone gampönglieden, die ook de keutji' zijne kindereu

{aneui) noemt. Bij veel overeenkomst is er echter nog grooter, en

(') Eigenlyk larmen en bcboenigen", die bU zoodanig in den QnetSn onder de reclil-

belil>enden op de ukal (rfyetaf) genocmil wonlen. Vooral pakir wordl in de Mohaniine-

diansche linden Tan dezen Archipel Teel gebruikl in dun zin Tan icuand, die geregeld zjjne

godvücnvlplichten TerTull, ook zonder dal daarhy Tan beboefligbeid sprake ii.

(*) Saraf, dal wel nieli ander* dan eene Terbastering Tan ijur. goddeiyke wel, kan zyo,

konil in de gewone laai niet Tonr, maar duidl in deze zegswfjze de rangen in de »amenleTing

(in. DéwaU kenl men alleen in oorlog<iyd ; men «preekl echter ook Tan déwal in den zin

Tan grenzen ecner kamiK'iug met andere kinipüngt of met bel woud.
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zeer karakteristiek verscliil. Het is de moeite waard, daarbij even

stil te staan.

De Atjèbsche keutji' voert zijn bewind over een gebied, de gam-

pöng. Alwie zich daarbinnen overeenkomstig 's lands gebruik komt

vestigen, behoort tot de «kinderen" van den keutji*, en wie zich

voor goed naar elders verplaatst, is aan zijn gezag onttrokken. De

• broeders" daarentegen, die in bet Gajöland onder éénen rödjö staan,

zijn van hetzelfde bloed, zij het door afstamming of door kunstmatige

enting, en zij kunnen zich door verplaatsing niet aan dat verband

onttrekken, tenzij bet hun gelukt zich op een anderen stam te laten

enten, door eigenlijke adoptie of inhuwelijking zich als bloedverwant

te doen beschouwen, welke beide vormen van opneming in den stam

op echte Gajö's uiterst zelden toegepast worden. Hier is het dus

de genealogische factor, die bepaalt, onder welk hoofd men staal;

ginds, in Atjèh, trad de territoriale daarvoor in de plaats en bleef

van de oudere genealogische eenbeden nog slechts het steeds ver-

zwakkende kawöm-leven over.

Van daar eene veel grootere mate van solidariteit tusschen de Solidariteit.

saudörö's in het Gajöland dan tusschen de gampönggenooten in

Atjèh, welke laatsten eenen lastigen medeburger eenvoudig tot

verhuizing nopen en zich ook zonder dat geenszins voor zijne schulden

of gedragingen aansprakelijk stellen. De Gajösche saudörö's leveren,

indien hiervoor termen zijn, den bloedschuldigen broeder uit, zorgen

dat de boeten of andere schulden der hunnen betaald worden, of

aanvaarden bij weigering biervan den »oorlog" als een noodwendig

gevolg. Toch bestaat ook bij hen wel een middel om zich van de

solidai'iteit met eenen al te onhandelbaren broeder, die voortdurend

de zijnen in groote moeielijkheid brengt, te ontslaan. Zijne naaste

bloedverwanten — op wie de aansprakelijkheid het zwaarst drukt —
verzoeken dan na gemeenschappelijk overlegden rödjö om in plechtige

vergadering van alle saudörö's den onwaardige uit te stoeten, »af

te scheiden" {mënjérèn, van Ijh'ê, gescheiden) voor welken patriar-

cbalen bijstand het hoofd der gemeenschap van de aanvragers 8^10

dollars (oDQciecl »vijf töil" genoemd) -péljërén" pleegt te ontvangen.
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Vall bij den aldus uilgestootenc nog op Imlcrscliap tt> hopen, dan

gelukt liet hem wel. zich in eene andere stanieenheid te laten

opnemen, waarvoor aan den nieuwen rödjö door hem eveneens

S— 10 dollars als -geschenk voor de opname" (/iëwirMÜArön) benevens

het noodige voor een olferfeest (een bok, rijst enz.) verschuldigd is.

Zonder die voorafgaande uitstooting heeft opname van vreemden in

eenen stam of een geslacht nog plaats, waar geheele gezinnen,

wegens burgeroorlog of ontevredenheid met hunnen eigen rödjó uit-

geweken, daarom verzoeken, of waar een geheel geslacht, dat in

verval geraakt en op het oogenblik zonder rödjö is, zich daartoe

komt aanmelden. Ook dit heet berpimasökön. Voor zulke nieuwe-

lingen in den stam geldt dan evenzeer het verbod van huwelijk

met dochters van deszelfs leden als voor de werkelijke «bloedver-

wanten", terwijl daarentegen het huwelijksverbod ten aanzien van

den stam, die hen uitstiet, of dien zij vrijwillig verlieten, voor hem

opgeheven is. Van deze laatste vrijheid maakt men echter, zoolang

de herinnering aan de verbroken banden nog levendig is, zelden of

nooit gebruik.

Een onverlaat, die uitgestooten is en nergens elders opnuiiic vindt,

leeft verder als zwerveling op ladangs of in gohurhten, waar hanen-

gevechten en opiumschuiven aan de onh- van den dag zijn. of vlucht

naar het Aljèhsche kustgebied.

Hoewel den Aljèhschen keulji', die vader der gampöng heet, nog

preMiieai <i«r
vvel iets patriarchaals aankleeft, is dit dus in veel hooger male

eigen aan deu Oajóschen rödjö, die werkelijk hoofd is van eene

bloedgemeenschap. Daarenboven strekt zijne bevoegdheid zich lol

veel meer en grooter dingen uit dan die van den keulji'. Ile laatste

ziet zich al dadelijk door den imeum. hel hoofd der moekim,

beperkt, en heeft tegenover zijnen oelèêbalang in het geheel niets

in te brengen. Gewichtige gampijngbelangen kan hij zonder mede-

werking zijner superieuren niet behandelen. De rödjö daarentegen

doet ongeveer alles en heeft de medewerking van een anderen rödjo

alleen dan noodig, wanneer bij de zaak belangen van anaq-btieahs

van den laatstt- betrokken zijn. Hij heeft bijna niemand boven zich;
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verwaarloozen. Niet alleen de regeling van alle gemeenschappelijke

belangen, de bijlegging van alle geschillen, maar ook de berechling

van alle misdrijven, de zwaarste, waarop de doodstraf staat, daarin

begrepen, heeft onder des rödjö's opperste leiding plaats, zonder

lastgeving van boven, zonder hooger beroep.

En toch is de persoonlijke macht van den rödjö gering, in vele

opzichten geringer dan die van den keuiji*. De laatste, die tegen-

over zijne eigene gemeenschap tevens vertegenwoordiger van veel

hooger autoriteiten is, kan, door deze gerugsteund, de bewoners

zijner gampóng nopen tot velerlei, dat hun geenszins aangenaam is.

De rödjö kan alleen datgene doen, waarmede hij zeker is, dat de

notabele saudörö's zullen instemmen. Eene beslissing tegen hunnen

wil zou eenvoudig onuitgevoerd blijven, een bevel, dat niet van zelf

uit de algemeen erkende adat voortvloeit, niet opgevolgd worden.

Hij wacht zich er dan ook wel voor, eene zaak van veel of weinig

gewicht zonder medewerking van allen, die iets in te brengen

hebben, te behandelen. Zijne weigering om zich naar den wil der

meerderheid te schikken heeft, waar het eene ernstige zaak betreft,

scheuring en keuze van eenen nieuwen rödjö ten gevolge. Hij is

dus alleen de patriarch-president van eene kleine republiek, welker

leden Jaloersch zijn op hunne vrijheid en zijn gezag alleen erkennen,

zoolang naar hunne meening de adat uit zijnen mond spreekt.

De stemhebbende leden der republiek, onder welke op lieden van ongeschreven

ervaring, verstand en hoogen leeftijd het meest gelet wordt, ziju de'""'*™"''^'''"'

getrouwde mannen ; de ongelrouwden, hoewel vaak lang niet jong

en ook niet zonder ervaring, tellen niet mede. Om dat verschil

aan te duiden bezigen de Gajó's de woorden wadjép (Arab. Mal.

wadjib) en warös (uit het Maleische haroes). Eigenlijk behooren die

woorden tot de technische termen der Mohammedaansche wet en

duiden twee van de vijf categorieën aan, tot eene waarvan iedere

menschelijke handeling behoort. Wadjib is verplicht (volgens de

heilige wet), haroes uit een godsdienstig oogpunt onverschillig, ge-

oorloofd, zonder meer. Men wijzigl de beteekeuis dier vreemde
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woorden cciiij.'sziiis en juist wadjöp toe op do personen en zaken,

waarop hel aankomt, en tvarös op hel onversehillige, dat niet meJctell.

Zoo hecten de getrouwde lieden van den stam djima ivadjèp, de

ongctrouwdeu djèma warös uit het oogpunt van de staatkundige

mondigheid. De djèma wndjrp alleen worden als getuigen, als

borgen voor eene schuld (jtingangkoe ni oelang) enz., aangenomen.

In engeren zin noemt men den rödjö on den imöm wadjép. Van

dezen geldt de üguurlijke zegswijze: > hunne voetstappen overdekt

men met een dak (of een loodsje), hunne graven maakt men tot

voorwerp van geloften", bikasé isoepoei {idjamboerï), koehoerr ipëniöti.

iiiH.r Aijrii Tol dusverre liehbcu wij alleen gelet op de kleinste |Mili(ieke, dat

'"^'"""^
zijn tevens de genealogische eenheden, waarin het Gajövolk verdeeld

is, en wij kwamen daarbij al dadelijk uil bij vertegenwoordigers

van een gezag, waarboven geen gezag meer is. Wij moeten nu

echter onze aandacht schenken aan eene staatkundige indceling des

lands in grootere provinciën, welke van buiten af werd ingevf>erd,

weinig invloed verkreeg op bet inwendige leven, maar toch door

alle Gajö's als legitiem en eerbiedwaardig wordt erkend.

In den groolslcn bloeitijd van hel rijk van Atjèli, dien wij ongeveer

van 1550— 1650, vooral in de eerste helft der ll"^" eeuw, mogen

plaatsen, was hel gecnc grootspraak van de vorsten van dat land,

wanneer zij Soematra hel eiland van Aljëh noemden. Alleen door

hel latere inwendige verval werd de vaart gestuit, waarmede Aljéh

zijn gezag naar bel Zuiden uitbreidde.

Zóó gevreesd was Atjèlis naam, dat hoofden uit de binnenlanden

zich derwaarts begaven <»ra hunne hulde Ie bewijzen en bun geërfd

gezag uil de band des Soeltans van Aljóh als een geschenk opnieuw

te ontvangen, opdat zij, als erkende vasallen, vrij mochten blijven

van de gewelddadigheden, die vri'emden dreigden.

Die betuigingen van onderwerpuig werden in den regel genadig

aangenomen. Zelfs de beidensrhe Itatakboofden werden in liim gezag

bevestigd, wnaischijnlijk omdal men begreep dien grooleu volkslam

niet ineens Ie kumirn bekeeren en op den duur daarin wd Ie zullen
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slagen. Of dezulken ook verplichl werden tot het opbrengen eener

jaarlijksche schatting, gelijk Ibn Batoetah (1345) verhaalt, dat de

Pasèsche vorsten die van de binnenlandsche heidenen vorderden,

blijkt niet. Zeker is het, dat later, sedert het cenlrale gezag in

Atjèh verzwakte, Atjèhsche benden chronisch in het Batakland

schatting eischten en menschen roofden, waartoe zij zich gerechtigd

achtten op gi-ond van het heidendom der Ba taks. Toch bleef de

herinnering van Atjèhs suzereiniteit nog steeds in de Bataklanden

bewaard en vindt men daar nog indeelingen van landschappen, die

aan Atjèhs bemoeienis worden toegeschreven en hoofden, die buiten

het gewone Bataksche bestuursverband staan, maar toch aan de

oorspronkelijke aanstelling hunner voorvaderen van Atjèh uit een

onbetwist aanzien ontkenen. Het verdient opmerking, dat die hoofden

meestal in een bepaald landschap of eene gi"oep van landschappen

een viertal vormen. Zoo vindt men de radja bevempnt, de «vier

radja's of sibajaks" nog onder de Karo-Bataks en de Timoer-Bataks (');

in het Toba-gebied heeft men de vier rijken en de vier radja's van

Si Baloengoen {radja na opat, elders radja parbaringin) en ook elders

komen daar viertallen voor, maar bun aanzien is er al zeer ge-

slonken ('). Sommige van die hoofden bewaren van hunne voor-

gangers geërfde poesaka-voorwerpen ; volgens de overlevering ge-

schenken van den Atjèhschen leenheer aan de vasallen, die hem het

eerst kwamen huldigen.

De verhouding tot vertegenwoordigers van Mohammedaansche be- Verhouding

volkingen, die zulke vasallen hulde kwamen brengen, was natuurliik.!'!'
*'^"'. '"'

o ' j Mnhammedaan-

eene andere dan die tot heidenen. Tegenover hen nam Aljèh altijd sciie onder-

gaarne de houding van den opvoeder aan, zond hun nu en dan toongheden.

eenen godgeleerde om den «godsdienst te bevestigen" en hunne

adats meer raet de Atjèhsche in overecnslemming te brengen, maar

stelde hun overigens weinig cischen. Voor het rijke Aljèh was wel

iedere riviei-monding, waarlangs in- en uitvoer plaats had, een

(') C. J. Westeïibebc ia Tijdschr. v. h. Aardrijksk. Genootschap, 2^" Serie, XIV, blz. 66

en 102. Eeo der vier van de Karo's is de sibajak van Liiigga, zie hierboven, bladz. 69.

(•) P. A. L. E. VAN Dub in Tijdschr. v. h. Balav. Genootschap, XXXVII, bladz. 171-4.
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gewenscht bezit, maar wat kon IipI voor materieple voordcf'Ien halen

uil een ver afgelegen, nioeielijk lifreikitaar binnenland, welks be-

woners voornamelijk van landbouw en veeteelt leefden? Men was

tevreden, wanneer nu en dan bij eene ontmoeting de hoofden iets

van hetgeen hun land voortbracht als huldegave meebra<-|i(en en

liet hen en de hunnen verder aan ziehzelve over, nadat eenmaal de

voornaamste hoofden voor zich en hun nageslacht Atjèhs Soellan

plechtig als opperheer erkend en van hem zekere insigniën hunner

waardigheid ontvangen hadden.

Ook de flajö's, ja vooral zij, ingesloten als zij van alle zijden

waren door .Vljèhsch gebied, moesten de noodzakelijkheid van hunne

politieke ondergeschiktheid aan Atjèli inzien. Van hunne zijde kon

hel buldebeloon hartelijk gemeend zijn. Eenvoudige landbouwers,

zonder betrekkingen met de buitenwereld, bleven zij van zelf vrij

van alle staatkundige aspiraties, en het kon hun slechts aangenaam

zijn, onder het gezag en de bescherming geplaatst te worden van een

rechtgeloovig vorst, wiens macht voor hen aan het fabelachtige grensde.

Met de nngeloovige Bataks hadden de geloovige Gajó's echter dit

gemeen, dat het hun aan presenlabele hoofden voor die groote

wereld ontbrak. Het ging toch niet aan, al die groote en kleine

patriarchen om bevestiging in hun gezag naar Aljèh te zenden.

Men zal dus de destijds voornaamsten als vertegenwoordigers van

het geheel op den voorgrond gesteld hebben. Hoeveel van die keuze

van de Gajö's zelve, hoeveel van den wil des leenbeeren uitgegaan

is, laat zich niet meer vaststellen, daar bij de Atjèhers slechts de

overlevering van het zenden der gezantschappen zonder meer bewaard

is gebleven, terwijl bij de Gajó's de berinnering in verschillende

onderling niet Ie rijmen legenden voortleeft. In ieder geval heeft

de voorliefde vo<ir het sacnimi-nleele viertal (') op de keuze haren

invloed gehad, want anders ware een drietal meer natuurlijk geweest,

daar S^rbiMljadi toentertijd nog niet ontgonnen was en het Itcwoonde

tïajógiliird dus uil drie door di' natuur gescheiden deelen bestond:

(') Zic de irorige hlidiydc en in lie( ilgemcen ook De Aijéken, Üecl II. hU<\t. 12.



kedjoerons.

93

het Meergebied, de Döröt of het stroomgebied der Djëmèr (Djambö

Ajé) en Gajó Loeös of het stroomgebied der Tripö.

Om het viertal vol te maken heeft men voor het eerstgenoemde De vier

gebied, dal der Laut Tawar, twee hoofden aangewezen. Van het

viertal, hier evenals in het Balakland si ojyat genoemd, kreeg elk

behalve zijn eigen, waarschijnlijk geërfden ambtstitel als patriarch

(namelijk Rödjö Boeket en Siah Oetama in het Meergebied, Rëdjö

Linggö in de Döröt, Pëdambang in Gajö Loeös), van den vorst van

Atjèh denzelfden titel als vele hoofden van kustlandschappen : Aé-

djoerön (Atj. keudjroeën). In plaats van de voor de hoofden der

Atjèhsche onderhoorigheden gebruikelijke sarakala's of acten van

bevestiging, gaf men den Gajöschen kedjoerons, die vermoedelijk

destijds al even zelden als thans de schrijfkunst beoefenden, ieder

een blank wapen, eene soort van dolkmes, bawar genaamd, als

teeken hunner waardigheid. Die of althans zulke wapens, die overigens

sinds lang zoowel bij Atjèliers als Gajö's uit de mode geraakt zijn,

hebben de kedjoerons nog en zij dragen ze bij feestelijke gelegenheden,

in eene veel te lange scheede. Heeft men hun ook wel sarakata's

gegeven, dan zijn die spoedig vergaan en in den regel niet vernieuwd.

Men beweert, dat sommigen hunner nog andere voorwerpen be-

zitten, die gelden als geschenken, door den eersten Aljèhschen leen

heer aan hunne eerste voorgangers geschonken, bijv. een kleedingstuk,

eene oude, dërham Djöhör genaamde munt, eene zilveren plaat enz.

Ik sprak nooit eenen Gajö, die iets van deze poesaka-voorwerpen

gezien had ; een oud familielid van den Këdjoerón Linggö verzekerde

mij, dat wat diens vaderen ooit van bedoelden aard bezeten mochten

hebben, sinds lang verloren was. Zelfs eene bawar heeft de Kë-

djoerón Linggö niet meer, maar in plaats daarvan heeft hij een

ander wapen, eveneens met kort lemmet, dat damar lèlèh («uit-

druppelende hars") genaamd wordt.

Volgens eene der vele legenden, die zich aan het këdjoerönschap

vastknoopen, zouden de vier kedjoerons niet gelijk, maar in verloop

van tijd, de een na den ander, in deze volgorde zijn aangesteld:

Këdjoerön Linggö, Siah Oetama, Pëtiambang, Ködjö Boeket, en zou
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deze laatste de liawar van Ködjocrön Linggö gekregen hebben. Liter

zou eeue tante van Rüdjü Linggü een ander wapen voor dezen uit

Aljèli zijn gaan halen om het hem ontweldigde pocsaka-wapen te

vervangen. Op liare terugreis zou die vrouw niet ver van ïoen-

djang gestorven en hegraven zijn, waar men haar nog als Daloe

Bëroe (biadz. 2») vereert. Andere overleveringen geven eene hier-

van geheel afwijkende lezing en maken Daloe Hëroe tol eene ver-

wante van Këpala Akal, een der hoofden in Fsaq. Als waarschijnlijk

mag men aannemen, dat hier evenals elders, het viertal hoofden

van den aanvang af ingesteld is.

Functie der De functie dcr kêdjoeröns bestond uil den aard der zaak in

r jneron».
jglgpne, waarloe de rödjö's onbevoegd waren, in de eerste plaats

de vertegenwoordiging van bel Gajöland naar huilen, tegenover

zijnen opperbeer. Het is bun gelukt bovendien, zonder in hel

minsl de bevoegdheden der rödjö's aan ti^ tasten, zieb door de be-

volking min of meer als presidenten van de vereenigde staatjes

van elk der vier deelen van het (lajóland erkend Ie zien, hetgeen

gemakkelijker ging omdat men zich aan de macht, welke de kêdjoeröns

vertegenwoordigden, vrijwillig en van harte onderworpen had.

Zoo werden de kfdjoeröns de aangewezen bijleggers van geschillen

tusschen rödjö's onderling of van zaken tusscben anaq boealis van

verschillende rödjö's, tot welker afdoening door gemeenschappelijk

overleg de laatsten niet in staat waren. Bij vestiging van nieuwe

neder/.el tingen, vooral wanneer de kidonislen uil een ander gebied

uitgewekenen waren, werd de vergunning van den këdjoerón vereischt.

Deze verkreeg recht op de sëmbahs. hel uiterlijk huldelK-loon als

teeken van ondergeschiktheid van alle lot zijn gebied bel rende

rödjö's. Bij de aanstelling van een nieuwen rödjö, hetzij als hoofd

van eene nieuwe gemeenschap ('), die door scheuring van een ouden

stam gevormd werd. betzij als o|ivolger van eenen overledene of

van eenen, dien uien niet langer wilde erkennen, werd de zegenbede

{döa) d. i. de toestemming van den këdjoerón in vele gevallen oii-

(') In dit gcTil worden Ie geiyiier Ijjil de tneó en de imAm der nieuwe gi-meenv-hap
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misbaar geacht. Bovendien behielden de këdjoeröns hun gezag als

rödjö over den eigen stam.

Wij merkten in het voorbijgaan reeds op, dat in het Gajöland Erfelijkheid

niet minder dan in Atjèh alle ambten en rangen sterke neiging tot
'"^ '^"^"^ "

erfelijkheid hebben, zelfs die, waarbij eenige kennis der letteren

eigenlijk vereischt is. Als vaste regel geldt echter de erfelijkheid

van het ambt der rödjö's, de voornaamsten, d. i. de këdjoeröns,

inbegrepen. Een këdjoerön of rödjö wordt opgevolgd door zijnen

zoon ; niet hij voorkeur door den oudsten, maar door hem, die geldt

als mëloeah, voorzien van leekenen, die hem tot een gelukskind

stempelen. Wie die gelukkige is, dat wordt alweder door de geza-

menlijke sauilörö's uitgemaakt, die daarbij de hulp van eenen goeroe,

d. i. niet eenen godsdienstleeraar, maar wichelaar inroepen. Men

begrijpt dat, min of meer bewust, gewone meuschelijke hoedanig-

heden van de candidaten veel invloed oefenen bij de vergelijking

hunner »toeah". Voorkeur heeft men eer voor den jongste (bengsoe)

dan voor den oudste (oeloebörö) der zoons, hetgeen ook in de gewone

familiën hij de verdeeling eener nalatenschap aan den dag komt.

Onmondigheid geldt niet als beletsel tegen de opvolging: de oudere

familieleden treden dan zoolang als Ixidöls op.

Zijn er geene zoons, dan hangt het alweder van de toeah af, of

een bi-oeder dan wel een broederszoon of andere agnaat van den

overledene gekozen zal worden: »wie maar den titel (rang) kan

dragen" {sahan si nggöq mhah nahma), zegt men.

Is men het vóór de begrafenis van den gestorven rödjö eens kunnen

worden, dan pleegt men den opvolger op dezelfde baar (pérarakan)

met het lijk al naar mate van de familiebetrekking aan het hoofd-

of aan het voeteneinde naar de begraafplaats en straks van daar

evenzoo weer huiswaarts te dragen. Dit heet matvèn [ipaivèn) d. i.

aaneenschakelen, voortzetten, daar aldus de naam en rang van den

rödjö zonder verdere ceremonie overgaan, hetgeen eene belangrijke

besparing van kosten geeft ('). Eischl de keuze langduriger overleg,

(') Mawén heet ook het tijdelijk overdragen van het rödjö-ambt op eenen bloedverwant,

door eenen rödjö, die byv. eene handelsreis gaat ondernemen.
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van eenen nieuwen rödjö; hierbij kan men niet builen de »dóa"

van den kPdjoerön, die veel geld kost, en de ollicicelc kennisgave

aan de andere rödjö's in hetzelfde gebied, die vergezeld moet gaan

van een geschenk in wit goed, hadjocdin genaamd. Eindelijk moet

bij de ollicieele prorlamatie {milcön (') — ilinhiin — ridjii) eene

kandoeri plaats hebben, waarbij minstens een buiïel geslacht wordt.

Dezelfde omhaal is noodig, wanneer men vóór de begrafenis het niet

eens kan worden over de keuze uit de zoons: het mawèn wordt

dan onmogelijk, en men moet den gekozene van nieuws af rödjö

maken.

in Gajö Locos moet echter bij ieder sterfgeval van eenen rödjó

df uitdeeling van 8 stukken wit goed (4 aan Petiambang, 4 aan de

andere ambtgenooten tezamen) plaats hebben. Daar beet hel: male

herhadjoedin, leng hèrsalên, hangat jiépakirim, d. i. «als (een radja)

sterft, is badjoedin vereischt, bij vrijwillige overgave van het ambt

door den bekleeder aan een ander familielid geeft dit laatste hem

een salén, namelijk 2 stukken wit goed, en evenveel geeft men in

geval de re|iubliek onder een zekeren president steeds heet (linngal) is,

door ongeluk vervolgd wordt, en de broeders dus besluiten, hem

zijne waardigheid te ontnemen en ze aan een ander op te dragen".

Theoretisch zou een nieuw optredend këdjocrön zijne bevestiging

in Aljèh moeten halen. Het spreekt wel van zelf, dat, waar zulks

door de Atjéhsclie keudjroeëns der kustlandschappen al sedert eeuwen

niet of zeer onregelmatig placht te geschieden, de «vier ködjoeróns"

der Gajö's daaraan allerminst dachten. Daar de opvolgers door de

traditie van zelve aangewezen waren, en niemand hunner eraan

dacht, aan Atjèh de gehoorzaamheid op Ie zeggen, kon men hierin

veilig berusten.

Ten opzichte van de kr^djoeröns acht men hel maaèn niet noodig;

uien neemt aan, dat hun -tiahma" niet sterft, ook al wordt die niet

vóór de begrafenis op r-cn ander nvergi-drageti. Zoii<ier opzetlrlijke

(') ,\<,iq = Malei'^li nai* . Iifl »ihlfrToe(!'*l '" (= "") '"*'' *"<" <nusalic<c kniclil.
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verheflBngsplechtigheid, wijst de familie, in overleg met de rödjö's

van het gebied, den opvolger van eenen overleden këdjoeröu aan.

Dat men niet overal spreekt van nöikön kedjoerön, gelijk van nöikön

rödjö, is eene blijvende, stilzwijgende erkenning van het feit, dat

de këdjoeröns van boven ingesteld zijn, en niet door den volkswil.

In Gajö Loeös echter wordt de kedjoerön ongeveer op dezelfde wijze

als een ander rödjö aangesteld. Bij overlijden van den këdjoeriju

eischt de adat daar 16 stukken wit goed aan badjoedin, uit te

deelen aan de twaalf als meest oorspronkelijk beschouwde hoofden

{pënfjoeloe si doeö belas) van dat gebied.

Toen het këdjoerón-ambt, welks instelling de traditie met alle Athieruitgani;

andere oude en eerbiedwaardige adats gaarne aan Iskaudar (Eseu- "" „f'
^!!"^

° " der kedjoeruns.

kanda) Moeda = Meukoeta Alam (1607—1636) toeschrijft, ontstond,

zullen de titularissen wel de voornaamste rödjö's zijn geweest, maar de

onvervreemdbare 'nahma" (titel) kon hun nageslacht niet voor achter-

uitgang behoeden. Vooral Siah Oetama, die waarschijnlijk van den

aanvang af ter volmaking van het viertal diende, moest dit onder-

vinden: zijn gebied èn als rödjö èn als kedjoerön slonk steeds meer

en bestaat nu nog slechts uit ééne kampöng ten Zuiden van het

Meer: Nosar. Wel denkt niemand eraan, hem den këdjoerönstitel

te betwisten, maar overigens neemt men weinig notitie van hem.

Ongeveer in 1887 of 88 moet hij met eenig gevolg en een paai'

huldeblijken te Keumala in Pidië, waar toen de Pretendent-soeltau

van Atjèh met zijne getrouwen zetelde, zijne opwachting gemaakt

hebben en over de ongunst der tijden zijn gaan klagen. Hij ontving

daai- aanvankelijk eene ernstige berisping wegens de geringheid der

door hem medegebrachte huldegaven, maar kreeg ten slotte eene

sarakala (aanstellingsacte) en men maakte er voor hem een zilveren

zegel om zijne eigene brieven van zijn waai'merk te kunnen voorzien.

Ook de andere këdjoeröns en voornaamste rödjö's uit het Gajöland

hebben, toen de Pretendenl-soeltan van Aljèh met zijne getrouwen

te Keumala zetelde, daar hunne opwachting gemaakt, hetgeen, met

het oog op de voordeelen, die voor het hof in ballingschap aan
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zulke bezoeken verbonden waren, zeer werd aangemoediptl. Di-fienen,

wier huldebewijzen hen zulks waardig; deden keuren, ontvingen

sa ra ka la's.

Ifiigocio.' Tjé.) In den loop der tijden kwam een ander hoofd in het Meergebied

van Hóiw^an. ^gj ^jj^g aniiexcn steeds meer op den voorgrond : Pèngoeloe of Hödjó

Tjèq. Uit de boven (bladz. Jjü en vv.) omtrent hem en de zijnen mede-

gedeelde legende valt niet veel anders af te leiden dan hunne

Bataksche afkomst, die ook van elders voldoende vaststaat. Men

zou er nog uit kunnen coneludecren, dat hunue vestiging in hel

Gajöland onder sanctie van den Atjèhschen opperheer bad plaats

gehad, maar waarschijnlijker hebben de Gajö's die sanetie verdicht

omdat zij meenden, dat eene zoo belangrijke immigratie ni(;t buiten

den wil van den Mi)oe ni Aljèh (Heer van Atjèh) kon plaats vinden.

Toen de këdjoerönschappen ingesteld werden, zullen de «zevenen-

twintig Balaks" nog wel niet len Westen van het Meer gezeten

hebben. Hoe dit ook zij. later w(!rd Pëngocloe Tjéq voor zijne

onderdanen geheel hetzelfde, wal elk der vier këdjoeróns voor de

zijnen is en een door zijnen rijkdom zeer invloedrijk rödjö bovendien.

Hij -sënibabl" geen der ki5djoeröns, en de Aljèhscbe kusthoofden,

met wie de Meerbewoners rontact hebben, beschouwen hem sinds

menschenheugenis als een der tlajó-radja's hij uitnemendheid. Op

den këdjoerön-rang maakt hij niet de minste aanspraak; bij heeft

dien niet noodig; de talrijkhcid, de innige onderlinge samenhangen

de relatieve afgeslotenheid der zijn gezag erkennende bevolking geeft

hem zelfs eene positie, waaruil een energiek man veel meer maken

kan dan uit de aanstelling tot këdjoerön door eene macht van buiten.

Maar de (lajö's vergeten toch niel. dat zijne onbetwiste grootheid

niet '•van Atjèh" is. iets van den |>arvenu blijft aan zijnen naam

verhondtMi. Ook beweren zij wel, dat zijn gezag zich «ügenlyk

be|»erkt tot zijne tnetisclien, evenals dat van andere rödjö's, en dat

hl) niet, zooals •!< këdjoerön», over eenig gebied iels te zeggen heeft,

waar bel bijv. betreft het maken van nieuwe ontginningen of neder-

zettingen. De door hem en de zijnen geoccupeerde grond is en

blijft gehii-d van Ködjn Boekt^t. zeggen sommigen, ;il hebben de lui
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van Pëngoeloe Tjéq op die theorie heel wat af te dingen. Wij

kunnen hel belangryke terrein, dat uitsluitend door lieden van

Böbasan bevolkt is, moeielijk anders dan gebied van Pëngoeloe Tjéq

noemen, maar op de kaart zijn, om aan de Gajósche voorstelling

der zaak vol recht te doen wedervaren, de afzonderlijke nederzet-

tingen der lieden van Rödjö Tjéq met R. Tj. aangegeven, zonder

dat door eene omvattende grens over het daartusschenin gelegen

onbewoonde terrein iets beslist is.

Rödjö Linggö bleef in zijn over het algemeen armoedig këdjoerön-

schap zonder concurrenten, al bemerkt men in het volkrijkste gedeelte

van de Boven-Djemèr. Isaq en annexeu, weinig van hem.

Hoe lang geleden weet men niet, volgens velen vóór ongeveer KëdjoerSn

eene eeuw, gingen wegens onlusten of misgewas de eerste verhuizers
^^°'^'

uit het Dörötgebied naar het tegenwoordige Sërbödjadi en vormden

daar de nederzettingen, die allengs door toevloed van elementen ook

uit het overige Gajoland, vooral uit Gajö Loeös, in aantal toenamen.

Het voornaamste hoofd aldaar kreeg in de wandeling den naam

Kedjoerön Ahöq, zonderdat iemand daarmede bedoelde, hem in aanzien

met de »vier këdjoeröns". si ópal, gelijk te stellen. Een oud man

uit de familie van Rödjö Linggö zeide mij dan ook met veel gewicht

:

•wij noemen hem Mërah (') Ahöq zonder meer".

Ofschoon in het Sërbödjadische wel hoofden zijn of geweest zijn,

die naast den kedjoerön Ahöq stonden (Pëngoeloe Pënarön en Kedjoerön

Tandél), waren die toch niet geheel met hem gelijk en was er

niemand hoven hem. Daarom kunnen wij ook hem, onder zeker

voorbehoud, als hoofd van het gebied der Boven-Tëmiang- en Peu-

reuiavrivieren laten gelden.

Volgens sommigen zou Siali Oelama vroeger iets over Sërbödjadi

te zeggen gehad hebhen ; deze overlevering vermelden wij later.

Pëtiambang bleef onbetwist kedjoerön van Gajö Loeös, dat althans

in de laatste tijden het meeist bevolkte deel van het Gajoland is,

(') Merah geldt in Atjèh al* de omlc, algemeene lllel Tan JiooFdcn riiór hel ontsUan Tan

geregelde stalen, zooal-; in de legende de eerste Torst van Pasè (Malikoes-SaIëhJ TMr de

sticbtiog van dat rijk Mërah Silaa heette.
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maar zijn gezag heeft, zooals ons nader blijken zal, gevoelig ge-

leden. Onder de voorname ródjö's van Gajö Loeös zijn er, die

lieui verre overschaduwen en die, als het erop aankomt, ook

het uiterlijke aanzien van hunnen këdjoerön in geen enkel opzicht

ontzien.

Zoo zijn er dus zes Gajöhoofdeu, die hetzij door de traditie, hetzij

door bijzondere omstandigheden met een zeker algemeener gezag en

aanzien zijn bekleed dan de gewone rödjö's, die alleen aan het

hoofd hunner stamgemeenschap staan: Rödjö Boeket, Rödjö of Pe-

ngoeloe Tjéq, Siah Oetama, Rödjö Linggö, Pétiambang, Këdjoerön Aböq

en nog twee aan wie, hoewel hunne macht en aanzien onbeduidend

zijn, de traditie eene bijzondere plaats toekent, Péngoeloe Péiwrón

en Këdjoerön Tandél.

Andere hoofden De Gajösche traditie heeft echter nog meer te verhalen omtrent

mei zeker jj^pg volkshoofden. Naast si ópal (»de vier", nam. de këdjoeröns)
traditioneel

, , „\ ,-, / i

aanzien, hoort men van « piloe (»dc zeven ) en van si mpat-belas (»de

veertien") spreken. Bij nadere navraag blijkt, dat men het zevental

vrij algemeen evenzeer als het këdjoerönschap tot de inzettingen

der Atjèhsche vorsten rekent. Of die zeven in de veertien zijn

begrepen, dan wel met dezen een eenentwintigtal uitmaken, deze

vraag wordt meestal weifelend beantwoord. Er zijn er, die gewagen

van si piloe Aijéh en */ pitoe Djöhör, echter zonder van den oor-

sprong dier uitdrukkingen eene verklaring te kunnen geven.

Hetgeen zich uit al die verwarde gegevens laat afleiden, is hoofd-

zakelijk, dat er in het tijdperk van de instelling der këdjoeröns

(dus naar gissing ± 1600—1650) nog een aantal andere hoofden

op den voorgrond traden, waarvan althans sommigen hunnen voor-

rang ook door den vorst van Atjèh erkend zagen, door het geschenk

van een bawar of de toekenning van een bijzonderen titel. Eenige

van die titeldragers zijn nog steeds min of meer voorname rödjö's;

van anderen is het gebied of gezag, dat zij vroeger gehad mogen

hebben, verdwenen, ja soms kost het moeite, te weten te komen

of er nog een drager van den titel bestaat.
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Eeu paar kinderachtige legenden moeten dienen om den oorsprong Hoor AijcU

van sommige der titels te verklaren. Eene dier legenden boudt in,
j„„opi„(.s

dat toen de vier këdjoeróns in Atjèh waren om hunne hulde aan

den vorst te bewijzen, alle voornaamste Gajö-rödjö's met ben waren

opgekomen. De soeverein kwam kort na de plechtige ontvangst

der vasallen te sterven, en nu beijverden zich verschillende van die

Gajö-hoofden om een of ander deel van den arbeid voor de lijkbe-

zorging op zich te nemen. Uit erkenning dier diensten gaf het

hoogste gezag in Atjèh hun titels, waarvan wij thans eenige laten

1°. Pêngoeloe Pêparéq, deze groef de gi-acbt {peparéq) om den

grafheuvel van den dooden vorst. Deze en de twee volgende be-

hooren tot de voornaamste rödjö's van Gajö Loeös.

2». Pêngoeloe Penósan {pènósan van lós, menos, beduidt » making"),

deze »maakte" het graf, volgens anderen de doodkist of de lijkbaar.

Zie N». 1.

3*. Pêngoeloe Söndörön ondersteunde [söndör) het lijk bij de

wassching. De titel wordt thans door den rödjö van Gëgarang

gedragen, terwijl de kampóng Söndörön in Gajö Loeös door leden

van 2 geslacliten met andere namen bewoond wordt.

4». Pêngoeloe Pajöng droeg het zonnescherm over de lijkbaar:

thans een klein rödjö in het gehucht Niwör (aan de Dösön, zijrivier

van de Djëmèr); een ander deel van den stam in Samar Kilang.

5». Pêngoeloe Pêrtèq bracht papajavruchten {pêrtéq) voor het

lijkmaal aan ; thans een klein rödjö in de kampöng Përtéq in het

6°. Pêngoeloe Gérêpa, functie bij de lijkbezorging onbekend. Zijn

stam verhuisde uit het Djëmèr-gebied (waar Gërëpa nog eene

buffelkraal is) deels naar de Dösönstreek, en ging deels naar

Sërbödjadi.

7». Pêngoeloe Kêrlang torschte {arang) de lijkbaar op zijn schouder

(kêrlang) ; zijn stam week uit het Boven-Djêmèr-gebied (waar Kërlang

nog slechts eene buffelkraal is) naar Samar Kilang.

8». Pêngoeloe Nawar besproeide het graf met het onvermijdelijke.
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booze invloeden werende raeelwater {lepöng tavoar) ; de kampóng Nawar

lag bij Pënarön, maar de titeldrager moet sinds lang in Scroelö wonen.

9". Péngocloc Bertch strooide met gepofte rijst {herlrh) gedurende

den begrafenistocht. Men zegt. dat hij in de sedert lang verlaten

kampóng Boegaq (I)öröt-gebied) woonde, maar sedert de uitwijking

zijner lieden naar Serbodjadi alle aanzien verloren heeft.

10". Pêngoeloe Bedaq nam bëdaq mede om de grafsteenen te

wasscben. De drager van dezen titel woont met de zijnen in Të-

nambaq in het gebied der Löjang (zijrivier van de Djëmèr).

11". Pêngoeloe Móngliör bracht oranjeappcls (möngkör) mede, welker

sap, met bëdaq gemengd, dient om de grafsteenen, planken enz.

te reinigen. De kampóng Möngkör ligt aan de Löjang, maar de

liteldragcr is van daar naar de Boven-Sëmödöm (Bidén) verhuisd.

12». Pêngoeloe Male maakte de bloemenguirlande {male) om over

de lijkbaar te leggen. Waar de titeldrager heen geraakt is, weet

men niet.

13°. Kaja (of Oerang kaja) Lómót, rödjö in het gebied van de

Lömót, zijrivier van de Djëmèr. Van hem wordt niets verteld, dat

verband houdt met de legendarische begrafenis. Men zegt wel (met

toespeling op zijnen titel kaja), dat indertijd de vorst van Atjèh de

Gajósche hoofden om een mand [gaténg) vol stofgoud verzocht. Men

zag geene kans aan dit veraoek te voldoen, totdat een vernuftig

hoofd uit het gebied der Isaq den raad gaf, de mand beneden met

rijst te vullen en daaroverheen de aanzienlijke hoeveelheid stofgoud

te spreiden, die het -rijke hoofd van Lómöt" (Kaja Lómöt) voor dat

doel afstond. De Atjèhsche vorst was zoo verrast over de listige

wijze, waarop men aan zijne onuitvoerbare opdracht gevolg had

gegeven, dat hij den vernufleling den erfelijken titel Këpala Akal

gaf en den goudbezitter dien van Oerang kaja Lómöt.

Deze Kaja Lómót zou een hawar bezitten, die den naam Mérhoem

(eigenlijk, „wijlen, zaliger"',) draagt, en als méroelah (door een geest

bezeten) geldt. Richt men in Lómöt eene këndoeri aan, zonder voor

dit bezielde wapen eene portie af te zonderen, dan krijgen alle

feestvierders diarrhée.
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14". Kêpala Akal (dikwijls „Pêlafcal" uitgesproken). Zie onder

13». De dragers van dezen titel zouden vroeger voorname hoofden

zijn geweest, tóaar gedurende eenigen tijd in het vergeetboek zijn

geraakt, hoewel de reclithebbendeu steeds in hun oorspronkelijk

terrein (Isaq aan de Boven-Djëmèr) bleven wonen en zelf eenige uit

Atjèh afkomstige poesaka-voorwerpen bewaarden, waaronder bijv.

een kal piloe mala (een klapperdop met zeven gaten), een bawar,

een dërham Djöhör, een lok piraq (zilveren plaat). Ongeveer vijftien

jaren geleden brak een twist in Isa([ uit, die leidde tot herstel van

Këpala Akal.

15". Péugoeloe Liwigö zou oudtijds met Kaja Lömöt als rechtcr-

en linkerhand van Rödjö (Kedjoeróu) Linggö gegolden hebben. De

titeldrager woont nu stil in Linggö en fungeert als rödjö van een

gehucht (Dêlöng) in de Dósönstreek.

16". Kédjoerdn Dagang zou eene functie eveneens van Atjèhsche

schepping zijn met de bedoeling, dat alle vreemdelingen (dagang),

die in bet Gajölaud kwamen, onder zijn gezag hadden moeten staan.

In Maleische landen komen pëngoeloe's dagang met soortgelijke

functies voor, maar in het Gajöland had men dan eigenlijk voor elk

der drie of vier hoofddeelen zulk eenen chef der vreemdelingen

moeten hebben. Sedert menschenheugenis bekommert zich geen

vreemdeling om den onbcduidenden titeldrager, die thans in Batjang,

dicht bij Pënampakan (Gajö Loeös), de kampöng der Pëliambangs,

woont.

17". Phigoeloe Khnala is een rödjö in Gajö Loeös, wiens tegen-

woordige woonplaats is Lëmpëlam, niet ver van de pintoe rimbö

als men van het Djemèr-gebied in Gajö Loeös komt. Ook zijn naam

wordt met de legenden betreffende de aanrakingen met den Atjèhschen

soeverein in verband gebraciit, hodfdzakelijk wegens een straks te

vermelden rijmpje.

Zooals men ziet worden er ouder al die gedistingeerde hoofden

geene uit de Laut Tawar genoemd, en slechts enkele uit Gajö Loeös

;

de meeste zijn uit de Döröt. Sommigen laten dan ook uit het

begrafenisverhaal de rödjö's van Gajö Loeös geheel weg, weten niet
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van eene vorstelijke begrafenis in Aljch, waaraan Gajösche lioofdeu

deelnamen, en noemen al die overige »pëngoeloes" van den ouden

tijd trawanten van Këdjoerön Linggö en verplicht om bij diens

sterven de door bunne respectieve namen naar het beet aangewezen

fun(?ties bij de lijkbezorging te vervuilen. Dat in Atjèb oudtijds de

këdjoerön vau Linggö als senior onder de si opat gold, meenen de

meeste Gajö's, ook die niet in de Döröt thuis hooren.

Men begrijpt, dat onze opsomming van de hierboven genoemde

titels, uit welke verschillende bloemlezingen worden gemaakt om

tot si piloe of si mpal-bélas te geraken, meest dient om de populaire

overlevering te doen kennen. Vele dier namen zijn eenvoudig die

der hoofdkampöngs, waarin hunne dragers zetelen ; van andere is

de ware oorsprong vergeten. Onder de tegenwoordige hoofden

komen sommige van die titels niet voor, andere treden geheel op

den achtergrond en zeer belangrijke namen van dezen tijd ontbreken

aan de lijst. Wij leeren allen straks van zelf kennen, als wij de

landschappen van het Gajö-gebied een voor een behandelen.

Ecnigc Wij willen echter nog uit de volkstraditie een paar van die min

oiakeispreukoiiof jjjeer raadselachtige spreuken citeeren, waarin eene naieve In-

de" hoofden, landsche maatschappij hare wereldwijsheid pleegt neer te leggen.

Ten onrechte zien velen, die oppervlakkig met zulke dingen kennis

hebben gemaakt, in die zegswijzen, spreuken, rijmpjes enz. eene

soort van rechtsregelen ; vooral ten opzichte van de Manangkabauërs

heeft men zich aan dergelijke misvattingen gewend. De adat, èn als

recht èn als zedeleer, leert men slechts kennen uit zorgvuldige

waarneming van het leven, van de vragen, waartoe het aan-

leiding geeft, en van de wijze, waai-op men die beslist. De spreuken

dienen daarbij als ornament en niet als kenbron; het zijn meestal

ietwat pedante uitingen van levenservaring, door ouden van dagen

of van verstand zóó ingekleed, dat de jongeren en eenvoudigen ze

niet zoo aanstonds verstaan. Bij voorkeur brengt men er zeldzame

of ongebruikelijke woorden in te pas, spreekt eene gedachte maar

half uit, kleedt ze dubbelzinnig in, enz. Daarom kan dan ook ieder

ervaringrijke zijne eigene wijsheid eruit halen of erin leggen, en
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niet zelden hoort men den een znlk een gezegde geheel anders

verklaren dan den ander, waarbij het gezelschap den vernuftigste

gelijk geeft, maar ook wel een oude heer opmerkt, dat men de

zaak op verschillende maniereu kan heschouwen.

Over de rödjö's en këdjoeröns verneemt men o. a. de volgende

orakeltaal

:

Rödjö (of ödöl) atan astana, imöm (of hoeköm) atan agama, loeö

menêwèdni pinloe, pertama si koednröl kedoeö si koewas, toeö si

tnènèngódné, saudörö gënap moepakal, toeö sédéq-sasat d. i. «De rödjö

(of de ödöt-vertegenwoordiger) zetelt in het paleis ('), de imöm

(vertegenwoordiger der heilige wet) handhaaft den godsdienst, de

toeö past op de deur, vooreerst op wie uitgaat, ten tweede op wie

ingaat, die allen moet de toeö zieu ; de broeders moeten gezamenlijk

overleg plegen, de toeö stelt onderzoek in.

Kedjoerön moepëndari, rödjö medjarikaki, toeö mesekölal, imöm

moekalép, moerèp herbenar, maté hertjoetji, moerép ikandóng ödöl, maté

ikandöng hoemi, moerép moeambilön maté mésöböp, d. i. »De kedjoerön

heeft zijne trawanten (^) (ui. andere rödjö's), de rödjö zijne helpers

(naaste familieleden, de Atjèhsche banta's), de toeö zijne plaatsver-

vangers ('), de imöm zijnen katép (*). Wij moeten leven in waar-

heid, de doode wordt gereinigd ; levend draagt ons de ödöt, dood

draagt ons de aarde, levend zoeken wij ons onderhoud, sterven

doen wij door eene oorzaak".

5» ópal mékawal, si pitoe moedéniö (^), si opat moekepala, si piloc

(') Inderdaad I; er in het geheele Gajöland niets, dat op een paleis gelijkt, en wonnl de

rndjó met de zijnen in een huis als een ander.

(') l'endari is het Maleische b'éndari, in Maleische rijkjes een hoog slaalsbeambte. wiens

titel door de Aljèhers lol beunaróé {meunaröe). door de Gajö's lot pendari werd verbasterd,

maar bij geen van beide volken in gewoon gebruik is.

(') S'ékdlal is een verouderde term voor de plaatsvervangers van rodjö of toeö, die in

hel gewone leven hödöl lieelen. In Gajó Loeös wordl deze spreuk niet gezegd; wel heel

het daar van den rödjó: mesekölal doeö kali (oedjöh, moepengasoeh doeH kali lapan »hij heeft

tweemaal zeven sëkólats en tweemaal acht lijfdienaren".

(') inderdaad zijn er weinige imoms, die eeneii katèp naast zich hebben, maar de anderen

hebben dan toch ook hunne helpers. In Gajö l.oeös geldt deze spreuk niet, want daar is

de katip zooveel als de imöm van den moedö.

(*) Denió = doenja, wereld.
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moekemala, A. i. »De vier (këdjocröns) bewaken fhet gelieele Gajöland),

de zeven (rödjö's of pëngoeloe's) hebben de wereldsche zaken (het

bestnur enz.) in handen ; de vier hebben eenen këpala (waaronder

men verstaan wil, dat aan de vier këdjoeröns indertijd door den

Soeltan van Aljèh Këpala Akal (') ais raadsman werd toegevoegd) de

zeven iiebben een këmala (evenzoo zon aan <le zeven in Atjèh bevestigde

pëngoeloe's Pëngoeloe Këmala (*) als helper zijn aangewezen)".

Men ziel, dat de spreuk niet door eigeu helderheid uitmunt en

zich ook tot geheel andere interpretatie zou leenen.

De GajS's Ofschoon wij over de geschiedenis der betrekkingen van het Gajö-

bleveii zich mei
igj^^j j^gj ^Une Atjèhschc soevereinen na de instelling van hel

Aljèh één ge- _
•• •• "

voelen, këdjoeronschap weinig bepaalde gegevens hebben, wijst alles erop,

dat de verhouding ongestoord bleef. Intiemer dan met de ver

afgelegen, steeds minder naar buiten werkende Dalam der Atjèhsche

vorsten was uit den aard der zaak het verkeer met de kusthoofden,

bij wie men om zout, opium en kleederen ter markt moest

komen en waar men zijne paarden, vee en tabak Ie gelde moest maken.

Zoo waren de lieden van het Meer met Peusangan, Sanialanga.

Peudada en ook met sommige hoofden der Pasè-streek in goede

vriendschap ; de bewoners van Gajö Loeös en sommige van de Döröt

hadden het meest met Soesöh (Blang Pidië), Seunagan en Meulaböh

te doen. Een deel der üörötlieden verkeerde aan de beneden Djambö

Ajé en, evenals Sërbödjadi en Gajö Loeös, met sommige landschappen

ter Oostkust van Soematra.

Himno Dat men zich met Atjèh politiek één bleef gevoelen, kwam bij

deniiiame a.in
jjgj uitbreken van den Atjèb-oorlog uit. Evenzeer als in zuiver

Atjèhsche landschappen werd toen in het Gajóland regelmatig een

deel der djëkat (zakat) als ysabü", als bijdrage voor den heiligen

oorlog, afgezonderd. Die rijst werd verkocht en het geld bij gele-

genheid der komst van menschen, die met een zegel van den Soeltan

gewapend waren, aan dezen afgedragen.

(') Zie in de opsomming der pëngoeloe's hierboven N°. 14.

(') Zie in de opsomming N°. 17.
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Soms hield men nok nog hijzondere geldinzamelingen voor het

gewijde doel, en de Gajö's weten te verhalen van zulke gelegenheden,

waaihij allen, zelfs de aruisten, hun penningske offerden.

Een këdjoerön van Gajö Loeös ging in de eerete jaren van den

Atjèh-oorlog naar Groot-Atjèh en stierf daar. Later zijn benden uit

Gajö Loeös over Soesöh naar Meulaböh getogen om aan den oorlog deel

te nemen, maar weldra teruggekeerd.

Wij zagen reeds, dat vele Gajósche hoofden te Keumala hij den

Pretendent-Soeltan hunne opwachting gingen maken.

Toen na onze «concentratie" in Atjèh Teungkoe Tiró met nieuwen

ijver heilige krijgsbenden ging vormen, hebhen ook tal van Gajö's

aan de oproeping gehoor gegeven. Teungkoe Tapa, de wonderman.

die in 1898 en later zoovele aanhangers won in de Atjèhsche land-

schappen ter Oostkust en ook in de Pasèstreek, was een Gajö uit

Tèlóng, en hij bleef met Gajósche en Atjèhsche volgelingen onrust

vei-wekken totdat hij in 1900 in de Pasèstreek sneuvelde.

In April 1901 werd ons bivak te Blaug Pidië (Boven-Soesöh) aan-

gevallen door eene groote bende Gajö's uit Gajö Loeös, voornamelijk

lieden uit Pëparéq. Gëgarang, Pënösan, Pasér. Padang, maar ook

uit andere nederzettingen : zoo was bijv. zekere Panglimö Prang

Bali uit Tjanè Töa erbij. De tjéq van Padang en de rödjö van

Pasér waren de hoofdaanleggers.

Toen de Preteiident-soeltan ( ') van Atjèh door eenen samenloop van

omstandigheden erin slaagde, in 1900 Samalanga geruimen tijd tot

centrum van verzet te maken, kwamen al de voornaamste hoofden

van het Meergebied hem daar hunne opwachting maken en geschenken

aanbieden. Ook Ama-n-Njaq Ara en de Pëngoeloe Sëkoeölön van

Sërbödjadi zijn daar geweest. En nadat de Pretendent van daar

was verjaagd en zich ook in Peudada en Peusangan niet langer

schuil kon houden, vlood hij naar het Gajöland, waar de këdjoeröns

van het Jleergebied en van de Döröt (Rödjö Boeket, Siah Oetama en

Rödjö Linggö) aan hem en zijne bende alle mogelijke hulp en steun

(') BebSlve Upoe ni Mjéh, Heer vao Atjèh. noemen de Gajö's de» Soellan ook Afpoe-n-Zö,

onze Heer, lellerlijk het Atjèhsche Póleti.
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verleenden. Na den tocht der colonne Van Daalen (1901) maakten

ook een aantal hoofden der fiajö Loeös te Rawé bij den Soellan

hunne opwachting: behalve twee leden der këdjoeröns-familie ver-

schenen daar de rödjö's van Pörang, Gölö, Boeket, Koetö Lintang,

Reina, Tampèng, Këmala Dërna (Lëmpëlani), Söndörön (Gëgarang)

deels persoonlijk, deels vertegenwoordigd door naastbestaanden.

De ad.ii eii de De verhoudiüg tusscheu odöt (adat) en hoeköm is in het
go.

^JJ*"g'=
Gajóland in hoofdzaak gelijk aan die in andere Mohammedaansche

landen van den Archipel. De ödöt is de ongeschreven wet, die in

samenhang met het geheele volksleven onstaat en zich wijzigt en

door de hoofden gehandhaafd wordt ; de hoeköm is de wet van den

Islam, die men theoretisch volmaakt, immers goddelijk acht, maar

waaraan in de practijk, afgezien van het godsdienstige leven in den

engeren zin des woords, slechts het familieleven onderworpen is.

In het gewone spraakgebruik bedoelt men met ödöt wel den rödjö,

die haar handhaaft, en met hoeköm den imöm.

iieiadai-bewijs Het Inlandsclie begrip, dat ecne overtreding der ödöt om strafbaar

'te zijn door een zichtbaar bewijs, een teeken moet aangetoond worden,

is ook bij de (iajö's van kracht: zonder hèndö geen salah. Één

hoofddoek van den overspelige, die in handen van den man der

medeplichtige vrouw achterbleef, is een afdoend bewijs : tien ver-

klaringen van getuigen zonder zulk een bendö zij waardeloos. Alleen

kan een aantal personen, die getuigen waren van iemands misdrijf

zonder te slagen in de poging om béndö te bemachtigen, hem en

zijnen slamgenooten eene officieele waai-schuwing gaan toedienen,

dat hij zich vooraan voor herhaling wachte: dit heel menjeranlan

(van seranla).

Odöt mënhoekom moesipöt woedjoel, hoeköm ménhoeköm moesipöt

kalam. Odöt ara mësoeköt-sipöt, qikö kaul iléléti, gikö naroe isëtax

{isipöti); hoeköm moepërloe-soenat, loeö mésédéq-sasat, anaq-boeah gënap

moepakat, d. i.:

«De adat (rödjö) beslist naar de eigenschap (Gods), die hel Zijn

heet, de hoeköm (imöm) naar de eigenschap (Gods), die de Spraak
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heel ('). De adat meel en pasl, eene zaak van omvang door de

maat (die men zich dan als een touw voorslell) eromheen te slaan,

eene zaak van lengte door de el {sela, hasla) aan te leggen; de

hoeköm werkt met de begrippen përloe (verplicht) en soeuat (aan-

bevolen): de toeö heeft lot taak te vorscheu en te ondei*zoeken, de

anaq-boeahs moeten onderling overleggen".

Bij doodslag hebben ödöt en hoeköm beiden iets te zeggen. Bëndö, Doodslag eo

een zichtbaar leeken van den doodslager, is niet noodig om hem

schuldig te verklaren; gewoonlijk staat zijne schuld vast en wordt

zij niet ontkend. Dan geldt de regel: male hérbéla, roesaq bérsaléi-

pèniri, »voor den doode bloedwraak, voor den verwonde een stel

kleederen en het bad". Men zegt ook wel roesaq bërsalén, rajóh

bi^éniri d. i. voor den verwonde een stel kleederen, voor (vergoten)

bloed een bad. De doodslager wordt, indien zijne daad niet als

rechtmatig geldt, om hel leven gebracht en wel, zooals alle des

doods schuldigen in het Gajöland op ééne van beide manieren:

tjëngkèq, worging, doordien men eene stevige streng garen of een

stuk wil goed om den hals des schuldigen windt en onder het

gieten van water over zijn hoofd, naar beide zijden aantrekt; of

dëdèq, verdrinking, doordien men hem voorover liggend, met een

bouten vork om den hals geslagen, met het hoofd onder water

houdt. Voor bèla is de worging de gewone wijze; dieven ver-

drinkt men.

Dooding van menscheu wegens overtreding der ödöt mag namelijk

niet met bloedstorting gepaard gaan, zooals het dooden in gevecht

of oorlog:

Bödjö mënönöh görö mërajóh, »de rödjö doodt zonder bloed".

De bèla wordt evenzeer aan doodslagers van eigen saudörö's als Bloedwraak.

aan die van vreemden voltrokken. In bet laatste geval komen de

(') Onder de twiutig eigeascbappen, die de Mohamniedaansche dogmaliek aan God loekeiit,

teil men het Zijn en de Spraak. Hiermede wordt na vergeleken de rechtspraak der men-

schelijke wet naar tastbare (•zijnde") leekeus en die naar goddelijk recht, die geluigeii-

Terklariugen (•spraak") als bewezen
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saudörö's van den verslagene eerst voldoening eischen, gewapend

alsof zij krijg wilden voeren, maar de rödjö van den schuldige—
welke laatste met de handen op den rug gehouden gereed wordt

gehouden— herinnert hun dan: ara ödöl ara hoeköm »er zijn auto-

riteiten om die zaken naar menschelijk en goddelijk recht te he-

slissen", en zoo wordt, desnoods na overleg van de heide betrokken

rödjö's, satisfactie verleend.

Bioedprijs. Geen hloedwraak wordt genomen, wanneer de doodslag door twee

of' meer personen gezamenlijk hedreven is, tenzij men een der per-

sonen als dan hoofdschuldige kan aanwijzen, omdat hij den eersten

slag toebracht; dan wordt deze gedood en de anderen loopen vrij.

Men acht het echter onbillijk twee of meer als bèla voor éénen te

laten sterven indien alle mededaders als even schuldig gelden. Daarom

wordt de bèla dan door den bloedprijs vervangen, dien zij of hunne

saudörö's gezamenlijk moeten betalen. Men noemt hem met den

aan de Mohammedaansche wet ontleenden term diöt (Arah. diat).

Men beweert dan, dat de ware bloedprijs, naar de echte ödöt Gajö

zoo hoog is, dat niemand dien zou kunnen betalen, waarom men

zich in de practijk met bereikbare bedragen tevreden stelt. In

Gajö Loeös heet de bloedprijs naar omstandigheden te bedragen

600, &00 of 400 dollars. Behalve de eigenlijke diöt, spreken de

deskundigen nog van andere betalingen, die men met de namen

ródjóq en ma'as (') aanduidt; gewoonlijk bedoelt men hiermede een

minder bedrag dan het eigenlijk verscliuldigde, waarmede de belee-

digde partij genoegen neemt, mits de aanbieding op de meest

nederige wijze plaats vinde.

De naaste agnaten van den verslagene ontvangen slechts een deel

van de diöt; een ander deel is voor de «ödöt en hoeköm".

Voor eenen gedooden slaaf geldt noch bèla noch diöt, want: korö

géralé "Zijn naam is (als het ware) bufTel", men betaalt den

eigenaar den prijs, waarvoor hij den slaaf gekocht heeft.

(') Deze thans onbegrepen termen hangen samen met het Arabische roedjoe', waarmee

men hier bedoelde, dal men weder in vrede tot elkander is teruggekeerd, en met nia'af, dal

vergiffenis, toegevendheid moet beduiden.
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Evenuiiu is bèla of diöt verschuldigd, wanueer men in oorlog iemand Diefstal

doodt, of wanneer men een op heelerdaad betrapten dief {djéma

inënvsuh) of ontuchtige {djéma hédérè, bèritiang, hërbiag of bèrdjalang)

dadelijk verslaat. Zulke doodslag is echter alleen geoorloofd aan de

betrokkenen, d. i. den bestolene en zijne saudörö's of waar het

ontucht betreft, den saudörö's hetzij van den beleedigdeu echlgenool.

hetzij van de ongehuwde vrouw, met wie de daad bedi-even werd.

Ter zijner verontschuldiging moet men echter in zulke gevallen de

leer der bêndö in eere houden, doordien men een gestolen voorwerp

aan het lijk van den verslagen dief bevestigt en ook aan de vrouwe-

lijke medeplichtige van den ontuchtige eene wond toebrengt.

Wat den dief betreft, geldt dan : bèlaé si ümhé »als zijn bèla is

hetgeen hij gestolen heeft". De schuldige vrouw moet echter als

bèla van haren verslagen boel ter dood gebracht worden, gewoonlijk

door tjéng/ièq (worging).

Men mag de op heeter daad betrapte schuldigen niet meer neer-

slaan, wanneei het hun gelukt is binnen de grenzen hunner kam-

pöng te vluchten, want daar heerschen ödöt en hoeköm. Dit wordt

vaak vergeleken met het recht, dat de eigenaar eener beplante

sawah heeft om een bulfel, die er door heen loopt, dood te

steken ; zoodra de butTel buiten het sawah-terrein is, houdt dit

recht op.

Diefstal, die volgens de ödöt-leer bewezen, maar niet door het

verslaan van den dief gestraft is, wordt vaak door eene boete, met

teruggave van het gestolene afgedaan ; alleen de hardnekkige, onver-

beterlijke recidivist of hij, die onder verzwarende omstandigheden

een belangrijken diefstal pleegt, wordt wel door de bevoegde auto-

riteiten ter dood gebracht; verdrinking is dan de gewone wijze.

Als bëttdii van diefstal geldt niet alleen een gestolen voorwerp, maar

ook eene woud, die men den dief bij zijne vlucht toegebracht heeft.

Zulk een teekeu wordt ook wel Ijap (zegel) genoemd. Heeft men

eenen dief gevangen, dan laat men hem wel loskoopen {tèboes) tegen

10 töil, in werkelijkheid 20 dollars, voor den rödjö.

Alle ontucht, om het even of de man die bedrijft met een onge-
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Irouwd meisje, luet de vrouw vau een ander, of met eene vrouw,

die lieru volgens ödöt of hoeköm uiel zou mogen toebehooren (dit

laatste heet soembmg, bloedschaude, maar valt niet onder eigen

strafbepalingen), geldt als niet gepleegd, wanneer men geene bëudö

(een kleedingstuk uf iets dergelijks van den schuldige) kan vertoonen.

Heeft men zulk een teeken, dan wordt de zaak met eene boete

afgedaan, en voor de vrouw worden haar vader, bare broeders, of

als zij gehuwd is, haar man beboet. Dit laatste houdt verband met

de positie der vrouw, die min of meer een voorwerp van eigendom

is : ongetrouwd, van haren vader of verdere agnaten, die haar een-

maal aan eene passende partij zullen «verkoopen", getrouwd, van

baren man. Wel moet nu de vrouw, ingeval haar boel gedood

werd, diens bèla worden, want zij is dan het voorwerp, waarmede

baar man, vader of broeder zijne gerechtigheid voldoet; maar is de

gelegenheid voor hel dooden der schuldigen ongebruikt gebleven,

dan kan men de vrouw, die geen eigendom heeft, niet direct straffen,

en straft dus degenen, die in zekeren zin voogdij over haar behooren

te oefenen.

Zwangerschap is de ergste bëndö, en men doet al wat men kan

om die te vernietigen. Slaagt men daaiin niet, dan geeft de vrouw

den bewerker aan; ingeval bet paar trouwen kan, trouwt het en

is de zaak daarmede uit. Is dit onmogelijk, omdat de vrouw reeds

getrouwd, dan wel door stamverwantschap voor den man verboden

is {pöU, bitter, beet dit), dan behooren beiden gedood te worden

door worgjug, maar iu de praclijk stelt men zich ook wel met eene

zware boete, bijv. tot 100 dollars van den man en 50 van de vrouw,

tevreden en vernietigt de vrucht desnoods met geweld. De schuldige

vrouw wordt dan met spoed tegen eene kleine buwelijksgift en

zonder onnoodig ceremonieel uitgehuwelijkt.

Bcieekeiiis der ^^ weerwil van het koophuwelijk en de omstandigheid, dat de

vrouw iu lie vrouw zelve eigenlijk nooit iets bezit, is hare positie in de Gajósche
niaalschapiiij ,,.,,. . n i i

ilcr GajSs. maatschappij toch verre van slaalsch ol ongunstig, br zijn dan ook

Gajö's, die zich ter verklaring van het feit, dat de vrouw nooit

beboet wordt, beroepen op het maxime, dat de vrouw iu vele oj)-
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zichleii niet ilen rodjö gelijk wordl gesteld. Een rödjö kan nooit

beboet worden (görö tërsalahi), zelfs niet door den këdjoerón, en dit

privilege deelen met hem zijne medevertegenwoordigers van hoeköm

en ödöt: de toeö en de imóm ('). Zondigen zulke autoriteiten tegen

's lands wet en zeden op ergerlijke wijze, dan worden zij afgeschaft

{ilëgéhön, van lëgéh, niet bestaand), hun » titel" (nahma) vernietigd,

en een ander in hunnS plaats gesteld. Welnu, van de vrouw geldt

mulalis mutandis hetzelfde. De man, die op een smal pad eene

vrouw ontmoet, is verplicht voor haar uit te wijken en haar haan

te maken.

Bröl maloe, wadjép ödöt ('), «gewichtig is de vrouw, te ontzien

is de rödjö (= ödöt)". Beiden staan, zij het in verschillenden zin,

hoven de gewone wet.

Vergiftiging {mèiwebö), waarin de Gajö's volgens de Atjèhsche faam Vergiftiging.

zeer bedreven zijn, zoodat menig Atjèher in de Gajölanden steeds in

vrees voor loebö (gif) leeft, wordt met den dood gestraft, maar als

bëndö, die bewijst, eischt de ödöt, dat degeen, die het slachtoffer

werd, dadelijk na het genieten van eenen maaltijd, dien de verdachte

hem voorzette, bloed ging braken of andere zeer sterk sprekende

verschijnselen vertoonde. Nog strenger bewezen acht men het feit,

wanneer men in de woning des verdachten vergif aantreft. Hij en

al zijne eigenlijke familie-, d. i. dischgenooten {sara krö oi sara ólang)

behooren dan ter dood gebracht te worden, maar deze regel wordt

niet altijd in al hare consequentie toegepast.

Waar twee personen gevochten hebhen— behalve in den oorlog. Verwonding.

want daarin voorkomende gevallen van doodslag of verwonding vallen

buiten het gewone recht— en een hunner heeft eene verwonding

(') Hel schijnt, dat deze autorileilen het •noblesse nblige" plegen Ie betrachten, want op

mijne vraag, of zij dan ook niet aan hel bèla-recht onderworpen waren, antwoordden alle

Gajö's, die ik ontmoette, dat zij zelden of nooit van een geval gehoord hadden, waarin een

rödjö, loeö of imötn zich bèla-schiildig badden gemaakt. Één geval van dien aard, belreflende

Pëngoeloe Lol in Këbajakan, Iceren wij in het volgende hoofdstuk kennen.

(') Mttloe beduidt in hel Gajösch steeds de vrouw, en wel bepaaldelijk in de recbtstaal

;

schamen, schaamte is kemèl. Met wadjép wordt hier het tegendeel van Aaroj nf worós (Arab.

djaiz) bedoeld in dien zin, dat men er niet naar welgevallen mèe mag handelen. Vergelijk

hierboven bladz. 89.
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bekomen, dan geldt de boven aangehaalde spreuk: » roesaq

hêrsalén-pëniri" , hetgeen zeggen wil, dat, afgezien van alle bijom-

standigheden, hij, die de wond toebracht, den verwonde eenige dol-

lars, gewoonlijk tien, moet betalen in plaats van een volledig stel

kleeren, dat bij hem eigenlijk schuldig is, en verder eenc kip, eene

geit of een buffel, die geslacht wordt en met welker bloed de ver-

wonde, door middel van eene kwast van de daun kajoe genoemde

grassoort langs de lengte van zijn geheele lichaam als ter verzoening

bestreken, gebaad wordt. De kip wordt als voldoende zoenoffer

beschouwd wegens verwonding aan handen of voeten, de geit wegens

die aan het lichaam, de buffel wegens die aan het hoofd. Heeft de

verwonding bovendien het verlies van het gebruik van een of meer

ledematen ten gevolge, dan moet de schuldige nog 40 dollars smar-

tegeld {oepah tjaljat of pènjaljat) belalen. In Gajö Loeös eischt de

adat voor de rechterhand een slavenechtpaar of den prijs ervan,

voor de linkerhand een mannelijken slaaf, enz. Al deze opgaven

zijn echter meer als voorbeelden dan als overal en altijd geldende

regelen te beschouwen. Dikwijls hoort men de te betalen salèn als

een of meer pinggang's of kajoe's opoh (lendeukleederen of blokken

van 8 lendeukleederen wit goed) bepalen. Ook maakt het verschil, of

de verwonde een gewone saudörö, een toeö, een imöm of een rödjö is.

Afgezien hiervan stellen de autoriteiten vast, wie van beiden de

meeste schuld heeft, of bijv. de verwonde door zijn verstokten onwil

om eene schuld te betalen rechtmatige aanleiding tot toorn gegeven

heeft, enz. en kan eene boete opgelegd worden.

Zeer vele ernstige twisten komen uit wanbetaling van schulden

voort. Daarom is het voor dengene, die geld uitleent, van belang,

dat de saudörö's van den betrokkene ervan weten: sörah mëganli,

djoeöl moehli, kërdjö moewali, oetang-poctang mésakd, «hetgeen men

leent, (bedoeld is verbruikleen, bijv. van rijst) moet men vergoeden,

verkoop onderstelt eenen kooper, een huwelijk eenen wali (der bruid),

schuldverbinlenissen ga men met getuigen aan". Anderen zeggen:

sórah iganii, djoeöl bli, bèrsaksi-soehót ialan höndör iatan pöndöl, her-

hakim bèrhakóm, samhöl bërtau bërkangkoe, pindjöm béritau, d. i :
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• hetgeen men leent, moei men vergoeden, koop en verkoop sluit meu

met getuigen in de drukte der bewoonde wereld en onder medewerking

der autoriteiten, schuldverbintenissen gaat men aan met medeweters

(van de zijde der geldschieters) en borgen (van den leener), wie

iels in bruikleen geeft, dient anderen daarmede bekend te maken".

Blijft een schuldenaar trots herhaalde aanmaningen onwillig, dan Dwang-

staal den schuldeischer een dwangmiddel ten dienste, dat zich met
i^^juj ^

het amhal-systeem van Djambi laat vergelijken. Hij geeft officieel debiteuren.

van den stand der zaak kennis aan de naaste bloedverwanten van

den schuldenaar (dit heet djèdjaq) en aan den toeö van diens stam

(dit heet sèranta), hen waarschuwend voor de gevolgen. Men noemt

dit ook töndös {iiöndösön). Helpt dit niet, dan is van nu af de

schuldeischer gerechtigd om zich met hulp der zijnen, van een of

meer buffels, runderen of paarden (niet van andere voorwerpen

van eigendom) van den schuldenaar of diens stamgenooten meester

te maken. Nadat zulks hem gelukt is, wordt formeel van de zijde

der eigenaars om opheldering gevraagd ('), en het einde is dan, dat

die dieren worden aangehouden totdat de schuld gedelgd is.

De meeste quaesties tusschen leden van hetzelfde stamverband

worden door de andere saudörö's als arbiters of door den toeö

afgedaan ; ontslaat een belangrijk verschil tusschen anaq-hoeahs van

verschillende rödjö's, dan komen deze laatslen er dikwijls zelve bij

te pas, en dan is hel gebruikelijk, dal de eischende parlij zich

naar de woonplaats der andere begeeft om hare belangen voor te

dragen. Het resultaat van dien tocht is dan, dal de zaak door de

ödöt en hoeköm van beide zijden gezamenlijk zal worden onderzocht,

en de partijen plegen elkander een voorwerp te overhandigen als

sipöt (eigenlijk hel dogmatische woord voor «eigenschap", maar hier

bedoeld als leeken of onderpand) of sipöl jakin, dat men zich van

weerskanten bij de te nemen beslissing zal nederleggen. Eene zaak

(') Om Ie kennea Ie geven, dal men in deze en andere gevallen onmiddellijk ophel-

dering pleegt Ie eischen (evenzoo bijv. bij dierstal, ontvoering eener vronw enz.) bezigt men

de spreuk: tondöng lapas, döwi moetoe, «de vervolging geschiedt onmiddellijk, de cisch wordt

onverwijld gesteld".



116

van minder beteekenis wordt aanvankelijk door de saudörö's van beide

partijen behandeld; kunnen dezen niet tot overeenstemming komen,

dan worden de toeö's er in betrokken, en als ook dit niet helpt,

dan eerst gaat men tot de rödjö's. De sipöt rijst in waarde, naar-

mate men de zaak voor eene hoogere rechtbank brengt; onder de

saudörö's is een gewoon mes (lópah), eene lans (könjör) of dergelijk

wapen voldoende; tusschen toeö's een loedjoe (Atj. sikin) of een

samaremoe; tusschen rödjö's een geweer, een zwaard, eene kris. Is

de zaak beslist en aan de beslissing voldaan, dan krijgt iedere partij

hare sipöt terug, van toeö's en rödjö's echter tegen eenen losprijs.

Het overleg tusschen de beide rödjö's en hunne trawanten betreft

in de meeste gevallen de zwaarte eener op te leggen boete. Evenals

op onze gouvernementsbureaux in moeilijke omstandigheden geschiedt,

wordt dan naar een antecedent gezocht: hoe eene soortgelijke zaak

tusschen leden van dezelfde stammen vroeger is behandeld, en

daarnaar richt men zich zonder verdere critiek.

Bepaling van Bij boeten en andere door de ödöt geregelde betalingen hoort

het bedrag der
jjjgjj ^g^j gprekeu van een zeker aantal töil (Maleisch (ail, Atjèhsch

lahe) en als onderdeel daarvan van een pa (Mal. paha, Atj. pha),

hetwelk eigenlijk V4 '"'' ^^" beduiden. De töil is oorspronkelijk

een goudgewicht, maar zoowel in het Gajóland als in Atjèh (') heeft

het conventioneel eene andere beteekenis erlangd. 3Ien begi'oot

boeten nog gaarne met de van ouds overgeleverde bedi-agen, waarbij

wegens min beduidende overtredingen voor den rödjö b töil geeischt

werd, bij zwaardere een of meer tientallen töils. De töil voor

huwelijksgiften {löil kërdjö) nu zou 5 en die voor boeten {töil ödöt

of salah malah) 4 dollars bedragen (in Gajö Loeös beiden 4 dollars),

maai' als eene concessie aan de draagkracht der overtreders stelt

men zich met 2 dollars per töil tevreden ; de pa heeft de beteekenis

gekregen van 1 dollar. Ja, in den regel beloopt de in werkelijkheid

betaalde boete nog beduidend minder dan de volgens die matige

berekening opgelegde. De helft bijv. van het overeengekomen bedrag

(') Zie over de verschillende tahè't De Aljèhers, I,
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wordt met een blad met benoodigdheden voor het sirihkauwen

{balél bërsap) door de schuldige partij met veel eerbiedig gebaar

{"öröm sembah soengkör") aan de andere aangeboden, onder mede-

deeling, dat dit het weinige (bijv.
'/s

van het opgelegde) is, wat zij geven

kan, en zij hoopt, dat men daarin het vele geeischte zal willen zien.

Bij geringe vergi'ijpen of geschillen is, gelijk wij reeds zagen,

de beslissing der saudörö's soms afdoende en kunnen dezen den

schuldige eene boete opleggen. De zegswijze gaat, dat het bedrag

eener gewone boete aan den rödjö 5 töil, aan den toeö in hetzelfde

geval 2'/j töil, aan de saudörö's sara töil sapa (l^j^ töil) zou

moeten bedi-agen. Dit heeft men evenwel niet letterlijk op te

vatten, maar als eene aanduiding, dat men altijd wijs doet zijne

geschillen op de meest eenvoudige wijze te doen beslechten, daai*

men te meer betalen moet, hoe hooger men gaat.

Ditzelfde drukt men ook uit door te gewagen van verschillende Verschillende

balé's (als het ware «rechtbanken"), voor welke men zijne gedingen
'*'='""'''"'"'"

aanhangig zou kunnen maken, waarvan echter niemand eene nadere orakeltaal.

beschrijving weet te geven omdat zij alleen in de taal der ödöt-

redenaars bestaan : de balé gadéng, b. mënlëri, b. rödjö en de b.

samsoedin. De omslachtigste manier zou, naar het heet, de recht-

spraak der balé gadéng zijn, daar hiermede bedoeld wordt, dat de

rechters zitting houden in het wijde veld {blang kölaq), alwaar men

bërsoepón langét bérlèlèn boemi »den hemel tot dak en de aarde tot

vloer heeft", zoodat men, alvorens zijne zaak voor te brengen, een

afdak, eene zitmat en eene loopbrug (overdrachtelijke aanduiding

van even zoovele geldelijke olTers) aan den rödjö zou moeten leveren.

De balé rödjö zou in balé of mërësah (') zitting hebben en ook vrij

kostbaar zijn; de balé mënlëri duidt dan de billijker afdoening door

tussclienkomst van de toeö's der partijen aan.

Evenwel, heet het, bij gewichtige zaken kan men eigenlijk niet

(') Ia Gajosche kampongs is geen gebouw, dat den naam balé draagt. Wel hebben vele

merësahs (Atj. meunasab, verblijf der jonge mannen en vreemdelingen, tevens bedehuls)

kleinere bijgeboawen met of zonder wanden, die men djijah (= Atj, déah, Arab. ^,)lj)
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builen de rödjö's. Zoo zijn er vier dingen, die Icèmaloen ödöt ópal

përkara, de vier vormen van schande voor den rödjö genoemd worden,

en waarvan het heet : oerön görö lémmpèn sidang, glap görö lèrampèn

Irang regen, welks ophouden men niet mag afwachten, duisternis,

waarbij men het lichtworden niet mag verbeiden, m. a. w. zaken, die

onmiddellijk onderzoek en afdoening eischen. Het zijn: l" dèniö

lêiiangés, 2" maloe lêrlawan, 5° nahma lèrahoe, 4° bèla tnoelaan. Dèniö

(d. i. doenja, wereld) tërlangés beduidt, dat de rechten of het gebied

van den rödjö door een van zijne gelijken worden aangetast; maloe

tèrtawan eene vrouw, die geschaakt is, hetgeen, al heeft de ödöt

regelen aangenomen om de zaak in orde te brengen, toch telkens

formeel beschouwd wordt als eene zware overtreding ; nahma têra/coe

het zich aanmatigen van andermans titel, en aldus in zijne rechten

treden ; bèla moelaan bloedwraak, waarop een der anaq-boeahs recht

heeft, maar die door de wederpartij niet wordt toegestaan {laan =
Mal. lahan).

Hier is weder toegegeven aan de neiging tot viertallen, zonder

dat men kan zeggen, dat de opsomming de gevallen der praclijk

nauwkeurig resumeert. Alleen de gevallen 2" en 4° zijn gewone,

de onder 1° en 3° genoemde worden beschouwd als algemeene aan-

duidingen van tusschen hoofden en hunne verwanten of collega's

voorkomende geschillen. De orakeltaal heeft dus alleen de practische

waarde eener uitdrukking van de ervaring, dat in sommige zaken

de rödjö aan zijnen rang verplicht is, zelf handelend op te treden.

Een siaapmid- Toch geeft de ödöt ook dan middelen aan de hand om den duren

del voor den röjjö (Joqj. (jgn goedkooperen loeö te vervangen, zooals ons bij de

behandeling der onregelmatige vormen van het huwelijk blijken zal.

Men geeft den rödjö dan een «slaapmiddel" (/jë«ómèn ofpënë/wè») ('),

bestaande in een dollar of tien, en vervolgens kan de toeö zijnen

gang gaan. In Gajó Loeös is dit narcoticum niet gebruikelijk.

Doodverklaring Wanneer een bloedschuldige (d. i. een schuldige aan doodslag)

gevluchien
g^vlucht is (mënjangkan bèla) zoodat zijne saudörö's aan den eisch

bioedschaldige.der andere partij niet kunnen voldoen, dan kunnen zij deze toch

(•) Ndmé of neme is «liggen, slapen".
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volle satisfactie geven door het berèsèq sapoel. Sapoel is het lijkkleed

;

bij een sterfgeval pleegt men dat van een stuk wit goed af te

scheuren (rèsèq), waarna men het overblijvende, in stukken van

een span breedte, fuindé genaamd, aan de saudörö's van den doode

uitdeelt, ook aan degenen, die ver weg zijn, bij wijze van kennis-

geving van het overlijden. In het daareven bedoelde geval van

doodslag nu komen partijen overeen, dat de partij van den verslagene

aan alle naburige hoofden en aan de wederzijdsche saudörö's kandé

zal uitdeelen (djödjö kandé), welke uitdeeling geldt als gevolg van

het «scheuren van het lijkkleed" (rèsèq sapoel) des bloedschuldigen.

Deze geldt van nu af als dood, als herdjèrèt naroe «iemand met een

lang graf", d. w. z. wiens graf overal gemaakt mag worden, waar

men hem ook aantreffe, dien men ongestraft mag afmaken, waar

men hem vindt, en wien geen der rödjö's hel verblijf in zijn gebied

mag toestaan. Van hem heet het: male görö bërpóngól, ósóp görö

bërpêrah, manoet görö berténgkam, roesaq görö bêrsalén, bloh görö

bërtöndöng, «sterft iiij, men beweent hem niet; raakt hij zoek, men

zoekt hem niet; raakt hij te water, men grijpt hem niet; verwond

heeft hij geen recht op een stel kleederen ; gaat hij voort, de zijnen

geven zich niet de moeite, hem na te sporen".

Te dezen aanzien worden echter ver van elkaar verwijderde land-

schappen als elkander vreemd beschouwd ; m. a. w. de uit Gajö

Loeös ontvluchte bèla-schuldige kan in Linggö of de Laut Tawar

eene veilige schuilplaats vinden, maar niet iemand van het Meergebied

in de Döröt of omgekeerd.

De ödöt beschikt, behalve over de bëndö, nog over een ander Eeden en

middel om achter de waarheid te komen of aan twijfel een einde^
soordeeen

te maken : eed en godsoordeel, die in het wezen der zaak van ééne

soort zijn. Klachten, die tot zulke godsoordeelen aanleiding geven,

omdat zij niet van bëndö vergezeld gaan, maar alleen op aanwij-

zingen berusten, noemt men döivö sóq ('), twijfelachtige klachten.

(') Van da'ica (Arab.), klacht en sjakk (Arab.) twijfel.
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Doorslaat de aan de proef onderworpene deze met goeden uitslag,

dan wordt de klager vaak beboet en moet hij bovendien Icenönddlön,

zittingloon, bestaande in eenige stukken wit goed, aan den rödjö

en een salén, een stel kleederen of de waarde daarvan, aan den

onrechtmatig verdachte geven.

Menschen, op wie door de omstandigheden zware verdenking (van

diefstal bijv.) is komen te rusten, kunnen zich zuiveren (mênjoelji

of mëmoetéhi diri) door eenen eed. De eenvoudigste is wel die bij

den Qoeran ; dit heilige boek wordt dan aangeroepen bij de verze-

kering, dat men aan de zaak niet schuldig is, noch iets ervan gezien

heeft of weet. Of men zweert bij de aarde, terwijl men met de

vlakke rechterhand daarop slaat: zij moge mij (mijn lijk) niet aan-

nemen, ingeval ik schuldig ben aan het mij ten laste gelegde. Naar

aller overtuiging is het gevolg van eenen valschen eed in zulken

vorm zware straf in het andere leven. Daar deze echter in eene

verre toekomst ligt, voor het oogenblik onzichtbaar blijft en door

Allahs genade nog voor vermindering vatbaar is, stellen belangheb-

benden meer prijs op . andere eeden, waarbij de zweerder eenen

beroemden heilige of ook een heilig voorwerp (steen, boom enz.)

als getuige zijner verzekering neemt. Zulk een eed wordt dan bij

het heilige graf of voorwerp afgelegd en men meent, dat de gevolgen

van meineed zich dan niet lang zullen laten wachten : ziekte, zware

verliezen of ander wereldsch ongeluk zullen den meineedige treffen

als gevolg van den vloek van den beleedigden heilige — die niet,

zooals Allah, van genade overvloeit— of van de Avondermacht der

gewijde voorwerpen.

De olieprocf. Dan heeft men het godsoordeel der indooping van de hand in

kokende olie ('), soempah koe minjaq, waaraan vooral zij onder-

worpen worden, die men van vergiftiging {mèloebö, ménoebö) ver-

denkt: maar ook ter ontdekking van den dief uit een gezelschap

van sterk verdachten is dit middel gebruikelijk. De olie moet niet

alleen door eenen deskundige gekookt, maar ook «belezen" zijn om

(') Vergelijk De Atjéhers, Deel I, bladz. tU.
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nog verijdeld kan worden door geheime tooverkunslen [ilmoe's), welke

door of ten bate van den schuldige worden aangewend. Velen be-

weren gezien te hebben, hoe bij zulke proeven de schijnbaar heete

olie zich afkoelde voor de hand van iemand, dien de algemeene

moreele overtuiging toch als den schuldige aanwees.

Zeer gebruikelijk is de duikproef [bérshioem (')], waar twee q,. juikprocf.

personen over eene zaak van belang strijdige beweringen volhouden,

zonder dat men over gegevens beschikt om uit te maken, wie gelijk

heeft. Vooral bij quaesties over grondeigendom komt dit voor, waar

bijv. A beweert eigenaar te zijn van een stuk grond, dat hij en

misschien vroeger zijn vader jaren lang hebben bezeten, terwijl B

volhoudt, dat A of diens vader het van hem (of zijnen vader) in

pand genomen hebben.

Ook andere eigendomsquaesties worden op die wijze beslist.

Zulke geschillen hebben heet bersiakön (van weerszijden beweren,

dat men eigenaar is) of bërsilangésön. Na de noodige plechtige

voorbereiding duiken beiden, in tegenwoordigheid van hunne saudörö's,

imöm, toeö en rödjö, onder water; wie het eerst boven komt, is

laloe of röjö, d. i. heeft het proces onherroepelijk verloren.

Die godsoordeelen heeten krahmal ni ödöl, de wondermiddelen van

hel gezag, daar zij de zaak onmiddellijk merahél (van Mal. Arab.

lahir) «duidelijk" maken.

De Gajö's, groote dobbelaars, beschouwen zulke processen gaarne Cemigen bij

uit het oogpunt van een spel, welks inzet het betwiste recht is.
"^"dracht van

eigendom.

De omstanders zetten daaraan nog meer levendigheid bij door om

den uitslag der proef weddenschappen aan te gaan. De toeschouwers

zijn veelal gewapend bij wijze van demonstratie legen dezulken, die

anders eventueel hunnen overwonnen partijgenoot te luide mochten

uitjouwen.

De olie- en duikproeven hebben steeds onder leiding van den rödjö

(') Dil woord worilt alleen gebruikt, waar van het godsoordeel sprake is; duiken

overigens mëlaup.
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plaats ; wat de eeden betreft, hangt dit af van het belang der zaken,

waarover het geschil loopt.

Bij overdracht van eigendom door koop, verpanding enz. neemt

men altijd zooveel mogelijk getuigen om niet later gedwongen te

worden zijn recht door een godsoordeel te staven. Bij verkoop van

grond wordt, om de herinnering zoo vast mogelijk te maken, door

den verkooper en den kooper aan hunne rödjö's een dollar als

tèragoe gegeven. Eene spreuk luidt: oemö béiëragoe, hataq bërkèkoetang,

ifcö idjoeölön bëpèroelisön, körö hërlali oeloe: »(bij verkoop van) een

rijstveld geeft men tëragoe, een Batak (slaaf) is kenbaar aan zijn

rotan-armband, wordt hij verkocht, dan krijgt hij van den verkooper

een stuk wit goed {oelis, Alasch voor het Gajösche oelös), de buffel

moet een touw om den kop hebben".

Oneenigheid De rödjö en de andere vertegenwoordigers van ödöt en hoeköm

verschuiende
''*'^° ^^* ^^ vermogen om alle onder hunne anaq-boeahs voorkomende

gemeenebestcn. geschillen in vrede te beslechten, en vervullen, in samenwerking

met hunne ambtgenooten, diezelfde taak ten opzichte van quaesties

tusschen leden van verschillende stammen.

De këdjoerön en de enkele hoofden van daarmede gelijkstaand

gezag behooren daarin zooveel doenlijk mede te werken en vooral

hun gewicht in de schaal te werpen, waar twee rödjö's het oneens

zijn. Niet altijd gelukt echter hun vredelievend pogen, en bij

ernstige twisten blijven de këdjoeröns meest óf buiten de zaak óf

zij staan aan ééne zijde, maar niet boven de partijen.

Elke eisch van eene stamgemeenschap tegenover een andere pleegt

aanvankelijk in min of meer uitdagenden vorm gesteld te worden.

Ook al heeft men geene reden om te twijfelen aan de bereidwil-

ligheid der andere partij om bijv. haren bloedschuldige (bèla) zijn

vonnis te doen ondergaan, men begeeft zich toch in getale en als

ten strijde toegerust, naar hare kampöng, en de eerste samenspraak

dient formeel om de werkzaamheid van ödöt en hoekóm de plaats

van den dreigenden oorlog te doen innemen. Hetzelfde ziet men bij

de schaking en een anderen daai'mêe verwanten huwelijksvorm
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gebeuren. Zulk een schijnbaar voorgenomen, maar tloor het beleid

der aulorileiten afgewende aanval op de kampöng heet mëranggal

of mérönggöl [Atj. laiigga (')] en vfordt ook wei prang pögör {pögör =
pagar) genoemd, hoewel deze laatste naam meer gebruikelijk is

voor twisten tusschen twee kampöngs, die telkens tot vechterijen

(pëlölö) aanleiding geven, zonder tot eigenlijken oorlog over te

slaan: hetgeen de Javanen wel prang desa, de Maleiers prang risau

noemen.

Is nu echter de partij, van welke iets geeischt wordt, overmoedig

zoodat zij weigert de erkende schulden van haren saudörö te betalen

of mede te werken om hem als offer zijner bloedschuld te doen

vallen, dan ontstaat prang, oorlog.

Betreffende den oorlog kennen de Gajö's lal van ödöl-regelen, die Auioriiciten

onderling vrij goed samenhangen, maar waarvan naar hun eigen ^^ "^^"
^

zeggen in de practijk vooral niet minder wordt afgeweken dan in

de oorlogen tusschen «beschaafde" volken van hetgeen men oorlogs-

recht en algemeen aangenomen oorlogsgebruiken noemt.

Vooreerst gaat de oorlog volgens hunne algemeene opinie buiten

de eigenlijke ödöt en hoekóm om, en worden dus de vertegen-

woordigers van deze beide grondslagen der maatschappij tijdelijk

nonactief. In plaats van den rödjö wordt de panglimö met de dc panglimö.

opperste leiding bekleed, waartoe men iemand kiest, dien men voor

dat speciale werk geschikt acht of wel, die reeds vroeger als zoo-

danig is opgetreden. De rödjö stelt hem plechtig aan en draagt

hem zijn gezag over onder aanbieding van een volledig stel kleeren

[salén, ségör (oerön (*)] en eene volledige wapenuitrusting, waarbij

de veldoverste behoorlijk met het verkoelende, alle booze invloeden

werende meelwater {lêpöng tawar) wordt ingesmeerd. Deze is de

panglimö bij; uitnemendheid, ook wel panglimö Ijéq genoemd. Anderen,

die zich vroeger wel in prang-zaken onderscheiden hebben, heeten

(') De Aljèhers. I. bladz. 81 vv. Volgens dc Aljéhsche klankwet is van langgar dc

eindconsonant afgevallen; in hel Gajösch is de klankopeenvolging l—r ongeoorloofd, en wordl

zij casu quo door r—l vervangen: Mal. loehoer, Atj. leuhö, Gaj. roehoel; Atj. lingka, Gaj.

ringköl; Atj. lajeuè (lajar), Gaj. ril. Mal. gilar, Gaj. geral (eigennaam) enz.

(') Zooals men in hel Aljèhsch van een seunalén en sisem tnm spreekt.
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ook pangliinö's, en soms neemt eene partij, vooral eene, die verliezen

geleden heeft, panglimö's van buiten af tegen loon in dienst.

Dcpëmètèren Gelijk dc rödjö, ZOO staal ook de toeö zijn gezag voor de prang-

e joearo.
pgpj(,(jg ggjj ggQ aj,jgr ^f. Deze heet pëmèlèr (Gajó Loeös : pëmélar)

en wordt op dergelijke wijze geinstalleerd als de panglimö. Men

beschouwt hem als de rechterhand van dezen laatste, bovendien

wordt deze ter zijde gestaan door den djoearö {*) prang, wiens taak

bestaat in het aanvuren der verslappenden en het terugjagen der

vluchtenden.

De goeroe De imöm als vertegenwoordiger van den godsdienst zou zich

^"'^^'
eigenlijk met ergernis moeten afwenden van den krijg tusschen

geloofsgenooten, die volgens den Islam steeds uit den boozc is. Dit

belet niet, dat menig imöm van hai-te meedoet, zelfs wel aan ge-

vechten deelneemt, maar hij doet dit niet in zijne qualiteit. Hem

vervangt de goeroe prang, die een deskundige moet zijn in de bepaling

der gunstige dagen en tijdstippen, der voor iederen tijd gelukkige

en ongelukkige richtingen, kortom van alle ilmoe's, welker beoefening

tot het gelukken eener krijgsonderneming vaak meer bijdraagt dan

dapperheid of goede wapens. Levert de eigen omgeving niet zoo

iemand op, dan neemt men eenen bekenden goeroe uit andere streken,

dikwijls eenen niet-Gajö (Maleier of Krintjiër bijv.) tegen loon in

dienst. Men schaamt zich ook geenszins voor het verrijken zijner

kennis op dit gebied — dat omnium consensu buiten den godsdienst

staat — door eene studiereis onder de heidensche Bataks, die naar

het heet uitmuntende oorlogswichelaars hebben.

De goeroe prang wordt op soortgelijke wijze door den imöm tot

zijn ambt ingeleid als de pëmètèr door den toeö, de panglimö door

den rödjö.

In Gajö Loeös heeft bijna elke autoriteit {rödjö, eventueel

zoowel de tjéq als de moedö, wakêl, imöm, katép) haar eigen

(') Overigens duidt ook bij de Gajö's djoearö den ceremoniemeester der banegevecbten

aan; in sommige streken ook wel iemand, die dengene, die gezag voert, ter zijde staat;

ongeveer = Mal. menteri.
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in ééne kampöng maar éénen djoearö en éénen goeroe pleegt te

hebben.

De partijen beginnen met de versterking hunner kampöngs door Krfjgs-

aarden wallen (déwal), waarop bamboe pagars {djêdjaréng, met puntige
"*"'* "'^*"*

staken), en waai-omheen gepunte bamboes (djoenggör) iu den grond

geplant worden ('). Niet alsof men de kampöngs tot vestingen

wilde maken, om welker bezit de strijd zal gaan, maar men vreest

voor kleine, vooral nachtelijke invallen van vijanden en men wil met

die wallen tevens het komen van kogels in de kampöng verhoeden.

De gewone kampplaats is een of ander open terrein tusschen de De kampplaats,

woonplaatsen der beide vijandige partijen, iietzij blang of rijstveld.

Hier vecht men, totdat ééne parlij zich verplicht ziet te vluchten;

deze wordt dan wel tot aan hare kampöng vervolgd en nog een

paar schoten haar achterna gezonden. Soms komen de vrouwen

der partijen (die nooit in den strijd belrokken worden) oï de lal böi,

onzijdige aanverwanten, de strijdenden in de blang nopen tol naar

huis gaan; die zijn het ook, welke dooden of gewonden weghalen.

De echte oorlog zou eigenlijk geheel buiten de kampöng moeten Ooriogs-

blijven, en de vijandelijkheden, wal eigendommen betreft, zich tol °^ "" *"'

roof van vee en rijst behooren te bepalen. Duurt de strijd lang, dan

gaat men die perken echter wel te huilen en plundert de door den

overwonnene verlaten kampöng. Verbranden of anderszins vernielen

van woningen behoort tol de zeidzaambeden ; het strijdt geheel tegen

de ödöt.

Volgens lieden uit Gajö Loeös, waar meer dan elders oorlog wordt

gevoerd, zou het verbranden van eene kampöng alleen mogen plaats

hebben, wanneer na een langen, verbitterden strijd de eene partij

(') LoopgraTen, grachten (pariq) of kuilen {oerbq-oeröq) zijn in den strijd van Gajó's

onderling weinig gebruikelijk; meestal is Ijd terrein er ook minder geschikt voor. Wel

zyn in Gajö Loeös de meeste kampöngs met min of meer onderhouden déwals omringd, die

door grachten omgeven zijn. Daar noemt men den op den dèwal gemaakten pagar djoenggör.

de pagarstijlen djêdjaréng. In oorlogstijd steekt men dan nog puntige staken (aram-aram)

In den grond en legt doomige struiken {rampam) op den bodem.
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liet verluiden, dat indien niet hare kampöng door den vijand in de

asch gelegd werd, zij het de zijne zou doen.

Verder zou een vijand, die in handen van zijnen tegenstander

viel maar voor dezen eene sënibah maakte, niet gedood mogen wor-

den, en evenmin zou men, bij de plundering eener door de onder-

liggende partij verlaten kampöng, goederen mogen rooven, die met

de armen omvat werden door eene niet mede gevluchte vrouw.

Maar in de praclijk rooft men dikwerf de door den vijand verlaten

kampöng geheel ledig en spaart zelfs de door achtergebleven vrouwen

gedragen lijfsieraden niet.

Bijieggitig. Gewoonlijk eindigt de prang, na vrij belangrijke verliezen aan

ééne of aan beide zijden met bijlegging [dami), waarbij ouzijdigen

als tusschenpersonen fungeeren {meragéh) en ten slotte de vertegen-

woordigers van beide partijen elkander de hand reiken. Asal ni

prang tekedir, koeli ni dami lëpikir, »de oorspong van den oorlog

ligt in de praedestinatie, de oorzaak der bijlegging is kalm nadenken".

Men begrijpt uit het bovenstaande van zelf, dat oorlog tusschen

twee këdjoeróns zoo goed als ondenkbaar is. De onder elk hunner

ressorteerende rödjö's vormen niet zulke aaneengesloten groepen, dat

een gemeenschappelijk belang de eene tegen de andere in het harnas

zou kunnen jagen. Bovendien zijn de natuurlijke grenzen tusschen

de deelen van het Gajöland beduidende hinderpalen nog meer tegen

onderlingen krijg dan legen vreedzaam verkeer. Dit laatste bezwaar

doet zich natuurlijk ook gelden tegen prang tusschen twee rödjö's,

die tot verschillende këdjoerönschappen behooren ; deze is zeldzaam,

hoewel niet geheel zonder voorbeeld. Men spreekt nog van eenen

oorlog, die jaren geleden gevoerd moet zijn tusschen Ténambaq (in

het Dörölgebied), namelijk den daar gevestigden Pëngoeloe Bëdaq,

en Bintang aan den Ooslelijken oever van de Laut Tawar. Ook

hebben Sèroelö (Döröt) en Boekcl (Laut Tawar) meer dan eens met

de wapenen hunne geschillen beslecht.

Regel is echter, dat prang onstaat lusscheu rödjö's van één

këdjoerönschap onderling. In het Meergebied gebeurt dit niet vaak,

en met name van de lieden van Rödjö Tjcq zegt men, dat zij sedert
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luenschenheugenis nooit heizij onderling, hetzij met andere lieden

krijg gevoerd hebhen. Onder de lieden van Rödjö Boeket is het niet

zóó ongehoord, maar toch lang niet gewoon. Ook in het weinig

hevolkte Dörötgehied ontwikkelt zich oneenigheid slechts zelden tot

krijgstoerustingen. Gajö Loeös is daarentegen hekend om zijne veel-

vuldige oorlogen, en dat het dan niet hij schijnvertooningen hlijft,

kan men o. a. hieruit opmaken, dat niet lang geleden een als

këdjoerön fungeerend lid der familie Pëtiamhang in den oorlog

gesneuveld is.

Wij hehhen thans het Gajövolk en zijne hoofden in algemeene

trekken geschetst. Wat de laatsten aangaat, waren wij het uit-

voerigst over hunne werkzaamheid als handhavers der üdöt, van

zeden en recht, tegenover de aanranders daarvan; wij lieten vooral

uilkomen, hoe en wanneer de rödjö's enz. als rechters optreden.

Hunne functie als patriarchen, waar zij de ödöt onder geheel nor-

male omstandigheden helpen naleven, is vooral niet minder helangrijk,

maar die komt van zelf ter sprake hij de behandeling der Gajösche

familie. Alvorens daartoe over te gaan, maken wij nu eerst in

meer bijzonderheden met de indeeling van land en volk kennis.
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INDEELING VAN LAND EN VOLK IN

BIJZONDERHEDEN.

Hel Gajösche Het belangrijkste gebouw, dat men in bel Gajöland aantreft, is bet

woonbuis, oemah. Een woonbuis, dat aan alle eiscben voldoet, laat

men door eenen deskundige {oetös) bouwen, die met de eigenaardige

Inlandsclie dissel [bliöng), de kleinere tjékèh, de rimös en den beitel

{pat) het bout bewerkt en bet geraamte met trap enz. in elkander

zet. De vloeren {télé), wanden [reréng), bet dak {soepoe) en al bel

bindwerk (met rotan, soms met idjoek-touw) worden zouder mede-

werking van den oetös door de eigenaars aangebracht; de vloeren

van gespleten bamboe, soms van rimau- (fê/nór-) of pinaugstammen

;

de wanden van gevlochten bamboe {tepas), minder vaak van boom-

schors of planken.

Evenals bet Atjèhsche, rust bet Gajösche buis op stijlen (soejön),

waarvoor men sparren {pejöm) of andere boutsoorten bezigt ; de vloer

[télé) is ruim een paar meters boven den beganen gi'ond verbeven.

Afgezien van de vaak grootere lengte, die door bet samenwonen van

vele Gajösche gezinnen in één buis noodig is, komt bet geraamte van

een Gajösch huis in hoofdzaak met dat van een Atjèhsch overeen (').

De breedte is altijd vier stijlen (dus drie geledingen of roeangs)

behalve bij een buis zonder »mannengalerij", dat slechts drie stijlen

(twee roeangs) breed is en ocmah blah boehöng genoemd wordt. De

(') Zie De Aljèhen, I, Lludz. 35 vv. en de daarbg beboorende afbeelding.
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lengte wisselt af tussclien S en 9, eene enkele maal 10, ja IS

stijlen, maar van 15 vernam ik slechts één voorbeeld, en een huis

van die lengte bestaat eigenlijk uit twee aaneengetrokken woningen.

Het meest gewone aantal is 6—9 stijlen, dus S—8 roeangs lengte.

Evenals bij een Aljèhsch buis gelden twee van de lange stijlen (dus

van de middelste rijen) als rödjö tiang en pèlèri of mëntéri (vorst en

vorstin of minister, de eerste gewoonlijk rechts, de tweede links,

van den ingang uit gerekend) en worden met eenig ceremonieel

geplaatst.

De lengteas van het huis loopt meestal van Oost naar West, en

de trap, waarmede men naar de deur opstijgt, is dan gewoonlijk

óf aan de Oost- óf aan de Noordoostzijde. Een huis, dat aldus nor-

maal gericht is, heet boedjör, een, welks lengteas N.Z. staat, lintang
;

staat zij in het geheel niet op de hoofdwindstreken, dan heet het huis

siröng goeiiténg, letterlijk: schaarscheef. Alle balkeu (bekapte boom-

stammen) die als langssloven (•) in het huis worden aangebracht,

liggen met de basis van den stam (ra/e^) naar den kant, waar zich de

ingang (deur en trap), de doorloop (lépó) en de algemeene keuken (^)

(andjöng) bevinden, dus in den regel naar het Oosten, terwijl dan

de toppen (oedjöng) naar het Westen wijzen. Zoo heeft dus elk

huis zijn raléq, ziju oedjöng en zijn lah (middenstuk).

Wordt een huis door eenen oetös gemaakt, dan heeft, na de Hei cersic

bekapping van de beide hoofdstijlen [rödjö en péléri) met zekere '«'i'e'g»'-

plechtigheid het beitelen plaats {mat, van pat, beitel) van het eerste

gat {loeang pal), waarin een der vier langsondersloven (röq) door de

boofdslijl gestoken zal worden. De aanstaande bewoners van het

nieuwe huis zetten zich op eene rij of in een halven cirkel tegen-

over den timmerman, die eerst een in een doekje gewikkeld klein

stukje goud op de hoofdstijl legt, daaromheen met den beitel de

plaats van het te maken gat aftcekent en vervolgens, na het goud

(') Die laDgsondersloven heeten bij de Gajö's evenals ia hel Atjèhscli rüq, langsboveii.

sloveii börö hoedjor, dwarsoiiderslovcn tnilün (Atj. i<yj), dwarsboveusloveii Imrü lintang. Men

ziel, ook in de namen is veel uTercenltonist.

(') In Gajö Loeös is de andjöng sleeds aan de andere, de oedjöng-zijde.

9
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Ier zijde gelegd te hebbeu met den beitel zóó manoeuvreert, dal

een groote spaander (sela) nagenoeg los raakt; ten slotte geeft hij

den spaander den genadeslag, waardoor deze in de richting van het

zittende gezelschap wegspringt. Degeen, bij wien nu deze «eersteling

van het beilellemmet" {përmoelödn-mata-pal) terechtkomt, geldt min

of meer als gelukskind [mëtoeah) en heeft het recht om de dichtst

bij de deur gelegen kamer, de biléq ralèq te bewonen. De gelukkige

bewaart den spaander en het goud, die later bij plechtige feesten

der familie in de tëpöng tawar gedompeld plegen te worden, waar-

mede men de huisstijlen besprenkelt om booze invloeden te keereu.

De feestmaaltijd, dien men naar aanleiding van dit beitelen geeft,

wordt ook door genoodigden, waaronder de autoriteiten der kampöng,

bijgewoond. Dezen zitten gedurende de werkzaamheid van den

timmerman achter de bezitters van het in aanbouw zijnde huis,

en het kan dus gebeuren, dat de spaander, te ver wegspringend,

bij een hunner terechtkomt. Dan moeten de gezamenlijke huis-

bouwers van dien gast het hoofdvertrek loskoopen {lëboes) met een

stuk [sara pinggang) wit goed, een aré rijst, eenen ring, eeue naald,

en dan beslist de oelós op grond van andere geheime teekens, wie de

biléq raléq bewonen zal. De andere biléqs van het huis gelden als gelijk.

Nog twee Behalve de kleine feestelijkheid van bet eerste gat, geeft de

p ec irg e en
jj^y^ van een aanzienlijk huis aanleiding tot twee grootere feesten

:

van een huis. het ceuc, dat aau bet përmoelödn mala pal voorafgaat, is het noe-

rönön of nègoe kajoe, het met hulp van de jongelui der kampöng

uit het gebergte naai' de plaats van het te bouwen huis sleepen der

verzamelde en in het blangterrein reeds voorloopig bekapte boom-

stammen. Het andere heet nöikön oemah, d. i. het met behulp van

zwaar rotantouw op een voorloopig stel bamboeslijlen optrekken

van het geraamte van het huis. Deze veler medewerking ver-

eischende bezigheid geeft aanleiding tot een feest, waarbij een buffel ge-

slacht, vaak ook goeöl-spel, didóng, hinös enz. ten beste gegeven worden.

Alvorens een nieuw huis te betrekken, geeft men daarin eene

kéndoeri nlóngóm oemah, d. i. "ter verkoeling van het buis", waarbij

tevens de oetös afbetaald wordt.
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Platte gi'ond vau een

Majoor Van Daalen (').

Këbajakan, naar eene schels

o o o o o o o— c

sërambi bönön of banan andjong

K S S S K S S
bto —9 —p ^-o ^-o. _—9 —9 pin-

'

toe kaul tTtttttt

:lllllll|kité

lëpö
: ^

Is men de trap op en de deur van het huis binnengetreden, thn VeiJeeiing i

staat men in de lépö (*), den doorgang, die links op de mannen-

galerij {sërambi rawan) uitkomt en rechts zoowel naar de in den

boek van het huis afgeschoten algemeene keuken [andjöng (')] als

naar de vrouwengalerij {sérambi bönön of banan) leidt. Een huis,

waarin men de linkergalerij tot vrouwen-, de rechter- tol mannen-

galerij bezigt, heet kidöl, «linksch" (*). Beide galerijen met andjöng

en lèpö hebben dezelfde hoogte van vloer. De middelste geleding

van het huis, iu de lengte gerekend, heeft met uitzondering van het

gedeelte, dat tot de lépö behoort, een verhoogden vloer en is door

(') Dil huis geldl als een van zeven vakken (pitoe roeang], daar Je lëpo als één vak

gerekend wordl. Mcl ^ zijn de slookplaalscn in de biléqs en in de vrouwengalerij (Iwee

in de mannengalerij) aangeduid.

(*) l.rim is hetzelfde woord dal in eenigszins gewijzigden vorm door een grool gedeelte

van den Archipel verhreid is in de heleekenis .huis. woning" {lepoe}. In Aljèh is het woord

leupoe ouderwetsch geworden en koml alleen in hikajals voor. zonder dat de lezers welen

wat er juist mede bedoeld is. In het Manangkaliaosch lapau. Buiten het Meergebied heet

de rpö veelal rtiUiq, of evenals de gang in een Aljèbscb huis, rüinbiit (ravibat).

{') Andjöng is in bel Atjèhsch iels anders, nam. een los mei de boofdwoning verbonden

bijgebouw, waar een deel der familie in woont.

(*) In Gajö Loeós heel dil nirl zon en is ih' luannrngalvrij cvimi dikwijls rcilits als links

van den ingang van bet buis.
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wanden (rëréng) van de galerijen en de lëpö afgeschoten en door

lusschenschotten verdeeld in zoovele kamers als zij roeangs beslaat.

De wanden en schotten gaan dus van stijl tot stijl. Elke hiléq

komt met eene deur op de vrouwengalerij uit, waarin men uit die

kamers afdaalt langs tegen hel buiteiilteschot leunende trapjes van

gewoonlijk twee hooge treden. De sërambi rawan is dikwijls niet,

de sërambi bönön meestal wel door eene deur van de lëpö afge-

sloten ; tusschen de vrouwengalerij en de andjöng heeft men soms

weder eene deur. Die, welke in de sërambi bönön leidt, heet de

ngroote deur" {pintoe kaul), staat evenwijdig met de lengteas van

het huis en wordt des nachts gesloten ; de ingang van het huis

boven de trap heet awah-n-kité of oeloe-n-kilê, d. i. mond of hoofd

van de trap.

De verblijven Elke hiléq dient een echtpaar met zijne jonge kinderen tot slaap-

der families. ygj.^j.g]j . j^^,. jjergt het ook zijne beziltingen op. Deels in kisten,

deels in allerlei zakken en zakjes \an door de vrouwen gevlochten

matwerk worden daar de kleeditigstukken en kostbaarheden, het

geld, de benoodigdhcden voor haudwerkeu (weven en borduren), die

voor het siribkauwen en eventueel voor het opiumschuiven, bewaard ;

verder visch- en jachtgereedschappen, kortom al het hebben en

houden van eene familie iu den beperkten zin van het woord.

Kookgereedschap en ander aardewerk plaatst men boven de biléqs

op de para boeang genaamde zoldering, deels op de lagere para van

de vrouwengalerij.

In de biléqs wordt ook de voorraad aan gepelde rijst {örós) in

matten zakken {karong) opgeborgen, die dan pëbrasan heeten. Tegen

den wand der vertrekken, die aan de sërambi rawan grenst, hangen

de vele matten dikwijls van den vloer tot de zoldering opgestapeld,

welker vervaardiging hel gewone tijdverdrijf der vrouwen vormt:

alas kólaq, wijde of groote matten om ongepelde rijst op te drogen,

en alas bèdang (matten van ééne breedte, eigenlijk sëhèdang, daar

grootere matten uit meerdere aaneengehechte stukken van ééne

breedte bestaan), waarop men slaapt, ampangs, d. i. zitmatlen, en

voorwerpen van matwerk, die tot berging dienen.
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Ook misl men iii de biléqs zelden muziekinstrumenten als gongs,

tjanangs, gégêdèms (eeue soort van trommen), die tot opluistering

der populaire feestvieringen dienen.

Waar de echtparen in aantal toenemen en de middelen om een

nieuw huis te houwen nog te kort schieten, deelt men de biléqs nog

wel in tweeën door een middenschot, dat loodrecht op de lengteas

van het huis komt Ie staan. Elke biléq of, waar zij in tweeën ver-

deeld is, elke halve hiléq, hevat eeue aarden oven, waarin den geheelen

nacht hout, vooral dennehout ligt te smeulen om de koude te bestrijden;

ook brandt men er den kern van het dennehout in bij wijze van

lamp. Bij elke biléq behoort het gedeelte van de sërambi bönön, dat

binnen dezelfde roeang besloten is; wel dient die galerij allen

gelijkelijk als doorloop, maar in elk van die afdeelingen staan één

of twee aarden ovens (al naar mate de biléq door één of twee ge-

zinnen bewoond wordt), die in het bijzonder aan de bewoners van

de aangrenzende biléq behooren. Die afdeelingen der sërambi zijn

de plaatsen, waar de verschillende echtparen hunne maaltijden ge-

nieten, des avonds verwarmd door een op die kleine ovens gestookt

vuur. Men noemt dan ook de leden ééner familie in den engeren

zin ten opzichte van elkander sar'ólang, wouinggenooten sara dapoer,

ovengenooten, sara krö, rijst- (disch-) genooten. Ook in die dapoers

der galerij brandt men dennehoutkern, zoolang men behoefte heeft

aan verlichting.

Koken doet men wel eens op die ovens, maar toch bij uitzonde- Aigemeene

ring: de gewone algemeene kookplaats is in de andjöng, de in een

hoek van de lepö afgeschoten, soms met eene deur afgesloten ruimte,

waarin een oven met voor ieder gezin eene of twee kookplaatsen,

kélélékön (') genaamd, treeften van aarde of het alom bekende drietal

steenen. De andjöng is in den regel één afstand tusschen twee

stijlen lang en evenzoo breed; de lëpö heeft tot breedte twee zulke

afstanden, tot lengte één of twee. Het geheel der op den verhoogden

vloer rustende biléqs, die naar ons bleek tezamen het geheele mid-

keukeii.

(') Keliléknn is hetgeen de Maleier loengkoe, de Atjèher teunoengkiê noemt.
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denvak van hel huis inncnicMi, hi^halvc (-en of twee vakken, die lol

de lëpö hchüoien, heet oemah rindöng of alas rindóng.

Wie door de sëratubi höuön lieen loopt, behoort den kant der

oemah riudöug te houden, die doeroe («henedenzij") lieet, en de

ockön (» bovenzijde"), den kant naar den buitenwand toe, vrij te laten.

De oekön is de zijde, waar gasten plaats nemen en die overigens

voor de mannen gereserveerd is; vrouwen behooreu aan de doeroc-

zijde te gaan zitten. Ook in de niannengalerij heet het gedeelte naar

den buitenwand toe oekön, dat naar de oeuiah rindöng toe doeroe.

Vrouwciigaiciij. I)c sérambi bönön strekt deels tot gemeenschappelijke woonkamer,

vooral aan de vrouwen, die niet met koken, water halen, rijst

stampen, brandhout verzamelen bezig zijn. Stilzitten doen zij echter

hoogst zelden, en hoewel niets den getrouwden man verbiedt, een

deel van zijnen dag in de vrouwengalerij door te brengen, is dit

toch geheel ongebruikelijk. Behalve de daareven genoemde huishou-

delijke bezigheden buiten de wouing, plegen de vronwen te spinnen

{nganivh), garen winden (nèlang), versleten kleederen te verstellen en

vooral matten en matwerk te vlechten (majoe). De jonge meisjes

verzamelen zich voor die handwerken in de lëpö; hier weven {bér-

lënoen) de vrouwen hare kleederen en houden zich ook de kleine

kinderen, die nog niet buiten spelen, veelal op. De oudere vrouwen

verrichten zulken arbeid ook veel in hare sërambi.

Ongetrouwde jonge mannen komen alleen in huis om te eten, des

morgens omstreeks 8 ure en des avonds iets vóór of na zonsonder-

gang; langer dan voor den maaltijd noodig is, betaamt het hun niet

in de woning te vertoeven. Zij behooren, zoover zij niet aan den

arbeid zijn, in de mërësah, waar ook de getrouwde mannen op dag

liever dan in huis hun zittend werk verrichten, zooals naaien,

borduren enz. Deels houden zij zich bij het huis onledig met werk-

zaamheden zooals het maken van dakbedekking (mènjêmal), het in

orde bi-engen van vischgereedschap, enz.

Maiiiiengaierij. De sérambi rawan is in den i-egel alleen feestzaal en staat dus in

gewone tijden veel ledig. Met name bij de verschillende feestelijke

bijeenkomsten, waartoe een huwelijk 6f eeue besnijdenis aanleiding
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geeft, is zij de vergaderplaats der «iigetrnuwde mannen [djëma

boedjang) waarbij zich, aan de raléij-zijde, soms eenige ouderen, zooals

de orchestdirecteur {goeroe goeöl) aansluiten, terwijl de getrouwden,

mannen zoowel als vrouwen, de sérambi bönön vullen. De lêpó wordt

bij zulke gelegenheden deels tot tijdelijke keuken ingericht voor het

koken der toespijzen (djanlnr of pöèn). Bij het feest na de vasten

wordt in huizen, waarin rödjö's wonen, ook de sëiambi raivan wel

voor de receptie van gasten gebezigd; in Gajö Loeös dient hiervoor

de vrouwengalerij. Het komt wel voor, dat enkele vakken van de

mannengalerij jongen mannen tot slaapplaats dienen : die vakken zijn

dan afgesloten en met de van de slaapkamer onafscheidelijke ovens

voorzien; dit geschiedt bijv. wanneer het gewone jongeliedenverblijf,

de mérésah, wat ver af ligt of wanneer de jonge meisjes van het

huis verdacht worden, des nachts wel eens heimelijk bezoek van

vreemde boedjangs te ontvangen om door den vloer heen afspraken

te maken, en de boedjangs onder de saudörö's het dus noodig achten,

hare eer te helpen bewaken. In ieder geval wordt ook elk deel der

mannengalerij, dat tusschen twee rijen stijlen besloten is, of wel de

helft van zulk een gedeelte, geacht te behooren aan de ólang, het

gezin in de engere beteekenis des woords, dat de daarbij aansluitende

biléq (of halve biléq) en de daarbij behoorende stookplaats in de

vrouwengalerij bezit.

De dakbedekking {soepoe) wordt in het Meergebied en in de Döröt

bijna uitsluitend van sëroe/ö-bladcren (') geregen {sémal, mënjémal).

Die atap is zelfs een handelsartikel, dat getrouwde mannen rijgen

en voor een dollar de honderd stuks {bëngkón) verkoopen (*). In

Linggö vindt men op enkele huizen de in Atjèh zoo gewone daken

van sagopalmblad {ölöng meria); in Gajö Loeös dient óf alangalang

{djéh) óf de grassoort sanggé tol dakbedekking; soms ook 6«j/é/ (eene

biezensoort) en zelden seroelö.

De open plek vóór een huis heet alaman. Is de ruimte om het

(•) Atjéhsch saja. Mal. poear.

() Id Gajö Loeös een dollar de dertig, maar de stukken atap van djéh zijn veel grooler,

zoodat men er minder noodig beefl.
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huis groot jrenoeg, dan legl men daarop een tuintje [mpös) aan niet

pisang, groenten en kruiden, die als toespijs dienen : anders maaiit

men die bij de rijstvelden. Zulke tuintjes worden flink omheind.

In Gajó Loeös heeft men op de erven veel pinang- en ook enkele

kokosboomen.

Rijsipakhuizen. Bij elk huis bcliooren eenige in de nabijheid geplaatste rijstschureu

{kêbön), evenals de Atjèhsche op palen gebouwd en met eene ronde

omwanding van boomschors {koelél-n-kajoe) of gevlochten bamboe

{(épas) voorzien. In Gajó Loeös vooral vindt men veel mandah's ol

brandangs, vierkante rijstschuurtjes met planken omwandingen.

Soorten van Ecu oemah blah boeböng is slechts drie stijlen breed, mist de

huizen, serambi rawan, en de vloer heeft overal dezelfde hoogte; het aantal

roeangs is zeer verschillend. Biléqs zijn er evenzeer als in een oemah

mesërambi, maar meer spreekt gewoonlijk niet van de oemah rindöng

en zondert niet altijd eene ruimte voor lëpö, wel voor andjöng af.

De Dgeringen" [djema rendah) d. w. z. degenen, wier slavenafkomst

nog niet vergeten is, mogen slechts in huizen van deze descriptie

wonen; een oemah mesërambi is hun verboden, tenzij zij met anderen

van hoogeren stand samenwonen. De trap wordt onverschillig waar

aangebracht, maar de raléqs van de balken liggen alle aan denzelfden

kant evenzeer als de oedjöngs. De redenen, waarom men oemah blah

boeböng bouwt, zijn hoofdzakelijk tijd- of geldgebrek; bijv. na

eenen brand heeft men niet dadelijk gelegenheid zijn huis weer in

den vorigen staat te herbouwen of jonge echtparen, die samen eene

nieuwe woning zullen betrekkeu, missen vooralsnog de middelen om

veel materiaal en een kundigen oetös (timmerman) te betalen.

Er zijn in de kampöngs ook hutten, gelijk in vorm en beknopt-

heid aan de djamboers, die men op de rijstvelden of ladangs of bij

de buiïelkralen of als tijdelijke verblijfplaatsen voor reizigers in het

bosch vindt; maar in de kampöng noemt men die niet djamboer (')

(hut), doch oemah (huis), hoe primitief zij ook mogen zijn.

(') Eene hul, die nicl op stijlen maar iJailelijk op den grond rusl. heel in ile Mcerslreek

djamboer kókóp; in Gajö Loeös heel deze djamboer zonder meer, terwijl de hut of hel kleine

huis op stijlen ümpmg
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Het woord ocmah wordl ook veel geliezigd om het geheel dei-

huizen eerier kaïiipöng aan te duiden, vooral in tegenstelling met

lijdelijke verblijven {pérwörön, pedösönön) of aanplanlingeu {Indnng,

mpös). Verder blijven jongere kampöngs de oudere, waarvan zij

nederzettingen vormen, zonder meer als oemnA aanduiden. Zoo heeten

de moederkampöngs Këbajakan en Böbasan elk in een wijden kring

oemah.

Vele huizen hebben eigennamen, bijv. naar het materiaal waar-

van zij gebouwd zijn: oemah koeli (koeli is eene sterke houtsoort),

0. papan (met planken wanden; de meeste huiswanden zijn van

bamboe id' van de péloe genaamde rietsoort) ; naar hoornen, die erbij

staan: o. I^tapang, o. doeren; naar den vorm of de grootte: o. kaul

(het Groote Huis), o. piloe roeang (met 7 vakken) ; oemah lanlmg

en o. loenggöl zijn hier en daar eigennamen voor huizen, die gelieel

op zichzelf, afgezonderd van de kampóng staan, enz.

De huizen van ééne kampöng of van ééne der wijken [tömpog),

waaruit sommige groote kampöngs bestaan, bevinden zich steeds

dicht bij elkander. In sommige kampöngs staan de huizen vrij wel

op rijen met een breeden weg in het midden, die zich bij het huis

van een rödjö als tot een pleintje uitzet.

Wanneer eene familie zich uitbreidt zoodat eene nieuwe woning Dg bighs een

noodig wordt, richt men deze zoo dicht mogelijk bij de oude op. kampSng.

De naaste verwanten wonen dus bijeen en hunne huizen vormen

als het ware een kwartier, beslaan eenen kant van de kampöng.

Men spreekt dan ook van belahs of blahs, kanten, en duidt deze nader

aan bijv. als blah Rödjö N., blah toeö, blah imöm enz. omdat in de

eene het huis van den rödjö, in de andere dat van den toeö, in de

derde dat van den imöm het uitgangs- en middelpunt vormen.

Waar men in het rödjö-geslacht eenen ouderen en eenen jongeren

lak heeft, die beiden met gezag bekleed zijn {Ijéq en moedö), daar

zal meu in den regel eene blah Ijéq en eene blah moedö hebben.

Soms grenzen de blahs onmiddellijk aan elkander, soms liggen zij

elk aan eenen oever van de beek of de rivier, die de nederzetting

van water voorziet.
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Voor eene kampöng, welker bewoners allen van dezelfde stam-

eenheid zijn, hetgeen in Gajö Loeös zeer veel voorkoral, heeft dus

de onderscheiding in blalis hoofdzakelijk de beteekenis van de aan-

duiding der woonplaats en van het kleinere familieverband, waartoe

iemand behoort. Wonen lieden van verschillende herkomst of van

gesplitste stammen (wier leden onderling huwen mogen) bijeen, dan

duidt de blah meteen den stam of het geslacht aan.

Er zijn zoowel blahs van één huis als zulke, die op zichzelf een

belangrijk gehucht vormen.

Mërésahs en (iewoonlijk eenigszius afgescheiden van de woonhuizen, maar toch

'
^''"'

in het kampóngterrein, staan de mèrésah'-i (fiajö Loeös: nirësah),

die in aard en bestemming met de Atjèhsche meunasahs overeen»

stemmen. Veelal hebben zij planken vloeren en wanden en zijn er

(lok 1— ,) stookplaatsen (dapoer) in, die alleen ter verwarming en

verlichting van het locaal dienst doen. De voornaamste mërësah

staat onder direct beheer van den imiim.

Verschillende stammen of geslachten, die gezamenlijk ééne kam-

pöng bewonen, hebben vaak elk hunne eigene mërësah of zij deelen

de roeangs eener groote mërësah met elkander. Overigens heeft

menige mërësah bijgebouwtjes, djójah ('), die in het bijzonder voor

de godsdienstoefeningen dienen of waarin een deel van het godsdienst-

onderwijs wordt gegeven. Dit laatste vindt ook iu de mërësahs

plaats; de leeraars zijn de imöms of hen vervangende deskundigen.

Voor jongens van boven de + 8 jaren en voor alle ongetrouwde

mannen, weduwnaars en vreemdelingen, is de mërësah het gewone

nachtverblijf. Ook op dag, wanneer het werk afgeloopen is, ver-

zamelen zich die vrouwlooze leden van het mannelijk geslacht hier

;

alleen op etenstijden gaan allen, gelijk ons reeds bleek, even naar

huis. In de mërësah wordt niet gekookt; de vreemdeling vindt

licht ergens een gastvrij huis of bereidt zijnen eigen maaltijd in de

nabijheid van het nachtverblijf. Gewoonlijk is de bevolking der

mërësahs, vergeleken met Atjèh bijv., in het Gajöland nog al aan-

(') Dil woord is hetzelfde als hel Atj. déak of déêah (*ij)yji
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ziculijk, (l;iur velt; uiaiiiuïu eerst o|i zeer rijpeu leeflijd ;iau de

eischen kiiniicii voldoen, die het sluiten van den gewonen Gajösclicu

huwelijksband hun stelt. Waar verscheidene jongelieden de ritueelc

godsdienstplichten plegen te vervullen, vormen dezen in hoofdzaak

de bevolking der uiërësahs en zoeken de uiecr wereldsgezinden een

aniler onderkomen: in de Meerstreek bijv brengen zij den nacht

in de mannengalerij door, in Gajö Loeös, waar dat als ouvoegzaam

geldt, in de groots rijstschuren (mandah).

Bij zeer groote kampóngs of complexen van gehuchten vindt men MësëgUs.

Vrijdagsbedehuizen {mcsëgil of sèmégil), meestal vrij groote gebouwen

met dubbel dak van arènvezels {djnul, in Gajö Loeös idjöq), sleenen

oiKhïrbouw en planken omwanding. Daar echter de volkrijke neder-

zettingen niet talrijk zijn en de belangstelling in den wekelijkschen

eeredieosl matig is, bedraagt het aantal mësëgits in het geheele

(iajöland (de Döröt en Sërbödjadi hebben er geene) niet veel meer

dau een tiental. Die bedehuizen staan gewoonlijk öf aan den rand

der kampöng öf vrij tusschen de wijken in.

Overal, waar eigenlijke huizen [oemah] zijn, kan men van eene De kampSng.

kampöng spreken, zelfs al zijn het er slechts twee. Men vindt daar

iu den regel de voor buwelijksluiting en beslechting van geschillen

onmisbare ödöt en hoeköm op eene of andere wijze vertegenwoordigd,

al is het maar door den toeö of eenen bödöl, die zooveel noodig voor

de leiding van gewichtige verrichtingen hij hunnen rödjö »om zijn

gebed gaan verzoeken" {mênirö dda) d. i. zijne machtiging vragen.

Er zijn echter tijdelijke nederzettingen, waar ödöt en hoeköm niet

door een van de gewone organen gehandhaafd worden, al is er ook

altijd wel iemand, die door zijne ervaring en wijsheid zeker over-

wicht heeft over de rest van het gezelschap.

Zoo de pérwörön, de plaats, waar veefokkers, wier woonplaatsen ric përworón.

soms eene of meer dagreizen van die gezochte weidegronden af liggen,

hunne wörs, kralen van bulfels of van runderen hebben. Kleinere

wörs vindt men in en nabij de kampöngs, en daarin stallen de kleine

veebezitters hun vee het geheele jaar door, waarbij zij dan soms

verplicht zijn, gedurende den tijd, dal de rijst te velde staat, op dag
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de buiten grazende beesten te laten bewaken {köth, mëngöih) tenzij

de afspraak in de kampóng is gemaakt, dat ieder voor zijn aandeel

voor omheining van het rijstveld heeft te zorgen; dan mag de vee-

bezitter op dag zijn vee geheel los laten. Grootere veebezitters

zouden zicbzelven en anderen te veel moeite baren door hun vee

bij de kampöngs te houden ; zij brengen dus wel jaarlijks tegen den

tijd van den veldarbeid [heroemo) het voor de grondbewerking noo-

dige aantal buffels naar huis, maar hebben hunnen veestapel ge-

woonlijk in de verder afgelegen perwörön. De blangs, die als uit-

gestrekte weidevelden voor de vestiging van përwöröns aangewezen

zijn, gelden als nieraands eigendom, maar wel kent de ödöt speciale

gebruiksrechten daarop toe aan de lieden, die onder den këdjoerön

van het gebied ressorteeren, terwijl veefokkers van elders daar voor

het gebruik van zulken grond verlof van den këdjoerön moeten

vragen en soms zelfs huur {siwö) betalen. Zoo betaalde Rödjö Tjéq

van Bübasan voor de përwöröns, die hij tot voor korten tijd op de

Blang Rakal (Laka) had, huur aan Rödjö Boeket.

De Verder bestaan ook vage grenzen tusschen de bij verschillende

biang-grondeii.jjjjijip-jjgg behoorende blang; daar de meesten aan hunne eigene

blang meer dan genoeg hebben, doet zich de behoefte aan nauw-

keuriger afbakening niet gevoelen.

De blanggronden zijn in verhouding tot de menscben en hun vee

nog zoo enorm uitgestrekt, dat van twisten over de uitoefening dier

gemeene rechten nooit gehoord is en dat ook niet te denken valt

aan verkorting der rechten van het algemeen doordien een hebzuchtig

këdjoerön te veel weidegrond aan vreemden verhuren zou ; trouwens

een rödjö of këdjoerön, die in zulke zaken tegen algemeene belangen

of wenschen handelde, zou zijn gezag verspelen.

In de përwöröns vindt men mannen, die hun eigen vee bewaken,

en zulken, die tegen matig loon (voor de bewaking eener kleine

kudde veelal de noodige gepelde rijst, een jongen buffel per jaar en

een deel van de opbrengst der verkochte kepala genoemde room of

minjaq sapi) dien dienst aan anderen bewijzen. Is de afstand van

hunne woonplaatsen meer dan een dag, dan verhuizen vrouwen en
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kinderen lijdelijk met hen derwaarts. Men legt er wel kleine groente-

tuinen aan, houdt zich onledig met vischvangst en jacht, melkt des

morgens vroeg de huft'els, maakt minjaq sapi, en, wanneer zicii

daartoe in de omgeving de gelegenheid biedt, legt men ook sawahs

aan. Zoo komt het eindelijk wel tot de verwisseling der djamhoers,

waarin de bewakers der përwöröns gemeenlijk wonen, met enkele

huizen, en gaat eene përwörön onder zeer gunstige omstandigheden

wel geleidelijk over iu eene kampóng. In Gajó Loeös, waar men

den nabij de kampöngs gelegen, voor gehucliten geschikten grond,

meestal reeds daai-toe benut heelt, komt de overgang van eene

përwörön in eene pëdösönön zelden voor.

Ondervindt men daarentegen in eene përwörön veel ongeluk, ziekte

van menschen of beesten, dan verlaat men ze en maakt ver van

daar eene nieuwe.

Ladangs, waar men voornamelijk tabak, suikerriet, gi'oenten en Ladangs

aardvruchten verbouwt, worden zoo mogelijk dagelijks door de

eigenaars van de kampöng uit bezocht: liggen zij te ver af voor

zulk eene behandeling, dan gaat de ontginner, al of niet van zijn

gezin vergezeld, zijne djamboer in de ladang voor geruimen lijd

betrekken, maar al woont hij daar zelfs eenige jaren lang, wanneer

hij er niet in slaagt, er sawahs aan te leggen, behoudt zulk eene

vestiging toch steeds haar tijdelijk karakter. Gelukt het, door

waterleidingen een deel van den bodem aan den rijstbouw dienst-

baar te maken, dan wordt de nederzetting eene pëdösönön (van p^asssnoi

dösön = doesoen), waar soms huizen van de eenvoudiger soort

{oemah blah boehöng) verrijzen. Eindelijk, wanneer het aantal

bewoners toeneemt, en vooral wanneer een van de hoofden der

moederkampöug zich derwaarts verplaatst, wordt uit de pëdösönön

eene kampöng.

Na deze opmerkingen over de woningen der menschen, die voor

het geheele Gajöland gelden, kunnen wij tlians overgaan tol de meer

gedetailleerde beschrijving van de vier natuurlijke provinciën van

dal gebied, en van hare indeeling in kampöngs en die harer bewoners

in stammen en geslachten.
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HET GEBIED DER LAUT TAWAR.

Hel Voor het karakter van dit gebied in den engeren zin des woords
ee ge ie(

. ^^
.

^^j^^jgj. ^jg annexa mede te rekenen) en de leefwijze zijner

bewoners is het Zoetwateruieer, waaraan het zijnen naam ontleent,

van het grootste belang. De meeste kampóngs liggen niet ver van

het Meer, maar toch ook niet onmiddellijk aan zijne oevers. Met

uitzondering van Takéngön halen dan ook de kampöngbewoners hun

water niet uit het Meer, maar uit de grootere en kleinere stroomen

{wöihs of aroefs), die hun water aan het Meer toevoeren, nadat een

deel ervan door afleiding over de sawahs aan den rijstbouw dienst-

baar gemaakt is.

Niet ver van de oevers dier wateren graaft men pulten om aldus

voor dagelijksch gebruik water te erlangen, dat door den bodem

gefiltreerd is, daar het water in de beken en rivieren zelve door

meuschen en dieren te zeer verontreinigd wordt. In Böbasan en

Pëgaséng heeft men groote welputten; ook enkele in Këbajakan.

De belangrijkste kampöngs liggen Westelijk van het Meer, ten

Zuiden zijn er een paar van eenigen omvang, evenzoo Oostelijk ; de

Noordzijde, waar op een niet zeer breedeu oever met blang-grond

weldra gebergte volgt, bevat slechts enkele kleine nederzettingen.

Sciieepv.nait. Het verkeer tusschen de aan het Meer gelegen nederzettingen

heeft veel per prau plaats, hoewel men overal ook over land kan

komen; de Peusanganrivier kan men niet verder bencdenwaarts dan

Sarél bevaren. Dat prauwenverkeer geeft al dadelijk iets eigens

aan dit landschap, daar men, gelijk wij zagen, overigens in het

Gajóland nergens varen kan behalve van den Oostelljken uithoek

der Döröt (Samar Kilang) de Djambö Ajé af naar de Atjèhsche kust, van

het afgelegen Bönén naar Peureula' en van Tampór deSimpangKananaf.

De prauwen hebben in hoofdzaak denzelfden vorm als de Atjèhsche

djalö; zij bestaan uit éénen uilgeholden boomstam zonder zijplanken.

De kleinste kunnen ééne Gajösche koentjö (') rijsl of vier nienschen

iwce Atjébsclic goeiilja = '20 iialéli
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vervoeren ; de grootste, wel 5 Meter lang, ongeveer 4 koenljö of

15 menschen. Aan den vóór- en achtersteven (oeloe en kémoedi),

die grooter zijn dan bij Atjèhsche djalö's en soms met eenig snij-

werk versierd worden, zijn kleine zitplaatsen (tóm6oe/roe) uitgespaard:

soms ook eene of uieer aan weerszijden. Men beweegt en bestuurt

deze vaartuigen door te pagaaien [kajöh) met één roeispan {loegö)

per man ; het aantal pagaaiers vai-ieert van 1—6. In het midden

der prau maakt men in den bodem wel een gat {lódn-rél, d. i. plaats

voor het zeil), waarin men eenen mast {soejön of gör) kan zetten

om er een zeil van katoen van i—2'/^ Meter in het vierkant aan te

bevestigen. De zware boomstammen {mëdang, bajor, soerén, damar =
méranlé) waarvan men prau's maakt, vindt men voornamelijk in de

bosschen aau beide oevers van de Boven-Peusanganrivier en tegen de

helling van den Buer ui Poepandji, Boer-m-Biös, kortom ten Westen

van het Meer : aan de Oostzijde in het woud van Dedamar komen die

boomen minder voor, wel hout, dat voor huizenbouw geschikt is.

De prautimmerlieden zijn meestal menschen van Böbasan of

Pëgaséng. Tegen loon maken zij de prau's in het bosch geheel af,

van waar deze dan door een groot gezelschap feestelijk met muziek

enz. naar hel water gesleept worden ; die inwijding gaat ook met

eene këndoeri gepaard. Verkoop van 'prau's is overigens zeldzaam:

.soms wordt een klein vaartuig voor + zes dollars van de hand gedaan.

Bij huwelijksfeesten, met name wanneer de bruidegom en de

bruid in verschillende kampöngs aan of bij den Meeroever wonen,

hebben de optochten over water plaats, waarbij de vaartuigen paars-

gewijze verbonden worden.

Bij zware windvlagen kan het Meer zeer onstuimig zijn en aan

zulke stormen vallen jaarlijks eenige meuschenlevens ten offer.

Behalve voor het vervoeren van menschen, rijst {róm) en denne- visiiivangst.

hout voor fakkels [oejöm), dienen de prau's voor de vischvangsl.

Men vangt het geheele jaar door groote visschen zooals de gegaréng

of iVfö» kaul (Atjèhsrh keureuliéng), tnaul (Atj. seungkö), hadö (Atj.

haljé), de als keperas bekende versciiillende kleine vischjes. De i^as

is eene kleine vischsoorl, die men in de ]N. (I. moesou (deu regen-
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tijd) vangt; de kawan (Alj. kadra) in het droogste gedeelte van

de Z. W. moeson.

De badó en maut vindt men, behalve in het Meer, slechts in het

hoogste deel der Peusaaganrivier en in moerassen, niet in de Djëmèr

of de Tripö; de overige vischsoorten in alle rivieren.

In de Beneden-Döröt, maar vooral in Gajö Loeös lokt men veel

visch in vijvers (koelöm), meest gëgaréng.

Men vischt met den hengel {kéq heet de haak, de heugelstok

gélas), met de kêkal, een alleen op het Meer gebruikelijk instrument,

bestaande uit een haak, die mei een lang touw aan een kalebas

{taboe oejöt) als dobber bevestigd is, en dien men bijv. een nacht

lang aan zijn lot overlaat om hem den volgenden morgen te zoeken,

daar de aangehaakte visch ermee voortzwemt; met djölö (hel werp-

net, dat meest in rivieren gebezigd wordt), poeköt (een soort van

zegennet met dobbers = lélampöny en loodjes = atoe pendéndön),

met dóran (hel drijfnet, kleiner dan de poeköt, ook met dobbers en

loodjes) sërampang (de alleen op het Meer gebruikte drietandigc

harpoen mei zeer langen steel om badó te vangen), de voornamelijk

in het Meer gebruikte rèmhèléq (lijnen met haken, waarvan men

vele aan één louw bevestigt om ze dan dichtbij den oever in 't

water Ie laten hangen en waarmede men groote visch vangt).

Gewone fuiken (oe) worden ook, niet al Ie ver van den oever van

het Meer uitgezet, met een louw aan eenen steen ter bezwaring

{pendéndön) verbonden, en verder aan eenen slaak bevestigd, maar

meestal bezigt men hier een bijzonder soorl, sëroeö genaamd, welker

opening vertikaal op de liggende fuikmand is aangebracht.

De dörang of gégé, een schepnel om kleine vissclien in rivier of

moeras te vangen, en de Ijerkap, een net, dal pyramidaal op vier

stijUjes rusl en waarmede men 's nachts bij fakkellicht in ondiep

slroomend water de door dal licht verblinde visch bedekt, komen

in het Meer niet te pas. In ondiepe wateren gebruikt men ook de

omgekeerde mand, dien de Aljehers geuneytgèm, de Gajó's gedégöm

noemen; in moerassen vangl men er maul en bado mede. Eene

soort van fuik, die men in snel slroomend water met de opening
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vangt groote visschen; men heeft verder kleinere loeni's omkëperas

enz. te vangen. In stroomversnellingen zet men ook de sarél uit,

eene vierkante mand, waarvan ééne zijde zonder wand naar de

richting van den stroom gekeerd is ; groote en kleine visch, die met

den stroom medezwemt, wordt daarin opgevangen. Verder vangt

men des nachts groote visch met de sèlambö, waarvoor men de rivier

over hare geheele breedte afzet met een staketsel (pögör), dat van

beide oevers naar het geopende midden spits toeloopt. Bij de opening

wordt op stijlen een visscherhutje gebouwd, waaruit de visscher

een net {selambo) voor de opening der pögör aan eenen staak neer-

laat om de met den stroom afkomende visch, die geen anderen

uitweg vindt, op te vangen. De geheele toestel heet pénjélambón.

Ééne vischsoort, die wij nog niet noemden, is bijzonder aan hetDedëpéii-viscii.

Meer eigen; zij heet dépêq en gelijkt in vorm wel wat op ikan tri,

hoewel zij grooter is. Volgens de Gajö's komt zij in andere, hun

door aanschouwing of gerucht bekende wateren dan de Laut Tawar

niet voor, en verdwijnt zij ook daar spoorloos gedurende de N. O.

moeson. Ook in de Z. W. moeson is zij niet voortdurend waar te

nemen, maar vertoont zich gedurende het waaien van Z. W. wind,

eenige uren lang, om eerst bij eene volgende windvlaag weer te

komen. Zulke vlagen doen zich in het gunstige halfjaar, dat men

zoowel moesém depéq als moesém harat noemt, ± 4—5 maal per

maand voor.

Voor het vangen der dëpéq, die zich in dichte colonnes, door de

Gajó's met bijenzwermen vergeleken, door het Meer beweegt, legt

men in het Meer, niet ver van den oever, zware steenen fundeeringen

met een horizontalen bovenvloer, die ± 3 Meter in bet vierkant

groot is en Vj^—2 Meter onder het wateroppervlak ligt. Iets naar

de oeverzijde toe rust op stijlen, die in den bodem van den Meer-

rand vastzitten, eene hut [djamboer), waarin de dikwerf ver af wonende

eigenaar der inrichting gedurende het dëpéq-Jaargetijde vaak eenige

(') Vcrgclyk beneden den gcliiiclit«iiarim l'elóndcn, die hiervan afgeleid is.
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dagen voor de vangst en bereiding der vischjes doorbrengt. Die

hut is met eenen boomstam bij wijze van loopbrug (tótór) met den

vasten oever verbonden.

Het net, waai-in men de dëpéq vangt, heet tjangköl en is eene

soort van kruisnet van zijde met een ± 5 mazen breeden rand

{ködjör) van tali kri ('). De vier aan de hoeken van het net be-

vestigde staken [soejön) van gespleten bamboe komen in kruisvorm

samen in een kruis (paröq) van bamboe, dat aan den + 2'/j Meter

langen stok (gör) van bamboe bevestigd is. Deze tjangköl laat men

neer op den steenen vloer, terwijl de colonnes dëpéq zich langs de

randen van het Meer bewegen, en haalt het dan telkens gevuld weder op.

pénjangkoe- Naar het kruisnet (tjangköl), waarmee men deze vischvangsl uit-

'°"^'
oefent, heet de geheele inrichting, die men daarvoor laat maken,

pénjangkoelön (^). Hel maken en in orde houden van zulk eene

pënjangkoelön kost veel arbeid, en wie zulk eene inrichting van

een ander koopt, betaalt allicht 80—200 dollars.

De eigenaars, allen bewoners van het Meergebied, gevoelen in de

moesém depéq aan allerlei teekenen hel aankomen van den gunsligen

wind en spoeden zich dan naar hunne pënjangkoelöns om ervan te

profiteeren. In ééne vangst verkrijgt men wel 4—7 naléh van die

vischjes, die men voor een klein gedeelte versch geniel, maar meer-

endeels op horden {lanté of antjaq) van rotan, biezen of de blad-

scbeede van aren in de zon laat drogen. Zij worden per gewone

inhoudsmaat {aré enz.) door het ganscbe Gajöland verkocht. Zelfs uil het

Zuiden der Gajö Loeös komt men ze in de Meerstreek halen of

lieden van de Laut Tawar brengen ze daarheen.

In de Laul-streek is de prijs van droge dëpéq 2 naléhs voor 1

dollar; vroeger kocht men 8 naléh voor 1 dollar, maar men zegl,

dal de dëpéq in de latere jaren zeer in menigte is afgenomen.

Misschien is dit verschijnsel juist aan den lijd der vangst toe Ie

(') Eene soort van garen of touw, dat men draait van de bastvezels van de krislruik

(Atj. iramië).

(') Vergelijk liet Maleische tangkoel, een kruisnet, dal met eenen befbooni wordt o]j-

gehaald.
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omlochten houdt om aan de randen van het Meer kuit te schieten

{moemirö van pirö) op juiste waarneming herust. In Gajó Loeös

koopt men 4— 8 aré dus */4— V2 naléh) voor een dollar, wanneer

de prijs in de Laut-strcek 2 naléh voor een dollar is: in de Döröt

is de prijs ongeveer het dubhele van dien in hel Meergebied.

Een paar maanden na het einde der dépéq-periode vindt men

ook de droge vischjes nergens meer, tenzij als blaljan (met zout en

kruiden dooreengestarapl) in bamboekokers bewaard.

Aan de West- en Zuidwestoevers van het Meer, en ook in den

Oostelijken hoek (bij Biutang en omstreken) zijn geene pënjang-

koelöns, daar de dëpéq die gedeelten van den oever op hai'e korte

zwerftochten niet bezoekt. Daarentegen vindt men ze aan de gunstig

gelegen gedeelten van den oever aaneengeschakeld of op korte af-

standen van elkander.

Het kan geene verwondering baren, dat het voorkomen van de Legende

dëpéq alleen in de Laut Tawar (althans zoover de ervaring der Gajó's <""""«"' ''«"

oorsprong der

reikt) en de eigenaardige manier van verschijnen en verdwijnen dier j?,,éq.

vischjes door eene zonderlinge legende verklaard wordt.

Een jonge Gajo uit Takéngön ging naar Atjèh en vertoefde jaren lang

aan de kust, zoodat hij zijn vaderland en zijne taal vergeten raakte.

Later kwam hij weder in het Gajöland, en wel aan het Meer, terecht,

waar men hem in den echt verbond met eene maagd. Toen dit

huwelijk gesloten was, ontdekte de jonge vrouw aan een of ander

teeken, dat zij bij vergissing aan haren eigen broeder ten huwelijk

was gegeven. Wanhopig, klom zij in eene prau, voer naar het

midden van het Meer en wierp zich in de diepte, waar zij verdween.

Hare slavin. Si Boengö («Bloem") sprong baai- achterna en bare

treurende familieleden wierpen toen de groote hoeveelheden rijst,

die zij voor het bruiloftsmaal in gereedheid gebracht hadden, ook in

het Meer. Die rijstkorrels werden dëpéqvischjes ; de verdronken

bruid leeft sedert een spookachtig leven in de wateren van het Meer

en heet Pelëri IdjTi, de Blauwe Prinses. Aan haar bestaan herinnert oe Blauwe

zij soms op plagende wijze de visschers door zich een oogenblik als
''""inses.
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viscli voor Ie doen eu liuii hengeltouw stuk te Irekkeu of door hen

in hunne prau op te lichten » omdat zij niet met haar hehben willen

trouwen". Maar wanneer het bij helderen zonneschijn regent, een

verschijnsel dat de Gajö's sërëlah noemen, cu dan de regenboog

{klambön) zich over het Meer welft, dan ziet men soms de Blauwe

Prinses uit het midden van de Laul Tawar even oprijzen, in de

gedaante eener menscbelijke bruid, om echter spoedig weer weg

te zinken (').

Een ander verhaal, dat soms met de legende van Pëtëri Idjö

gecombineerd wordt, komt hierop neer, dat de dëpéq-vischjes in de

lange perioden, die door himne korte omzwervingen in het Meer

afgebroken worden, in een ander meer leven, dat zich op den ge-

heimzinnigen Boer ni Kliotön, den hoogen berg ten Zuiden van de

Laut Tawar, bevindt en onder bewaking van eenen Tëngkoe Boer

ni Kliötön genaamden geest of heilige slaat. Niemand bestijgt ooit

dien berg, en zoo ziet dus ook niemand dat wondermeer, behalve

enkelen, die in geestverrukking van de gewone wegen der menschen

afgeleid worden en daarheen verdwalen; door een onderaardschen

rotsgang staat dat meer der fantasie met de Laut Tawar der wer-

kelijkheid in verbinding, en langs dien onzienlijken waterweg onder-

nemen de vischjes gedurende de Weslmoeson hare reizen, die zoo vele

Gajö's naar de pënjangkoelöns doen snellen. De Pëtëri Idjó pleegt

zich vaak in grotten in dien onderaardschen gang tusschen de beide

meeren op te houden.

Bij het gi'oote feest na de vasten ziet men op den Kliütön-berg

vaak witte vaantjes {poepandji) en hoort men er geweerschoten lossen

ten teeken, dat de geesten op buiuie wijze aan de feestviering deel-

nemen; en goed aangelegde ooren vernemen er in de nachten, die

aan de Vrijdagen voorafgaan, het bespelen van tamboerijnen (repana's).

Zulke verschijnselen zijn niet ongewoon ook elders in het gebergte,

dat niet door menseben betreden wordt. In de heiligste nachten

(') Zooals men weet, vimil men in vele strelien van den Ai(lii|iel de vonrstclling, dat

de regenboog eene soort van brug is, waarop ecnc of niecr prinsissen (pnelri's) nit boogcrc

sferen baden.
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der VaslcuuiaauJ liuort meuigeeu hel geluid va» kauouscholen, die

op het Biawan-gcbergle (waai- de Meulaböh- zoowel als de Djambö

Ajé-rivier onlspringeu) gelost worden.

A. HET GEBIED VAN PEiNGOELOE OF RÖDJÖ TJÉQ.

Over de Bataksche afkomst en sommige eigenaardigheden der De posiiie Tan

bevolking hebbun wij (bladz. 64 vv.) reeds gesproken.
Ródjö Tjéq en

^ -^ ^
'

_ ^''" Kedjoeron

Rödjö ïjéq neemt onder de hoofden van het Gajoland eene geheel AbSq.

eigenaardige plaats in. Met zijnen meest Oostelijken collega, Këdjoeröu

Aböq, heeft hij dit gemeen, dat zijn ambt ontstaan is na de ver-

deeling van het geheele gebied in vier maclitsferen door den Soeltan

van Atjèh; voor heide hoofden bleef dus in die traditioneele reeks

geene plaats open. Het was, alsof dat gewijde viertal voor alle

tijden onaantastbaar bleef; ook nadat een der vier (Siah Oetama)

zijnen invloed bijna geheel verloren had, dacht immers niemand

eraan, hem op zijde te zetten of door een machtiger hoofd te ver-

vangen.

Ware aan het këdjoerönschap als zoodanig eene helangi-ijke uit-

oefening van macht verbonden geweest, dan zou men het viertal

niet in zijn oorspronkelijken staat hebben kunnen handhaven. Juist

de omstandigheid, dat die van boven en van buiten gekomen in-

deeling geheel buiten de levende organisatie van de Gajösche ge-

slachten of stammen en kampöngs stond, waarborgde haar tegen

den invloed van den land des tijds. Uödjö Tjéq van Böbasan noch

de Këdjoerön Aböq kouden ooit beweren, dat men hen bij de in-

deeling des laiids vergeten had, waut destijds bestonden de gemeen-

schappen nog niet, welker hoofden zij zijn geworden. Maar zij

hadden dien tamelijk ledigen titel ook niet noodig om zich in het

Gajoland eene positie te verscluilTen van meer practische beteekenis

dan die der geëerde vertegenwoordigers van den Oppervorst. En

de bemoeienis van dezen laatste met de inwendige aangelegenheden

der Gajö's was van te korten duur en van te oppervlakkigen aard

geweest dan dal men eraan denken zou, eene indeeling, die nooit
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meer dan fonueele waarde kon hebben, nu en dan in verband met

de gewijzigde toestanden te herzien.

Hun ambt De Gajö's nemen die zaken dan ook eenvoudig zooals zij zijn, en

^""'dT d

""^

^^Së^^ ^'111 Rödjö Tjéq zoowel als van Këdjoerón Ahöii, dat zij tegen-

këdjoerSns. ovcr de tot hunne gemeenschap behoorende hoofden eene soortgelijke,

voor de practijk vooral niet minder beteekende plaats innemen als

de vier këdjoeröns jegens de huuuen, maar dat deze laalsten »de

bawar van Atjèh" boven hen vooruit hebben.

Verder beschouwen zij bet ontstaan van die twee nieuwe gemeen-

schappen niet als eene inbreuk op rechten van »de vier", want

rechten op onontgonnen grond erkent de Gajö niet, en niemand

beweert, dat de menscheu van Uodjö Tjéq of vau Kedjoerön Aböq

zich in reeds door anderen geoccupeerd terrein ingedrongen hebben.

Maar toch hechten zij eenige waarde aan het feit, dat de verdeeling

in vieren, al geschiedde zij zonder grensafbakening, het geheele

Gajögebied op het oog had, en hoort men dus nu en dan eene

theorie voordragen, die daarmede rekening houdt.

Zoo heet het dan bijv. van Kedjoerön Aböq, dat hij wel hoofd

van alle bewoners van Serbödjadi is, maar dat de grond eigenlijk

aan Rödjö Banta zou behooren, daar deze afstamt van den eersten

ontginner, dien de Kedjoerön Linggö derwaarts uitgezonden had.

Eene soortgelijke leer omtrent den door Rödjö Tjéq c. s. ingenomen

grond kwam hierboven (bladz. 98) ter sprake. Dit zijn echter louter

theoretische beschouwingen, waaraan de Gajö's zelve niet veel waarde

toekennen: in de werkelijkheid oefent Rödjö Tjc([ over zijn land

en zijne menschen hetzelfde gezag uit als bijv. Rödjö Boeket over

eigenlijke Meergebied met annexen.

Hódjo Tjéq's Rödjö Tjéq's gezag is echter op veel hechteren grondslag gevestigd

gezag berust op
j[jn j^^ yg^ Këdjoerön Aböq. De menschen van Serbödjadi zijn

grondslag, wel hoofdzakelijk uit verschillende deelen van het Linggö-gebied

afkomstig, maar toch niet uitsluitend; elk deel van hel Gajöland

leverde aan de bevolking van dat weinig welvarende gebied zijne

bijdragen en vele vreemdelingen kwamen nog in den loop des tijds

het aantal der uitloopeude belangen vermeerderen. Zelfs eene krach-
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fige persoonlijkheid moest daar dus moeite hebben om de eenheid

te bewaren en baas te blijven. Daarentegen is Rödjö ïjéq's bevol-

king uit een kleine, geheel homogene kern — de traditie wil, van

27 gezinnen — ontstaan en heeft zij haar karakter bewaard door

zoolang mogelijk het introuwen van vreemdelingen te weren, ja

zelfs buiten den eigen kring van vijf of zes oorspronkelijke stana-

men geene vrouwen te zoeken. De betrekkelijk weinige vreemde

elementen, die in de gemeenschap van R. Tjéq werden opgenomen, onder-

gingen eene volkomen assimilatie. Tot in Kètól, Wöih-n-Doerén en

Bëroeksah toe noemt de bevolking Böbasan de kampöng bij uit-

nemendheid, oemah, bet algemeene tehuis.

De strijd, dien Rödjö Tjéq nu en dan met zijne naaste buren, de

Boekét's, te voeren had, en waarbij steeds alle afstammelingen van

de "Balaq doeö poelöh toedjöh" zich om hem schaarden, verhoogde

het gevoel van solidariteit. Er is in bet Gajöland met zijne tallooze

snipperrepuhliekjes geen gemeenebest van zulken omvang, welks

deelen zoo innig verbonden zijn, als dat van Rödjö Tjéq.

Toch hangt ook daar natuurlijk veel af van de persoonlijke energie

van het hoofd.

De titularis, die omstreeks 1899 op hoogen leeftijd is gestorven na zeer De oude R

langen tijd het ambt te hebben waargenomen, was alom bekend als een ^J*''*

uitmuntend hoofd. Geheel-onthouder op het gebied van opiumschuiven

en dobbelarij, billijk in de beslissing van aan zijn oordeel onderworpen

geschillen, krachtig in de uitoefening van zijn gezag, geuoot hij het alge-

meen vertrouwen en vreesde men hem tevens. In Samalanga, waar hij

met eene Atjèhsche vrouw gehuwd was, kende men hem onder den

naam van Teukoe Manja*.

Terwijl het overigens welvarende Gajö Loeös steeds door burger-

oorlogen geteisterd werd, en ook in de minder bevolkte Döröt en

in het gebied der Boekéts bloedig verloopende twisten niet tot de

zeldzaamheden behoorden, weet geen Gajö zich te herinneren, dat

door de lieden van Rödjö Tjéq onderling gevochten is.

Gelijk Rödjö Tjéq, zelf stamhoofd van de Tjëbërö, boven de hoofden

der andere stammen in zijn gebied staat, zoo staan ook zijn toeö
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CU zijn imüm iu veel hooger aanzien dau Luuuc ami)lgeuoolcu. Die

lücö wordt Toeö of Pctocö Dölöm (') eu de iuioui Iiuöm Tjéq

genoemd. Toeö Dölöm was ouder den zooeven beschreven llödjö

Tjéq een zoon van diens ouderen broeder, Mpoe-u-Sebahi genaamd.

De Imöm Tjéq was, naar Gajö-maatstaf gemeten, een vrij goed kenner

der Mohammedaansche wet.

Uödjö Mocilö. In de laatste jaren. was de oude Rödjö Tjéq weinig bewegelijk,

eu stond zijn zoon Rana, in de wandeling Uödjö Moedö genaamd,

hem iu het bestuur ter zijde. Deze, wiens levenswijze men evenzeer

prijst als die van zijnen vader, is hem ook opgevolgd, maar reeds

iu 1900 volgde hij hem in het graf.

Rödjö Ocijaq Degene, die nu wat afstamming betreft, de meeste aanspraak op

1" ,." ^° de opvolging had, was Bedoel, ook Rödjö Oetjaq (') geheeteu, de

eenige eigen kleinzoon van den ouden Rödjö Tjéq. De lijd was

echter weinig geschikt om met de vereischte uitvoerigheid en om-

slag eenen nieuwen rödjö te kiezen en te installeercn, want sedert

1900 was men geheel vervuld van de te nemen maatregelen mei

het oog op de blijkbaar naderende komst der Gömpëni, die reeds

meer dan eens den weg naar de Meerstreek had verkend en zelfs

al bij Töuggö Bësi met de Gajö's van Rödjö Boeket en van Rödjö

Tjéq slaags was geweest.

In zulke omstandigheden haast men zich niet, daar de gewone

zaken toch haren gang wel gaan. Gelijk daar, waar een more ma-

jonim aangesteld rödjö bestuurt, diens uaasle familieleden, ook zonder

opzettelijke opdracht, bij lijd en wijle zijne functies uitoefenen, het-

geen vooral geschiedt, wanneer de rödjö niel bijzonder krachtig is,

zoo spelen van zelf de meest invloedrijke vcuwaulen afwisselend de

rödjö-rol, waar de titel, de nahma, nog niet plechtig door éénen

hunner is overgenomen. Dit gebeurde ook iu Böbasau met zijne

(') Dölöm is de Gajösche uitspraak van hel Maleischc dalam. welks etymologisch acqui-

valeiit in het Gajösch rölöm luidt en in den zin van idiep" gebezigd wordt. In Gajö Locos

heeft men daar, waar onder een hoofd met den titel tjéq een ander luct den titel moedö

slaat, onder den eersten ceneii toeö dölöm, onder den tweeden cencn toeö ni moedö. Zoo

iets kent men in hel Laul-gebied niet, maar bij uitzondering wordt de toeö van Uödjö Tjéq

met hel epitheton ornans dölöm aangeduid.

(') Oetjaq is een speelvorm van koetjaq = klein.
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onderhooilglicdcn, en onder degenen, die daarbij op deu voorgrond

traden, behoorde een jongere broeder van den Itoven genoemden

Mpoe-n-Sëbahi, den Toeö Dölöm van den Rödjö Tjécf, Gënap of ook

wel Rödjö Boedjang genaamd.

Deze maakte vroeger vele handelsreizen naar 1'eusangan, Sauialanga

Pcudada enz., tot naar Pidiö toe, en geldt daarom onder de familie-

leden als een man, die de wereld kent, al bleef hij, vergeleken met

dezulken, die jaren lang in een Maleisch of Atjèhsch kustgebied

woonden, een echt bergmensch. Bedoel en Gënap zijn beiden even-

zeer verslaafd aan opium als aan het dobbelspel ; daar de eerste

echter bovendien ietwat bekrompen van geest, jong en weinig er-

varen is, vonden alle betrokkenen, dal Gënap de familie moest ver-

tegenwoordigen, toen men tot den gewichtigen stap overging van

zich in 1901 aan te melden bij de eerste colonne van de Gömpëui,

die het Gajöland bezocht.

Zoo werd dan Gënap = Rödjö Boedjang als Rödjö Tjéq hij Majoor

Van Daalen geïntroduceerd door Hang, eenen Gajó uit dil gebied,

over wien wij straks nader zullen spreken.

Onder gewone omstandigheden zou waarschijnlijk Bedoel = Rödjö

Octjaq ten slotte de tjêq-waardigheid erlangd hebben; de minder-

waardige kleinzoon van den geëerden Rödjö Toeö zou dan zijn bij-

gestaan door meer ervaren en kundige familieleden. Thans, nu

aanrakingen met eene geheel vreemde macht noodig werden, waartoe

Bedoel zich volstrekt niet in staat achtte, werd het pleit ten

gunste van diens vollen neef Gënap beslist.

Dergelijke afwijkingen van hel overigens normale ten gevolge van

ons optreden in het Gajöland hebben zich al meer voorgedaan en

zullen zich zeker nog meer voordoen. Menschen, die op zuiver

Gajösch terrein blijvend een aangeërfd ambt wel op zich durven

nemen, gevoelen zich tegen de moeielijkheden van den gewijzigden

toestand niet opgewassen. In zulke gevallen kan er geen bezwaar

tegen bestaan, dat wij den man der keuze van de gemeenschap als

haar hoofd aanvaarden, mits degene, wiens aanspraken op de leiding

terzijde gesteld worden, niet verscholen blijve of van het tooneel
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verdwijne. Blijkt de geheele familie ons gezag te erkennen, maar

een nieuw hoofd geschikter te achten dan het oude om in overleg

met ons hestuur te handelen, dan ware het overdreven, onzerzijds

den ongeschikt verklaarde te willen handhaven.

Aanrakingen De bevolking vau Rödjö Tjéq's gebied had hare voornaamste aan-

"^
'^

^"l"" rakingen steeds met de landschappen van Atjèlis Noordkust en enkele

mei de der Oostkust. De Gajö's van het Meer, die buffels ten verkoop

aa schappen
^^^^, ^^ j^^^j^ brengen, zien er niet tegen op met deze koopwaar

Ier Noordkust ^ o r i

van Atjèh. eeuigc dagen verder te reizen, wanneer daardoor eenig belangrijk

voordeel voor ben te behalen valt; bij voldoende veiligheid der wegen

kan bet gerucht van hooge prijzen ben dus naar elk landschap van

Pidië lot Idi lokken. Paarden, rhinoceroshoorn en olifantstanden

brachten zij het meest te Lbö* Seumawè aan de markt, van waar

dat alles zijnen weg naar Penang vond. Buffels of runderen en

paarden hebben echter alleen eenigszins gegoede lieden, en olifants-

tanden en rhinoceroshoorn zijn geene dagelijks gewonnen en verhan-

delde producten. De weg der meerderheid leidt alleen daarheen,

waar men de door klein en groot geteelde tabak met eenig profijt

van de hand kan zetten en van waar men kleederen en zout naar

huis terug kon brengen: de Pasèstreek, Peusangan, Samalanga en

Peudada. Opium koopen in den regel alleen zij, die vee, paarden,

rhinoceroshoorn of olifantstanden verkocht hebben, want de prijs van

eene vracht tabak is voor den inkoop van dat dure genotmiddel

niet voldoende. Dit laatste halen die handelaren, waar zij hel goed-

koopst terecht kunnen ; kleederen en zout liefst zoo dicht mogelijk

bij huis. Zoo waren dus voor den verkoop van tabak vooral Djoeli

en Awé Geutah, voor den inkoop van kleederen en zout de Keudè

Djangka de bevoorrechte plaatsen. Geen wonder, dat Rödjö Tjéq,

met de hoofden van Peudada en Samalanga in welwillend verkeer,

toch met Teukoe Tji« Peusangan op den meest intiemen voet stond.

Met den in 1900 gestorven, tyrannieken en alom gevreesden T. Tji*

Seuma*oen leefden de vorige Rödjö Tjéq (Rödjö Moedö) en diens

vader in goede vriendschap. Soms werden die betrekkingen tijdelijk

wel eens gestoord door rooverijen of diefstallen tusschen beiderzijdsche
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onderhoorigen : ieder kwam voor de zijnen op, en niet altijd werd

van den kant der overtreders met den vereischten spoed voldoening

gegeven. Voordat de hoofden het na de noodige wisseling van

hrieven en boden eens geworden waren, hadden dan eenige vijan-

delijkheden plaats, meest bestaande in het onveilig maken van den

handelsweg. Maar zulke wolken dreven spoedig voorbij, en vrede

en vriendschap keerden terug.

Toen T. Tji» Peusangan eenige jaren geleden zijne dochter aan

T. Sahkoebat, bet hoofd van Boven-Sauialanga, uithuwelijkte, woonde

Rödjö Moedö de feesten in Koeta Poesoe met een groot aantal Gajö's

bij, die daar hunne nationale vermaken [didöng, goeöl enz.) vertoonden.

Toen de colonne Vas Daalex in 1901 door het Meer- en het

Dörötgebied patrouilleerde om de bende van den Pretendent-Soeltan

te vervolgen, was Rödjö Tjéq (Gënap) bet eenige voorname hoofd,

dat zich bij de colonne kwam melden. Deels is dit wel daaruit te

verklaren, dat zijne officieele verhouding tot Atjèhs soeltans hem

iets vrijer in zijne bewegingen maakt dan de Këdjoeröns. Tot deze

laatsten heeft de Pretendent zich blijkbaar in het bijzonder om

steun gewend, en zij hebben aan zijnen roep gehoor gegeven. Rödjö

Boeket liet den vluchtende afhalen en naar zijn gebied geleiden

;

ook de weinig beduidende Siah Oetama bood hem gastvrijheid en

vergezelde hem op zijne verdere vlucht, en Rödjö Linggö haalde

hem af, toen het verblijf in de Meerstreek onveilig voor hem ge-

worden was. Stellig hebben ook Rödjö Tjéq en de zijnen den

soeverein op verschillende wijze voortgeholpen, maar hij heeft zich

niet, als de këdjoeröns, verplicht geacht ter wille van den vluchtenden

Pretendent huis en hof in den steek te laten. In September 1902

kwam hij te Koeta Radja.

Böbasan of Böbösön is de moederkampöng en hel uitgangspunt Bobasan.

van alle nederzettingen, die door lieden van Rödjö Tjéq bevolkt zijn.

De huizen, omtrent welker aantal de opgaven tusschen 50 en 100

varieeren (Rödjö Tjéq zelf schat 60), staan er vrij dicht opeen. De

kampöng is aan alle zijden door rijstvelden [oemö) omgeven ; deze
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gaan lol om de kauipöng Takóugön en lol dichtbij Këbajakan, zij

hebben de minsle uilgestreklheid uaar den kanl van Këniili, waar

al spoedig de Blang Kólaq (liel «Wijde Grasveld") beginl, en naar

de zijde van den Boer ni Poepandji, waar de sawah begrensd wordl

door eene pedbsönön, die naar zekeren Mpoe-n-Ocnö genoemd is, een

gehucbt met enkele huizen en hullen, tuinen mei suikerriet en wal

vruchten. Die rljslvcldeu ontvangen hun water deels van de Aroel

Paja Toempi, meest echter van de kleine Aroel Lëlaboc, die langs

de gehecle kampöng stroomt. Drinkwater leveren eenige welpullcn

(lèlögö).

Aan den Noordwestrand der kampöng ligt de vrij groole mësegil

met hel bekende dubbeldak van arènvczels {djaiil). Daaraan zijn

een katép of alép {chatih, voorlezer der preek) en een hilöl, die

voor hel onderhoud der moskee zorgt, den adan afroept enz. verbonden.

Aan de Aroel Lëlaboe liggen achtereenvolgens de drie mërësabs

van Böbasan, waarvan sommige uil meer dan één gebouw bestaan.

De benedenstrooms gelegene heel Mërësah Këmoenéng en staal onder

Lëlaboe. luiöm Tjéq. Aan de aroel ligt ook het gehucht Lëlaboe, dat zich

reeds tol eene kampöng van 3 huizen en 1 mërësah ontwikkeld

heeft, niet te verwarren met de gelijknamige, meestal onbewoonde

Heilige graven, plaats aan den Noordelijken Meeroever, waai' eenige tuinen en pënjang-

koelöns zijn. Hier heeft men het met een afdak voorziene heilige

graf van Tèngkoe Lëlaboe. Overigens heeft Böbasan nog slechts één

heilig graf, op hel op eenen heuvel gelegen veld Mónggal, namelijk

dal van Datoe Goeroe.

Gehuchkii. ^'s gehuchtcn van Böbasan zijn nog te beschouwen Paja Toempi,

en Këböt, dat op eenen heuvel ligt, en waar onderhoorigen van

Pëngoeloe Këböt (van den slam Tjëbërö) wonen. Hier en daar plant

men in die gehuchten wel wal suikerriet en tabak, maar, daar de

boschgronden in de nabijheid van Böbasan niet vele zijn, doel men

hier meer aan vee- en paardenteell dan aan ladangbouw.

Ver af gelegen veekralen van Böbasan zijn o. a. Baléq (bladz. 21)

waar thans door lieden van Pëngoeloe Sagi ook rijstvelden zijn

aangelegd, en tot vóór korten lijd Blang Ilakal (Laka). Ook de
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gehuchten Klöang eu Boelör aan de paden van Baléq naar Wöih-u-

Doerén zijn van Böbasan uit bevolkt.

De bëlahs of blahs, kanten of wijken der kampöng, heeteu naar i*e zes

1 «1 hoofdstammeii.
de stammen ol geslachten, die ze bewonen. De stammen zijn hoold-

zakelijk zes in getal, t. w.

1°. Tjébéró, met Pëngoeloe Tjéq, het algemeene hoofd, als rödjö,

verder den Petoeö Dölóm en den Imüni Tjéq. Deze is verreweg de

talrijkste, vooral omdat immigranten uit ander gebied, die hun eigen

stamverband opgaven om zich ouder Hödjö Tjéq te scharen, meestal

bij Tjëbërö ingelijfd worden. Ofschoon dus onderscheidene kleine

gemeenschappen tol dezen stam hehooren, en ook Tjëbërö niet aan

de algemeene zucht tol splitsing ontkwam, werd de slanieenheid

streng bewaard en mogen gcene lieden, die lol de Tjëbërij gerekend

worden, met elkander trouwen.

2°. Tjëlaln. Ook deze stam is, voornamelijk door ijverzucht op

het gezag, in verscheidene kleinere gemeenschappen gesplitst, onder

welker hoofden vooral Rödjö Gëmhèra en Pëngoeloe Sagi vermel-

ding verdienen, maar de stam bleef één en het huwelijksverbod dus

gehandhaafd.

Hetgeen door sommigen verhaald wordt over eene bijzondere be-

trekking tusschen hel geslacht Pëngoeloe Sagi en dal van Rödjö

Goenèng (Këbajakan) vereischl nog nader onderzoek.

3*. Tébö, verdeeld in drie deelen, namelijk de geslachten der

rödjö's Garang of Gëgarang en Angèn, en de Balöhön, welk laatste

volgens sommigen hel oudste en de oorsprong der heide andere

zou zijn.

4". Linggö, deels onder Pëngoeloe Linggö, deels onder Rödjö

Këmala, deels onder Rödjö Kaja; de beide laatslen gelden min of

meer als moedö's, ondergeschikte vertegenwoordigers van den eerste,

maar de eenheid van den stam is ongeschonden gebleven. Volgens

velen behoort het in Tjëlala gevestigde geslacht Gadéng ook tot

dezen stam. Een aantal gezinnen uit Padang fGajö Loeos), die

eenige jaren geleden naar Paja Djagat (Pëgaséng) verhuisden, werden

hier in den Linggö-stani opgenomen. Met den stam van Këdjoerón
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Linggö in liet Döröt-gebied slaan de Linggö van Bübasan niet in

bekende verwantscbap.

5". Moenfé, onderscheiden in M. Padang, M. Gajö en M. Kala.

De Moenté Padang slaan onder Pëugoeloe Padang: de rechtheb-

bende op dezen titel, Njaq fiënta, is door opiumzucht en armoede

tot verhuizing naar Isaq genoopt om zich daar door een angkap-

huweiijk eenen slaat te verschaffen. Zijn neef, Djëmali, die in

Tjitjang Mëdoeri woont en daar als bödöl over de stamgenoolen

fungeert, is ook een obscuur man. Zoo kwam het, dat in Böhasan,

Pëgaséng enz. sinds lang de imöm der blah M. Padang, Rödjo Imöin

geheeten, feitelijk de functie van rödjo vervulde.

Rödjö Imöm stond bekend om zijne ervaring in de geheime welen-

schappen van den oorlog en diende als een soort van goeroe prang

het Atjèhsche landschaphoofd Pang Sawang (= Moeda Dalam), toen

deze, als krachtigste van de vijf verbonden oelèëbalangs, aan T.

Tji> Peusaugan het hoofd bood. De Gajö's schrijven PangSawang's

succes in den strijd tegen het alom gevreesde hoofd van Peusangan

aan Rödjö Imöm toe. Een paar jaren geleden stierf hij en werd

door zijnen zoon Hang, een groot opiumschuiver, opgevolgd.

De Moeulé Gajö, onder Pëngoeloe Gajö (de tegenwoordige heet

Djaran), gelden als leden van den wijd verbreiden stam der Lól,

dien men in het Meergebied, de Döröt en Sërbödjadi vindt en die

zich achten te beliooren tot dezelfde genealogische eenheid als de

bewoners van Isaq, terwijl zij alle Moenté als hunne verwanten

beschouwen.

Daar in het algemeen de Moenté met de Tjëbërö, Tëbü, Linggö

en Mëlala van Bataksche afkomst zijn, wil men den naam Moenté

Gajö wel zoo verklaren, dat dit gedeelte van den stam, van zuiver

Gajösche afkomst, in ouden tijd naar hel gebied van Böhasan ver-

huisd en bij de Moenté ingelijfd zou zijn. Zij zouden eigenlijk tot

de Lot behooren. De Moenté Kala staan onder Pëngoeloe Kala.

6». Kemüi, een stam, dien wij hier slechts volledigheidshalve

en om de eigenaardige plaats, die hij inneemt, vermelden, ofschoon

hij geene huizen in Böhasan heeft. Hij behoort eigenlijk in de kam-
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naar Pëgaséng en Paja Djagat verhuisd. De lieden van Këmili.

hoewel Pëngoeloe Tjéq Böbasan als hun opperste hoofd erkennend,

worden niet tot de afstammelingen der »Bataq doeö poelöh toedjóh"

gerekend, en vormen dus een later toevoegsel tot de gezagssfeer

van Rödjö Tjéq, dat in geen der Bataksche Gajöstammen werd op-

genomen.

De kleinere genealogisclie een lieden in Böbasan, zooals die van

Pëngoeloe Boeket, van Pëngoeloe Gadéng (waarvan de meeste leden

in Tjëlala wonen), van Pëngoeloe (lölö (eene afdeeling der Moenté)

enz. kunnen alle tot een der vijf lioofdstammen teruggebracht

worden, hetgeen dadelijk blijkt uit het beslaan van hel huwelijks-

verbod.

In het algemeen kan men zeggen, dat in alle overige nederzet- Van Böbasan

tingen onder het gezag van Rödjö ïjéq : Pegaséng, Kètól, Tjëlala>„"jj,.J,'°^
Jj,

Wöih-n-Doerén, Bëroeksah, de bewoners lol een of meer der sub

1*—5" genoemde stammen behooreu : zij blijven dan ook, door de

geslachten heen, Böbasan als hun tehuis, hun '•oemali" beschouwen en

zeggen, wanneer zij zich naar Böbasan hegeven, dat zij k'oemah (koeoemah)

gaan. Dit geldt vooral van de plaatsen, welker afstand van Böbasan

voortdurende comnmnicatie toelaat, zooals bijv. Pegaséng. Menig

hoofd van eenen stam of geslacht heeft zoowel «tehuis" als in Pe-

gaséng eene woning, sommigen alleen in Pegaséng. maar dit belet

hen niet, als rödjö over de stanigenooten in beide kampóngs te

blijven fungeeren. Waar zij lijdelijk afwezig zijn, neemt een familie-

lid hunne plaats in: soms zijn daarvoor vaste bödöls (Arab. badal,

plaatsvervangers) aangewezen.

Ook in de meer afgelegen kampöugs treden zoodanige bödöls in

de functie van rödjö op, zoodra de stam er door eene of meer vaste

woningen vertegenwoordigd is. Deze laatste stedehouders worden

uit den aard der zaak allengs feitelijk tot zelfstandige rödjö's, en

niet zelden wordt die toestand theoretisch bezegeld door eene plech-

tige samenkomst met eene këndoeri, waarbij een bull'el geslacht wordt.

Dan is het gezag gesplitst en krijgt de afgelegen blaii dikwijls een
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eigen naam, maar het stamverband blijft onverbroken en de algcmeene

stamnaam blijft ook op den nieuwen tak toegepast.

Behalve den daareven genoemden stam van Këmili zijn er onder

de lieden, die Rödjo Tjéq als hoofd erkennen, nog twee noemens-

waardige uitzonderingen op den regel, dat allen tot de vijf hoofdhlahs

beliooren en in Böbasan hunne moederkampöng zien; beide in het

naburige Pëgaséng-complex.

Dp Nnniimelïïh. Vooreerst de "Nampoelöh", alias Mocnlé Lól of Moeiilè Isaq, of

naar hun eigen hoofd hlah Pëngoeloc Moedö of Rödjö Moedö, wier ver-

huizing uit Isaq nog recent (volgens sommigen + 50 jaren geleden)

is, die hun eigen stamverband en een eigen hoofd behielden. Deze

exceptie is echter geene volledige, want de menschen van Isaq gelden,

ook zonder te verhuizen, als verwanten van de Moenté en van de

alom verspreide wali Lot, welke laatsten men bijv. in Këbajakan,

Tówéran, Tiugköm (Tèlóng), Dösön (Linggö) en Sërbödjadi vindt.

De lieden van De andere exceptie betreft de straks te vermelden geim migreerden

(ii<iiig. u^ Oréng; deze lieten echter hun stamverband in Gajn Loeös los

en werden geënt op den stam van Rödjö Tjéq, de Tjëbërö. Zij

vallen dus alleen in zooverre buiten den regel, als hunne opname in

dien stam van zeer jonge dagteekening is. Na een paar generalies

weet men van hunne afkomst even weinig meer als thans van die

der Moenté Gajö en andere ingelijfde beslanddeelen der vijf Batak-

slammen. Zulke aanwassen van buiten hebben hier op de stevig-

heid van het stamverband niet schadelijk gewerkt ; zij worden geheel

geassimileerd.

K^iiiiii. Kemili, mei 5 huizen, 1 mërësah en verscheidene hutten is geheel

door lieden van den boven (6") besproken stam onder hunnen Pën-

goeloe Këmili bewoond, die nog een tweetal huizen in het Pega-

séngsche (Paja Djagal) hebben. Hier legden de menschen van Këmili

rijstvelden aan, daar de meeste gronden in de omgeving hunner

kampóng aan bewoners van Böbasan toebebooren. Op de Blang

Kölafj, het »Wijde Grasveld" ten Westea van Këmili, wijst men de

overblijfselen eener koetö (versterking) die men, gelijk andere der-

gelijke resten, aan de Bataks van voorheen toeschrijft. Anderen
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zien hierin de oude vesting van zekeren Rödjö Mëraqsa, wiens naam

ook voortleeft in dien van een rijstveld teu Oosten van Këiuili.

Rödjö Mëraqsa stond, ook ua de aanstelling der vier këdjoeröns,

zelfstandig {wökös, vrijheerlijk) naast hen, maar werd door hen

uit ijverzucht bij den Vorst van Atjèh belasterd. Zij vertelden, dat

hij geen eerbiedsbetoon jegens Atjèh duldde en zelfs kippen liet

slachten, die hij verdacht van in de richting van Atjèh eene semhah

gemaakt te hebben. Op last van den Soeltan werd hij nu beoorloogd.

maar het gelukte niemand den onkwetsbare te dooden, voordat hij

zelf mededeelde, dat men daartoe zijne hand met eene gouden naald

moest doorboren. Zijne familie zou deels Isaq, deels Poeló Oe bevolkt

hebben! De overlevering brengt den stam van Këmili met de

bemoeienis van eenen vroegeren Mahradja van Lhö» Seuiuawè in

verband. Deze zou zich in eenen Gajóschen burgeroorlog gemengd

hebben, en de vestiging van de voorouders der tegenwoordige Këmili-

menscben onder een eigen hoofd zou op grond eener beslissing van den

Mahradja hebben plaats gehad. Thans staat ook Këmili onder Rödjö

Tjéq. Het water voor de velden komt hier van de Aroel Paja Hang

("Roodmoeras").

Btang Gölö, een uur gaans Z.VV. van Böbasan, is eene kampöng Biang r.uio.

van 3 huizen met 1 mërësah onder Rödjö Goeroe, bewoond door

lieden van den stam Tjëbëró. Een weinig hooger aan dezelfde Aroel

Sadóng of Blang Gölö ligt Blatig Gölö Oedjöng, met t mërësah en

3 huizen, waarvan 2 bewoond door menschen van Pëngoeloe Gölö

(deze lieden heeten hier Moenlé Oedjöng of blak Oedjöng, zie boven

bladz. 159), 1 door menschen van de blah Gajö (Moenté), de laatslen

onder eenen bödöl van Pëngoeloe Gajö. Nog verder stroomopwaarts

heeft men de ladangs Sadóng, waar behalve een weinig tabak, veel

suikerriet gekweekt wordt. Aan de tegenovergestelde zijde (linker-

oever) van Blang Gölö ligt iets hooger aan de Peusanganrivier

Sarél of Balé ('), eene kampöng van 6 groote huizen. Even boven s.nréi (Baié).

(') Sarél is hel boven (bladz. 145) beschreven vischtuig; Balé heed de gewone tieteekeiiis

van een gebouw zonder wanden, waarin men vergadert.

11



de kampöng doet een bekapte boomstam met dak als loopbrug (tótèr)

over de hier meestal doorwaadbare rivier dieust. De bewoners zijn

deels uit Sëroelö in het Dörötgebied afkomstig, maar dezen zijn

opgegaan in de blah Tjëbërö, die hier gevestigd was. Aan de over-

Kéütjéi zijde van Sarél heeft men het daarbij behoorende Kmljél Manoeq
anoeq.

^j j ^^^ hoopje duune vogeldrek), een gehucht van 4 huizen met

sirihtuinen enz. van Böbasan.

léng-n-ikön. Öiiéng-n-ikön, ruim een lialfuur stroomafwaarts van Sarél, is geene

kampöng, maar er zijn op beide oevers përwöröns en rijstvelden,

vooral van Rödjö Imöm van Koelö Lintang (Pëgaséng), verder van

Pëngoeloe Linggö enz. en suikerrietluinen en tabakladangs.

Pëgaséng. Pëgaséng (') is de naam van het kampöng-complex, dat wel als

de voornaamste kolonie van Böbasan mag gelden. Het bestaat uit

drie, door rijstvelden van elkander gescheiden wijkeu, en nog twee

jongere, meer Zuidelijk gelegen gehuchten. Sommige oude Gajó's

beweren, dat Pëgaséng nauwelijks eene eeuw oud is; hier vooral

zegt men nog altijd, wanneer men zich op weg naar Böbasan begeeft,

dat men k'oemah »naar huis" gaat. De sawahs krijgen haar water

van twee ten Zuidwesten van het Meer c/itspringende beekjes, de

Wöih-n-Loeang en de Wöih-n-Djëlóbóq, die zich dichlbij de mësëgit

vereenigen en later in de Wöih-n-Arèh (zijtak van de Peusangan)

vallen.

Drinkwater haalt men uit groote welputten. De mësëgit, naar

hetzelfde model als die van Böbasan gebouwd, staat in de sawah

ten Z. van Lököp.

De vrij uitgestrekte rijstvelden van Pëgaséng zijn niet door blang-

terrein, maar door jong bosch (tamas) omgeven. De wijken of op

zichzelf staande kampöngs van Pëgaséng zijn:

(') Gaséng bcduiüt ook in het Gajöscb -lol" (speeltuig). Men hcell hier een voorbeehl

van hel telkens in het Gajöland terugkeeiend verschijnsel, dat een complex van kampöngs

eenen naam draagt, onderscheiden van dien van elk zijner onderdeden. Het meest gewone

is, dat een aantal bijeengelegen en min of meer bijeenhehoorcnde kampöngs naar den naam

der rivier, waaraan, of van den berg, waarbij zij liggen, genoemd wordt (Tèlóng, Kèlól,

Lójang, Rampöng enz.).
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a. Koelö Linlang, veeal Tëlinlang genoemd, eene verminking,, die KoetoLiniang.

hel woord koelö ook in andere namen ondergaal. Dit beslaal

uil ± 20 huizen mei 3 mërësahs.

De blahs zijn:

Tjebérö, '1 huizen:

Gölö, (onderdeel vau Moeuté) ook blah Oedjöng genaamd, een paar

huizen ; rödjö is Pëngoeloe Gölö.

Moentè Padang (zie onder Böbasan) ook een paar huizen. De

waarnemende rödjö dezer blah in Böbasan, Rödjö Imöm, woonde in

Pëgaséng, evenals thans zijn zoon Rödjö Ilaug (').

Moeitlé Kala, 2 huizen.

Moenté Gajö, 2 huizen.

Tébö (zie onder Böbasan), 2 a 5 huizen: van de blah Rödjö

Gëgarang.

Linggö, ± 5 huizen ; de rödjö, Pëngoeloe Linggö, woont in Böbasan.

b. Lököp met ongeveer 10 huizen en 1 mërësah. De blahs zijn: L5k5p.

Tjebèro, hier slechts door één huis vertegenwoordigd, terwijl een

bödöl van Rödjö Tjéq als hoofd geldt.

Melala, één huis.

Moenté of Moenté Lót (zie bladz. 160), nader bepaald als Moenté

haq, wijl deze lieden uit Isaq herwaarts geëmigreerd zijn. Zij be-

hoorden daar tol bet geslacht van Këpala Akal, maar hebhen hier

een nieuw hoofd, dal Pëngoeloe Moedö heet, waarom zij ook de

blah Pëngoeloe Moedö heeten. Men noemt hen meestal de Nam

Poelöh, omdat de eerste verhuizers uit 60 huisgezinnen beslaan

zouden hebben.

(') Hoe oabetrouwbaar vaak de eerste inlichtingen omtrent de positie van personen zijn,

zeUs die men in loco krijgt, bewijst wel bet voorbeeld van dezen Rödjö Hang. In 1901

ontmoette ik hem in Gloempang Doea en gaf hij, bemerkende, dat ik door lal van lieden

uil Pëgas<ng reeds gegevens bad verkregen, ook omtrent zijn eigen persoon volkomen dezelfde

informatie als die ik van anderen had. Toen de colonne Vax Daalem eenige maanden later

in de Meerslreek was, maakte bij zijne opwachting en speelde brutaal voor bödöl van Rödjö

Tjéq en ongeveer imóm voor bel gehecle Pëgaséng-complex. Aan Rödjo Tjéq hecfl hij

natuurlijk wonderen verhaald van de relaties, die hij aan de kust met de Gömpèni bad aan-

geknoopt, en in zulke gevallen doen ook hoofden niets liever dan een overigens obscuur man,

die nu eenmaal de blöndo's (Hollanders) schijnt te kennen, tegenover deze naar den voor-

grond brengen.
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Köng. c. Köng ('), ± 14 huizen en 2 mërësahs. Men vindt hier de

blahs van Böbasan meest alle vertegenwoordigd, onder bödöls van

de daar gevestigde rödjö's. Van de blah Tjëbërö is hier een Rödjö

Wökös [= Atj wakeuëh (*)] die naar men zegt bij een bezoek, dat

hij indertijd aan den Pretendent-Soeltan te Keumala bracht, dezen

titel zou hebben verkregen. Deze vrijheerlijkheid geldt alléén het

huis van dien rödjö. Verder beeft Tjëbërö hier nog 10 huizen,

Tëbö, Mëlala en Moenté Padang ieder 1.

P8ja Djagat. Paja Djagat heet het geheele boven-stioomgebied der Wöih-n-Arèh

ten Z. van Pëgaséng, dat in de latere jaren vooral door menschen

uit Köug, maar ook van andere deelen van Pëgaséng, Böbasan en

Këmili en voorts door eene kolonie van immigranten uit Gajö Loeös,

steeds meer lot ontginning is gebracht door den aanleg van rijst-

velden en ladangs met tabak en suikerriet. Sommigen hebhen

zich hier voor goed gevestigd, en zoo zijn tvcee wijken van bijeen

gebouwde hutten of huizen ontstaan.

Het gedeelte benedenstrooms heet Buiten-Paja Djagat (P. Dj. Döröl)

en wordt voornamelijk bewoond door lieden van Pëngoeloe Ivëmili,

die hier 2 huizen hebben. Een uur verder bovenstrooms ligt

Binnen-Paja Djagat (P. Dj. Was), waar een huis van de »Nam Poelób"

(Moenté Isaq) en 8 huizen van uit Öréng (Noordoost-Gajö Loeös)

geïmmigreerde menschen staan. De woonplaats dezer laats ten wordt

ook wel toempóq Oréng genoemd. Zij zijn in den stam van Rödjö

Tjéq: Tjëbërö opgenomen. Verder zijn er tijdelijke woningen van

menschen, die hunne "oemah", hun tehuis elders hebben. Iets be-

neden Paja Djagat Döröt, aan de andere zijde der Wöih-n-Arèh, ligt

Paja Rangas, een gehucht van rijstvelden, hoofdzakelijk behoorende

aan Rödjö Tjoet van de blah Tjëbërö in Köng.

Van de nederzettingen aan de Peusanganrivier beneden Ouéng-n-ikön

verdienen vermelding:

O Niet te verwarren met de gelijknamige kampöng in het gebied van Linggö, of mei

Köng in Gajö Loeös, van welke laatste kampöng de gelijknamige nederzetting in Boven-

Tripa eene kolonie was.

(*) In Atjèh bedoelt men daarmede, als bet van hoofden gezegd wordt, dat zij direct

aan den Vorst ondergeschikt en aan het gezag der territoriale hoofden onttrokken zijn.
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Alang Mèdjoengköt, ladangs van lieden uit Lököp en Köng (Pëgaséng). Aiang

Brawang (') Moenlê, een gehucht (pëdósónön) dal van Pëgaséng ' g^*^"^"'

uit door lieden van Moenté Padang hevolkt werd. Moenté.

Lënga, eene pëdösönön van ± 5 hutten van menschen uit Pëgaséng. linga.

Sanéhön, dit heeft op den linkeroever 1, op den rechteroever 3 Sanéhön.

huizen en eene inërësah van lieden van Pengoeloe Moedö (dus Nam

Poelöh = Moenté Isaq) uit Lököp. De hevolking is van Pëgaséng

afkomstig en heeft hier reeds eene mësëgit gehouwd, hetgeen wijst

op de levensvathaarheid der nederzetting. Toch onthreekt haar nog

de volle kampöngorganisatie.

Pèlöndm (*), 2 huizen van lieden van Koetö Lintang (Pëgaséng) pëiöndéo.

behoorende tot de blah van Rödjö Gëgarang (Tëbö). Zekere als

onkwetsbaar geldende Panglimö Prang Ekèh had hier nog al invloed.

Röté ('), eene pëdósónön van 3 kleine huizen van lieden uit Tjë- Rsté.

lala, tot de blah Mëlala behoorende ; rijstvelden, ladangs en buffelkralen.

Pepajóngön met 3 groote en 2—3 kleine huizen en 1 mërësah; pëpajoDgön.

eveneens van Böbasan uit door lieden van de blah Mëlala bevolkt

en reeds van gehucht tot kampöng ontwikkeld.

De overige Westelijke nederzettingen bestaan uit drie complexen,

die genoemd worden naar de beide zijrivieren van de Peusangan,

waaraan zij liggen : Wöihii-Doeren, Tjelala en Kèlöl (*) : de monding

der eerste, rechterzijrivier heet Bah Oekm (d. i. Bovenstroomsch

Bah) en ligt iets hooger stroomopwaarts dan die der tweede, linker-

zijrivier, die Srkirön heet. Het complex Kètèl (*) ligt deels

aan de rechterzijrivier Kètöl, deels aan de Peusanganrivier zelve,

begint stroomopwaarts bij Sékirön en Bah Oekön, die men van

Röté uit langs een boschpad over eene kleine waterscheiding

naar Tjëlala eu verder in N. W. richting gaande in ± 4 uren

(') Bratcang is hel Ajèhsche loei, eecie kolk of kom in de rivier.

(*) PlaaLs, waar men Teel loenïs of luniè's (eene soort Tan fuiken, Alj. brieuëag) uitzet.

Zie boven bladz. 145.

(*) Roli is een boom, die in het Aijéhsch roebel- heel.

(*) Tfetala is de plant, die de Soendaneezen djamer kolok noemen.

(*) Kèlèl (door de Aljèhers Kiléè uitgesproken) = aardworm.
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gaans bereikt, eu eindigt Itij Brawang (ladjali. Een ander pad

leidt van Röté over Pëpajöngön uaar Kèlöl en komt bij Tjitjang

Mëdoeri uit.

Wöihn-Docrën. Wöih-n-Doerén, 4 a 5 met mërësalis voorziene gehucliten, die

met namen als töa (benedenstrooms) en oefcön ( boven strooms) of met

die van de stammen der bewoners onderscheiden worden. Er zijn

4 buizen van de Moenté Gajö, 2 van de Moenté Padang, 5 van

Linggö, 5 van de blah Gadéng, en 1 van de Tjëbërö.

Tjeiala. Tjèlala bestaat voornamelijk uit drie gehuchten, respectievelijk

genaamd Oemah Païöh (»Dalwijk"), bewoond door lieden van de

blab Mëlala (4 huizen), Oemah Boer (Bergwijk), bewoond door

lieden van Pëngoeloe Gadéng (Tjegöp heel de tegenwoordige) en

van Moenté Kala (tezamen 7 huizen), en Oemah Oekön (Bovenstrooni-

sche wijk), bewoond door lieden van Pëngoeloe Këhöl van de blah

Tjëbërö (3 a 4 huizen). De laatste wijk wordt ook Blang Rengkënél

genoemd.

In de mërësah van Oemah Palöh woonde in 1900—1901 gedurende

bijna een jaar de weduwe van Teukoe Oema, Tjoet Dien, met hare

volgelingen. Volgens sommigen wegens rijslgebrek, volgens anderen

wegens ongenoegen met bare Gajösche gastheeren, ging zij in de

eerste helft van 1901 weder naar Beutöng terug.

Aan beide rivieroevers zijn sawahs, en verder ladangs en tuinen.

Men fokt hier veel vee; ook groeien er kokos en pinang. Tusschen

Tjëlala en Roté heeft men de Pinloe Rimbö Gêrbang ( '), waar tabak-

ladangs door menschen van Tjëlala zijn aangelegd.

Sékirön, De kampöng begint 1 '/j uur gaans boven de monding der Tjëlala

rèTni;*" i^^^"'^^) '< ^^ përwörön Télèmi (*) ligt ongeveer halfweg, iets dichter

bij Sékirön. Beneden Tëtëmi, dat ongeveer een kwartier stijgen

boven den rechteroever der Tjëlala ligt, heeft men vlak aan den

oever de wör Pèlang, waar de Pre lendent-Soeltan van Atjèh op

zijnen zwerftocht enkele dagen verbleven is.

(') Niet te verwarren mei de gelijknamige piiitoe rimbö op den weg van Sëroclö naar

Samar Kilang (in het Djëmèr-gebied).

(") Eene plant, die aan de oevers van aroels groeit, met lange bladeren, wel iets op de

Soendasche honi^e gelijkende.
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Kètól is evenals Wöih-n-Doerén en Tjëlala van Böbasan en Pëga- K*iól.

séng uit bevolkt. De tot dit complex behoorende nederzettingen

zijn de volgende

:

Sékirön ('), eene perwörön van Bah Oeiión. Bij de monding der

Tjëlala ligt hier eene van boven vlakke rots, die Atoe Timbangan Aioe

genaamd wordt en waaraan eene legende verbonden is.
'

'"^"'*

Malém Diwa (^), de uit de Atjèhsche hikajat en mondelinge over-

levering bekende held der onkwetsbaarheid, was op eenen tocht van

Awé Geutah naar Takéngön om de prinses Pëtëri Boengsoe, van

wie hij gedroomd had, te zoeken. Aan de samenvloeiing van de

Tjëlala en de Peusangan gekomen, wist hij niet, welken stroom hij

moest volgen. Hij liet de beslissing afhangen van het soortelijk

gewicht der beide wateren en woog daartoe, op die vlakke rots

gezeten, eene gelijke hoeveelheid water uit de Tjëlala en de Peu-

sangan. Het water der Peusangan was zwaarder, en zoo vervolgde

Malém Diwa dus zijnen weg naar de Laut Tawar, die destijds nog

Koelöm ni Pëtëri Boengsoe, Vijver van Poetri Boengsoe heette.

Daarom heet die rots de Weegrots (Atoe Timbangan) tot op dezen dag.

Bah Oekön + 4 huizen en 1 mërësah, bewoond door lieden van Bah Oekön en

de blab Pëngoeloe Moenté Padang, die zich van hier uit deels in ^'' ^'*

Bëroeksah gevestigd hebben. Van hier door rijstvelden, kokos- en

pinangtuinen gescheiden, op '/4 uur afstands

Bah Töa («Beneden-Bah"), 5 huizen en 1 mërësah: 2 huizen

van de blah Moenté Kala, onder Pëngoeloe Kampöng als bödöl, 1

huis van de blab Tjëbërö. Aan de overzijde (rechteroever) ligt in

de hoogte

Gëloq ('), 2 huizen van lieden der blah Mëlala, die zich uit Gëióq.

Pëpajöngön herwaarts verplaatst hebben, rijstvelden, kokos- en pinang-

aanplant. Dan heeft men, aan de Wöih Kètöl, bnvenstrooms, aan

den linkeroever:

(') Sékirön is de naam van een soort Tan spook.

(') Zie De Aliihert, II, 130 tt. Zooals bekend is, gaf bel Gajöscbe bendeboofd Teungkoe

Tapa (1898—1900) zicb voor den herleefden of liever uit zijne afzondering in bet woud

weer in de menschenwereld verschenen Malém Diwa uit.

(*) Gëlóq is eene inzinking van bet terrein.
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Tjiijaiig Me- Tjiljang Mëdoeri ('), ± 6 huizen en 1 luërësah ; de bewoners,
oen

( ^''''van de blah Moenté Padaug, slaan ouder zekeren Pëngoeloe Moedö

als bödöl. Deze kampöng wordt wel als Kèlöl bij uitneuiendbeid

aangeduid. Een kwartier benedenwaarts ligl op den rechteroever:

Gapöi. Gapöl, 2 huizen van de blah 3Ioenté Padang en 1 mërësah. Even

benedenstrooms aan denzelfden oever:

ocniah Ran- Oeimh Ranlêng (^), 2 huizen van de blah Tjëbërö.

Kociö Giirao.
*'"''*' Glimö ('), 6 groote huizen op den reclileroever

; de Pëngoe-

loe's Gadéng (Tjëlala), Linggö, Tjëbërö en Gölö zijn hier allen door

bödöls vertegenwoordigd. Aan de overzijde der kampöng ligl de

voor hel geheele Kètól-complex dieuende Mësëgit Koelö Glimö. Verder

benedenstrooms, op den linkeroever:

Gëniéng. Génléng, 2 huizen van de blah Tëbö, welker hoofd hier Rödjö

Angèn heet.

Kala Kèiól. Kala Kètól, d. i. Kètól-monding of eenvoudig Kala, 5 a 6 huizen

en 1 mërësah van de blah Moenté Kala, op één huis na, dat van

den stam Tjëbërö is.

Kala Kimoei. Kala Rimoel, naar het beekje van dien naam, dat in de Kètól

uitloopt, is eene onbeduidende nederzetting.

Beneden de Kètólmonding komt men op den rechteroever der

Peusangan aan

Socndöi. Soendöl, bestaande uit rijstvelden en tuinen met tijdelijke woningen

van lieden van de groote, meer benedenstrooms aan de overzijde

gelegen kampöng.

Sërëmpah. Séièmpah, met 1 mërësah en 9 huizen, waaronder 2 van Gölö,

3 van Tjëbërö, 2 van Tebö (onder Rödjö Angèn), 1 van Linggö, 1

van Balöhön. De kampöng ligt niet ver beneden de monding der

gelijknamige rivier in de Peusangan. Tegenover die monding ligt

het complex rijstvelden:

Kala Sërëmpah. Kala Sërëmpah, door menschen van Sërëmpah aangelegd.

(') Bamboe doeri; andere bamboe heel 'olöh.

(*) Ranténg = eea kleine boomtak.

(•) Glimi, djamboe bidji, groeit hier veel iii hel wild. Ook zijn er vele andere vrucht-



Eeiiige l»ij do Kètölstreek behoorende përwöröns kunnen hier

onvermeld blijven, daar zij nu eens bewoond, dan weder verlaten

zijn. Ééne, die wegens het derwaarts uitwijken van vele Atjèliprs

in den laatsten tijd zekere vermaardheid heeft erlangd,

Sêmèlél, hebben wij bladz. 27 reeds vermeld. Op 2 dagen afstand sëmëiéi.

van Sërëmpah, ongeveer halfweg van hier naar Pameuë, niet ver van

Beroeksah, lag die plaats uitstekend tot tijdelijk verblijf van Atjèhsche

vluchtelingen. Men was dan ook in 1902 al een goed eind op weg om

er eeue kampöng van te maken. Vroeger had men er alleen buffel-

kralen van meuschen uit de Kètólstreek en zelfs van Pëgaséng.

Een halven dag gaans ten Noorden van Sëmëlét heeft men de

meest afgelegene der tot Böbasan behoorende nederzettingen:

Beroeksah, (soms Bërèsah uitgesproken) aan de linkerzijrivier van Beroeksah.

dien naam; dit was oorspronkelijk eene përwörön van menschen

uit Böbasan enz. Allengs heeft men er meer en meer sawahs,

ladangs en tuinen aangelegd, en heeft de nieuwe nederzetting, waar

ook Atjèhers, vooral uit Samalanga en omstreken, nooit ontbreken,

zich tot een kampóngcomplex ontwikkeld. Een man van den stam

der Moenté Padang, Mpoe-n-Rëraantan genaamd, ging in zijne jeugd

naar Gajö Loeös om handel te drijven en kwam met eenige

buffels, die hij daar verdiend had, naar de streek, waar hij

geboren was, terug. Hij vestigde zich nu te Beroeksah, waar

zijne buffelfokkerij bijzonder slaagde en ook in andere opzichten

voorspoed zijn deel was. Zijn zoon werd door den ouden Rodjö

ïjéq met den titel Béntara Blang begiftigd en belast niet de inning

der wasél van gëtah en van door vreemden uitgevoerd vee.

Vermoedelijk deed Tëkoe Bén Beroeksah zulke heffingen ook reeds

vóiirdat Rödjö Tjéq hem daarmede belastte en diende die laslgeving

slechts om aan het hoogste hoofd een aandeel te verzekeren. Het

schijnt, dat T. Bén nu en dan eene huldegave in geld of buffels aan

R. Tjéq pleegt aan te bieden.

Bén Beroeksah is met de Atjèhsche oelèëbalangsfamilies der na-

burige kust wel bekend, vooral met die van Samalanga, waar hij

met eene Atjèhsche vrouw gehuwd is.
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B. HET GEBIED VAN RÖDJO BOEKET.

Vergelijking De levciiswljze, middelen van lieslaan en Itetrekkingen met de

^!|ij gg^Jg^^
buitenwereld van de lieden van dil gehied zijn in hoofdzaak dezelfde

enz. raei die als die van hel volk van Ködjö Tjéq. Alleen hebben de lieden van
e aja

""jjpgjj^^ yjp|j j,jgj^ ^00 afgezonderd gehouden als hunne buren van

Bataksche afkomst en heeft onder beu de slamindeeling een ietwat

ander karakter. De Gajö's van Böbasan, Pëgaséng en daarvan uit-

gegane koloniën denken zich om zoo te zeggen hunne indeeling in

vijf honfdstammen {blahs) als van oudsher bestaande en bestemd om

nooit te veranderen, al hebben zij wel eens vreemde elementen in

zich opgenomen en al wordt in den laatslen tijd de adat van alleen

onder elkander te huwen iets minder streng dan voorheen vast-

gehouden. De Boeket-lieden zijn in dit opzicht minder conservatief

en beschouwen de stameenheid meer als een vergankelijk, zij het

ook lang levend element. Zij weten, dat sommige van die eenheden

door willekeurige splitsing zijn ontstaan, en dat huwelijken tusschen

anaq-boeahs van verschillende rödjö's slechts zóó lang verboden

blijven als men zich nog herinnert, dat men elkanders wali is, en

nog niet tot het plechtig wegnemen van de hinderpaal {berpénrala

of mihênggdkön) is overgegaan.

Verder zijn twisten tusschen de verschillende slameen heden van

dit gebied veelvuldiger en vaak langduriger dan onder de lieden

der vijf stammen van Böbasan.

Boeket Mamai Het geslaclit der Boekéts is sinds lang in twee takken verdeeld,

n , /I! welker hoofden, misschien bii de eerste splitsing broeders of volle
Boeket Djaran. •> in

neven, thans in verre bloedverwantschap met elkander staan. Het

hoofd van den éénen tak. de Rödjö BoektH bij uitnemendheid, de

Këdjoerön, draagt den erfelijken naam Rödjö Boeket Mamal.

Degeen, die dit ambt gedurende vele jaren tot 1901 bekleedde,

droeg ook den persoonlijken naam Mamat, of, naar zijne oudste

dochter, Ama-n-Semidjah, en was bovendien bekend als Rödjö Boeket

Lah, omdat zijn huis ongeveer in hel midden {lah) der kampöng

stond. Hij was een groot opiumschuiver. Bij zijnen dood in 1901
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liet hij eeu jeugdig zoontje na ('), dat Ma'oen heet, thans als

hoofd van het huis beschouwd moet worden en onder voogdij slaat

van zijns vaders vollen neef, thans getrouwd met zijne moeder,

Aman-Sri Koeala. Deze woont in Lindöng Boelön (Bintang). Anderen

uoeuien als den invloedrijksten ouderen bloedverwant Bar, alias

Ama-n-Tjajamani.

Aan nauwkeurige regels is zulk eene voogdij en waarneming van

het ambt niet gebonden : meerdere personen kunnen er deel aan

hebben.

Het hoofd van den anderen tak heel erfelijk Rödjö Boeket Djaran ;

de tileldrager, die in November 1902 sneuvelde, was een jong man,

opiumschuiver, wiens familiare naam Sagoel en in lateren tijd Ama-

n-Oesén (vader van Oesén) luidde. Daar zijn huis meer aan den

rand (éwéh) der hoofdkampöng lag, heet Bödjö Boeket Djaran ook

Rödjö Boeket Éwéh.

Deze Sagoel volgde + 5 jaren geleden zijnen kinderloos gestorven

vollen neef Ama-n-Manjaq Brahi op, die zelf zijnen vader was opge-

volgd. Ama-n-Oesén heeft drie broeders: Malém, Daloe en Bókan,

eenen zoon : Oesén, en eene dochter. Eene zuster van Ama-n-Manjar|

Brahi is met eenen Atjèher gehuwd.

Gedurende het verblijf van den Prelendent-Soeltan van Atjèh in

het Gajöland sloot Ama-n-Oesén zich bij diens bende aan, trok met

haar naar Pameuë en verder naar de Pidië-streek en werd bij de

overvalling van Toeankoe Moehamat Dawöts gezelschap in Boveu-

Peudoeë* neergeschoten.

Tusschen die beide lakken schijnt nog al naijver te bestaan. Niet

dat Djaran bepaald aanspraak maakt op Mamats recht op den

këdjoerönstitel en den bawar, maar, zooals men weet, treden de

këdjoeröns uiterst zelden in deze functie op en is voor het dage-

lijksche leven hunne bemoeienis als rödjö van den eigen stam wel

zoo belangrijk. Nu wil de adat, waarvan niemand zich het begin

(') Eene dochter van Rödjn Mamat is in angkap-huwelijli mei eenen Atjèher (Si Gam,

eenen zoon Tan Panglima Kandang in Samólï) verbonden. Eene andere dochter is getrouwd

mei iemand Tan de blah Lól in Këbajakan.
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of de oorzaak meer herinnerl, dal liet gezag van den rödjö in het

geslacht Boeket door diengene der heide Rödjö Boekél's wordt

uitgeoefend, die juist hij de hand is. Deze ongeschreven regeling

leidt van zelve tot een zeker overwicht van den slimste, enei-giekste

of populairste van heiden en tot ergernis van dengene, die in de

schaduw komt te staan.

Iets anders is het, waar, zooals veel in Gajö Loeös voorkomt, een

Ijéq en een moedö ieder over een bepaald deel van deu stam of het

geslacht met gezag hekleed zijn. Daar is de machtssfeer van beide

rödjö's nauwkeurig bepaald, en de tjéq lieeft onbetwist den voorrang.

In de Bockét-l'amilie bestaat over den relatieven ouderdom der beide

takken verschil en slaat hel niet volkomen vast, welk van beide

hoofden het grootste is.

Men achtte R. \\. Éwéh, wiens stam in den laalsten tijd de tal-

rijkste is, zelfs wel bevoegd om ook këdjoerönsfunclies uit te oefenen,

en wendde zich, waar men de beslissing van deu këdjoerön noodig

had, nu eens tot dezen, dan eens tot genen. Zelfs verhaalt men

van gevallen, waarin twee strijdende partijen zich elk tot éénen der

Boekéts wendden, en beiden gelijk kregen. Volgens sommigen is de

zelfstandigheid van den Éwéh-tak ontstaan gedurende eenen strijd

der Boekéts met eenen Rödjö Tjéq van Böbasan. Rödjö Boeket Mamat

was toen genoodzaakt te vluchten, en een neef van hem, de voor-

vader der Djarans of Ewéhs, maakte van die gelegenheid gebruik

om zijne plaats in te nemen; naar men wil was die vervanger ook

in het bezit der bawar. Later kwam de verdrevene terug, werd

de strijd bijgelegd, en bekwam Rödjö Mamal wel bawar en titel

terug, maar zijn neef bleef daarnevens zelfstandig zijne waardigheid

bekleeden.

Anderen, die even goed ingelicht kunnen zLjn, beweren integendeel,

dat de këdjoerönstitel en de bawar oorspronkelijk aan Rödjö Boeket

Éwéh's voorvaderen toebehoorden, en dat R. B. Lah's voorvader die

privilegiën door list aan zich wist te trekken gedurende eenen oorlog,

dien de Boekéts met eenen Atjèhschen vijand van de kust te voeren

hadden. Steeds, waar het zaken betreft, die meer dan drie gene-
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raties achter ons liggen, stuit luen bij de Gajö's op geheel onbe-

trouwbare, onderling strijdige overleveringen. Maar dat in de laatste

tijden althans de titel en de bawar aan het geslacht van R. Mamal =
Lah toebehoorden, daarover zijn de meesten het eens.

Was de tegenwoordige R. Boeket Djaran reeds tijdens het leven

van den ouden R. Boeket Mauiat een mededinger in zake van het

feitelijk gezag, sedert diens dood is hij nog meer op den voorgrond

getreden.

In de minder goede verstandhouding, die dikwijls tusschen de Brand van

beide afdeelingen van het huis Boeket heerschte, schijnt door de ''«^'•'i"'""-

hoofden van Böbasau vaak gestookt te zijn. Toen dan ook 5 October

1901, na het vertrek der colonne Van Daalen uit Këbajakau, deze

groote kampöng bijna geheel in lichter laaie stond, waren sommigen

geneigd, dit aan moedwil van lieden uit Böbasan loe te schrijven.

Men wist wel, dat de Gömpëni de kampöng niet in brand gestoken

had, en men vermoedde dus, dat vijanden der Boekéts misbruik

hadden gemaakt van de anders ongehoorde omstandigheid, dat Këba-

jakau eenige oogenblikken geheel zonder bewoners was.

Intusschen maken latere berichten van verschillende zijden hel

waarschijnlijk, dat de brand ontstaan is uit de niet gedoofde vuren,

waarop vóór het vertrek van den troep gekookt was.

Hoe dit ook zij, van de schoone kampöng Këbajakan kan men nu

slechts in den verleden tijd spreken; alleen de mësëgit, de mërësahs

en enkele op zichzelve staande huizen bleven gespaard. Thans begint

men zeer langzaam de woningen op kleinere schaal dan tevoren

weder op te bouwen.

Këbajakan was dan eene zeer groote kampöng, die als het ware Këbajakan.

langwerpig op het Meer toeliep. De mësëgit lag even buiten de

eigenlijke kampöng, het verst van het Meer, in ongeveer N. VV.

richting. Het dichtst bij hel Meer, door een weinig sawah daarvan

gescheiden, was de mërësali Kala. Niet ver van de mësëgit heeft

men het geëerde graf van Tèngkoe Mpds Kölaq (» Wijde Tuin") die

als een der voorvaderen van den Boekét-slam geldt, en op eene

andere plek dal van Téugkoe Oejöm ("üenneboom"), een voorvader
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van de blah Lót ; verder heeft uien bij de kampöng nog de heilige

gi-aven van Téng/coe Görö Gantöng, van Tëngkoe Mampaq en van

Téngkoe Böntöl Nangka (= Nangkaheuvel), allen zonder afdak. Een

naar buitenaf meer bekend heilig graf, dat van Datoe Peseki, ligt

verder van de kampöng, ten Noorden tegen den Boer ui Böboeli (').

Dit overdekte graf is het voorwerp van vele bezoeken en geloften.

Datoe Pësëki zou de vader geweest zijn van Mërah Mögö, den stam-

vader der lieden van Isaq.

De aroel van Kebajakan is de Tami Dölöm, die langs den Noord-

rand der kampöng stroomt, maar men drinkt meest water uit

welputlen. De rijstvelden strekken zich aan alle zijden rondom de

kampöng uit, maar vele lieden van Kebajakan hebben hunne oemö

in Töwéran (Téran) en Rawé. Ladangs hebben sommige der kam-

pöngbewoners wel in de buurt van Tèlóng, maar Kebajakan legt

zich evenals Böbasan, op deze soort van landbouw minder toe. Tabak-

tuinen en suikerrietvelden hebben zij langs den Noordrand van het

Meer (Böboeli, Poekös, Mëpar), waar geene rijstvelden meer aangelegd

kunnen worden, tot bij Klitoe.

Stammen en De blahs (geslachten) van Kebajakan zijn

:

geslachten in jo Q^gf^.^ ^^^^ n^h) en
Kebajakan.

2». Boeket Djaran (Ewéh) van welke de tweede in Kebajakan

meer huizen had dan de eerste, wiens menschen Lindöng Boeiön

bijna geheel bevolken. Verder zitten de leden dezer geslachten

in Rawé, Towéran, Tëmbölön (aan de Boven-Sëmödöm of- Bidén),

ïoendjang en Djalóng. Over de hoofden werd hierboven het noodige

gezegd.

5°. Goenóng, welk met de Boekéts zeer nauw verwant geslacht

een aantal jaren geleden een zeer krachtig en gezien hoofd tot

rödjö had. Na diens dood was zijn zoon, Ama-n-Móga, in naam zijn

opvolger; van twee andere zoons (of broederskinderen?): Hamböng

en Rödjö Kidöl (= Linksch) was de laatste de jongste en flinkste,

maar hij is reeds vele jaren dood. Een meer verwijderd lid van

('} Böboeli = flescb (Soend. boeli-boeli).
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de familie, Tëngkoe Maléq, die nog a! godsdienstig en meer energiek

was dan Ama-n-Möga, oefende den meeslen invloed en werd ook

wel Rödjö Goenöng genoemd. Deze is in 1901 gestorven en be-

hoefde natuurlijk officieel niet vervangen te worden; zijne rol werd

echter overgenomen door den pas onlanf.s in het Gajöland terug-

gekeerden Tadén, die zich ook wel Rödjö Moedö laat noemen. Tadén

woonde lang in Tëmiang, waar hij handel dreef en met eene Maleische

vrouw trouwde, is slim en arrogant, en heeft dus vele van de

eigenschappen, die vereischt worden om zich thans, nu de herhaalde

aanrakingen met de Gömpëni in hel publieke leven der Gajö's ingrijpen^

door zijnen stam als hoofd te laten erkennen.

Als hoofd van de blah Goenöng meldde hij zich dan ook bij de

colonne Colijn in 1902 aan, ja hij nam toen zelfs den schijn aan

van de rechterhand der Boekéts te zijn, hetgeen hem gemakkelijk

viel omdat R. Boeket Manial onlangs gestorven en niet door een

krachtig persoon opgevolgd en R. Boeket Djaran met den Pretendent.

Soeltan uitgeweken was.

De Goenóug-stam geldt als rijker dan die van Boeket en heette

meer geweren te bezitten dan eenige andere in het Meer-gebied.

Deszelfs huizen lagen in het hoogste deel van Këbajakan, dichtbij

de mësëgit. Alle huizen van Trétét en eenige van ïöwéran (in welke

laatste kampöng ook de Gajösche vrouw van Tadén woont) zijn van

de blah Goenöng.

4". Pëngoeloe Bèroeksah, een niet talrijk geslacht.

N.B. De blahs 1°, 2°, 3" en 4" zijn van denzelfden stam en

mogen onder elkander niet huwen.

S». Kala of Koeala, 2 huizen; de naam is ontleend aan de

woonplaats, het dichtst bij de monding (kala) der aroel van de

kampöng. Het hoofd Pëngoeloe Tjéq Koeala of kortweg Pëngoeloe

Kala, woont in Bintang, waar deze blah verscheidene huizen heeft.

Zij is (of was) ook vertegenwoordigd in Penarön (Döröt), waar

hare leden een eigen hoofd (Rödjö Mamboel) hebben en niet ouder

den Këdjoeröu van Liuggö, maar evenals van ouds onder Rödjö

Boeket slaan.
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6". Péngoeloe Moedö, evenals 4° naar haren r(idjö genoemd. Deze

staat naast den Pëngoeloe Kala als de moedö's in Gajó Loeös naast

hunne tjéqs, als hoofd van een jongeren tak, die zich lot zelfstan-

digheid ontwikkeld heeft. Ook deze blali is zoowel in Këbajakan

als in Bintang vertegenwoordigd.

7". Fëngoeloe Djalél, ook in Bintang vertegenwoordigd.

8°. Pëngoeloe Sagi, ook in Bintang vertegenwoordigd, maar in

die kampöng als blah Wakél bekend.

N.B. 6", 7° en 8° hebben zich door de steeds meer veldwin-

nende neiging tot splitsing der stammen afgescheiden van Kala,

waarmede zij oudtijds één geheel vormden. Het huwelijksverbod

tusschen deze vier blahs blijft nog gehandhaafd. Bovendien geldt

dit verbod tusschen deze geslachten en die van Pëngoeloe Akém

(Bintang) en van Pëngoeloe Lót (14o). Voor de blah Lot beperkt

zich deze intieme verbinding met de blah Koeala tot de in Këbajakan

gezetelde families; de elders woneuden, zelfs die onder Pëngoeloe

Sërampaq in Bintang, mogen wel met de blah Koeala trouwen.

De uitzondering in Këbajakan is eene kunstmatige, ontstaan doordien

de blah Lót hier hare zelfstandigheid verloren heeft.

9". Méloeöm, vele buizen. Deze blah komt ook voor in Asér-

asér. Hoofd is Rödjö Mëloeöm. Eene kleine kolonie van Meloeöm

is in het gebied van Bónén (ten N. van Sërbödjadi) terecht gekomen.

10". Boedjang, heeft ook 1 huis in Asér-asér; deze blah, welker

hoofd Rödjö of Pëngoeloe Boedjang heet, schijnt zeer in beteekeuis

gedaald te zijn.

11". Timbangan, hoofd Pëngoeloe Timbangan.

12". Baten, vele huizen. Evenals Mëloeöm, geldt deze blah als

rijk. Hoofd Pëngoeloe Baten.

N.B. De vier blahs 9"—12", die ook in Kanés, Klöang en Arnel

Poetéh wonen, zijn wali's van elkander, zoodat onder hen het verbod

van huwelijk geldt. Dit laatste wordt door dezen vierledigen stam

ook toegepast op de blah van

13". Péngoeloe Tjéq Sëroelö, eene één huis innemende kolonie

van lieden uit Sernelö, die tijdens ecnen burgeroorlog naar Këbajakan
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emigreerden. Zij behielden hun eigen hoofd, dal denzelfden lilel

ging voeren als zijn voornamere bloedverwant in de Döröl, maar

gaven hunne aanhoorigheid tol den Këdjoerön Linggö op. Volgeus

sommiger beweren zou Sëroelö van ouds onder hel këdjoerönschap

Boeket behoord hebben.

14". Lol (zie boven bladz. 160), 5 gi'oole huizen. Het hoofd,

1'ëngoeloe Lot, werd uit' de waardigheid van rödjö ontzet wegens

doodslag. Sedert is Rödjö Karang Ampar in Tingköm (Tèlöng) hoofd

van deze blah. Ook zij bleef niet verschoond van de zucht naar

splitsing en vermenigvuldiging van het aantal rödjö's: niet lang

geleden scheidde zich een deel hai-er leden onder zekeren Rödjö

Imöoi af.

In de nabijheid van Këbajakan zijn nog enkele tot die kampöng

behoorende gehuchten, zooals Blö, naar de daar gekweekte sirili

zoo genoemd ('): Tami Dölöm, Mëntari, Paja Rödjö, Böboeli eu

Soemböl zijn complexen van rijstvelden, die bij Këbajakan behooren

en in Klitoe hebben lieden van deze kampöng bulVelkralen eu sirih-

tuineu.

De bevolking van Këbajakan bestaat dus uit ongeveer 14 minia-

tuurrepubliekjes ouder eigene rödjö's maar uit slechts 3 genealogische

eenheden (stammen als men wil), die wellicht vroeger een vijftal

uitgemaakt hebben.

Slechts twee plaatsen aan de Boven-Peusanganrivier behooreu tot

liet Boeket-gebied, Takéngön en Asér-asér.

Takéngön. Deze kampöng ligt iets beueden de uitslrooming vauTakéogöo ei

de Peusangan-rivier uit het Meer en strekt zich langwerpig langs
'^^'"""'••

den rechteroever uit. Even beneden de kampöng heeft men de

waadbare plaats Pëngëdéhön waar levens eene goede loopbrug over

de rivier is. Aan den oever tegenover Takéngön i)egint dadelijk

steil gebergte. De uitgestrekte rijstvelden (vooral een Mampaq

genaamd complex) ten N. van Takéngön, behooren alle aan lieden

(') Volgens Majoor Van Daales ; ik hoorde den naam Blóq uilspreken, hetgeen mei deze

erklaring niet rijmen zou.
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uit Büliasau. De hier woueiideii liebi)eii iiuuue rijstvelden en iatlaiigs

alle in Pcdëinoen en in Kënawat: de kampóng Kënawat is geheel

van Takéngön uit bevolkt.

Uit Pëdëmoen halen de menschen van Takéngön hunne voorraden

per prau over het Meer; van daar dat zij, vrouwen zoowel als mannen,

bekend slaan als bijzonder bedreven in het omgaan met die vaar-

tuigen. Er zijn 2 mërësahs en ongeveer 12 huizen, te verdeelen in

5 blahs.

De blah Pëngoeloe of Tëngkoe Akém, die van Tënamhaq herkomstig

moet zijn, en ook in Bintang (Dëdauiar), Nósar en in Beneden-Löjang

(Döröt) vertegenwoordigd is, heeft hier een eigen rödjö ; zij mag met

de overige hier woonachtige blahs in aanverwantschap treden. De

Imöm Balé, die hier thuis hooren en ook in Nósar vertegenwoordigd

zijn, hebben zich nog niet zeer lang geleden wegens ouderlingen

twist gesplitst: de eene blah behield den ouden naam, de andere

nam dien van baar hoofd, Pëngoeloe Atnal, aan
;
genealogisch bleven

zij geheel één. Dit laatste geldt ook van de twee overige blahs,

Soekoe en Gölö (niet te verwarren met het gelijknamige geslacht in

Pëgaséng), welker splitsing reeds van vroeger dateert, maar toch ook

nog niet vergeten is. Beide splitsingen vonden hare oorzaak in

twisten om den voorrang, die begunstigd werden door de splitsing

van het huis Boeket: wie bij Hödjö Mamal niet terecht kwam, ging

lot Rödjö Djaran. De vrede tusschen die beide tweetallen partijen

is uu sinds lang hersteld, zoodat de verdeeling weinig meer beleekenl.

In eene nog oudere periode schijnen alle vier blahs één geweest

te zijn, want nog steeds geldt het huwelijksverbod tusschen Imöm

Balé, P. Amal, Soekoe en Gölö. Met een afgedwaald gedeelte van den

Soekoe-stam daarentegen, dat in Töwéran (en Rawé) terechtgekomen

en in den Goenóiig-stam opgenomen is, mogen de Soekoe van Takéngön

(en Kënawat) benevens hunne drie verwante stammen thans trouwen.

De blahs Soekoe en Gölö zijn meerendeels voor goed naar Kënawat

verhuisd en hebben in de moederkampóng nog slechts ieder één huis;

de overige 3 blahs hebben daar slechts lijdelijke verblijven voor de

bewaking en bewerking hunner velden.
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De Prelendent-Soellan koos zich bij zijne eersle vlucht naar het

Gajóland de kampöng Takéngon tot verblijf, omdat men meende,

daar niet zoo gemakkelijk als bijv. in Fvëbajakan onverwacht door

onze troepen overvallen te kunnen worden. Toen de colonne Van

Daalen hier kwam, is de geheele bevolking naar Kenawat uitge-

weken, en daar zij later hare kampóng door een herhaald verblijf

van den troep te zeer beschadigd vond, keerde zij niet meer der-

waarts terug.

Asér-asér (') beslaat uit 1 mërësab, een paar huizen en^ eenige Asér-asèr

hutten, bewoond door lieden van de blahs Mëloeom en Boedjang,

die onder de te Këbajakan gevestigde rödjo's ressorteeren.

Volgt men van Takéugön, na de rivier overgestoken te zijn, den

Zuidrand van het Sleer, dan komt men het eerst aan

Öné-oné (^), eene pedösönon van ± 10 hutten, als eene kolonie ö„é-5né.

van Tak(^ngön te beschouwen. Hoewel geene kampöng, is deze

nederzetting ook na afloop van den oogst harer rijstvelden nooit

geheel verlalen, hetgeen o. a. in de aanwezigheid van sirih-aanplan-

tingen zijne oorzaak vindt.

De bij dit gehucht voorkomende boezem van bel Meer beet Të-

löq-n-Üni'-óné. Ook de meeste andere dier iniiammen hebben namen.

Pédênioen (') ligt op eenigen afstand van den Meerrand aan den Pëdëmoei

linkeroever der Aroel Kënawal tusschen de oedjóngs (zie boven

bladz. 5) Brah Panjang en Boer-n-Öné-öné, die hier een weinig

ruimte open laten. In 4—6 kleine huizen en 1 mërësah vindt

men hier lieden van al de ö blahs van Takéugön, die onder de

hoofden der moederkampöng ressorteeren. Zij hebben hier zoo goed

als uitsluitend rijstvelden, benedenstrooms alleen aan den linker-

oever, boven aan beide zijden van de aroel. Het dal dezer aroel

verwijdt zich verder stroomopwaarts, waar aan beide zijden rijsl-

velden en aan den linkeroever de kampöng.

(') Naam van eene struik, die in het gebergte op blang-terrein roorkoml.

(') Ónc (Alj. anöë) is zand.

(') Pêdëmoen, «plaats Tan oiilnioetiiig", volgens sommigen oudtijds plaats van samenknms

voor KAdjii Boeket met Siah Oelama voor de behandeling van zaken.
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Kënawai. Kénawal ('); ± 9 buizeu en '1 mërësahs, die tul vuór korten

tijd bewoond waren door de blahs Soekoe, onder den Pengoeloe

Bantan, alias Auia-n-Rèdjah, en Gölö ouder den Pengoeloe Socléuian,

alias Ania-n-Sëloejab. Toen in 1901 (zie bladz. 179) alle inwoners

van Takcngön berwaarts gevlucbt waren, werden zij te rade om

zicb aan de Gömpëni te onderwerpen, maar begrepen zij, daarvoor

in plaats van bunne b hoofden, éénen man voorop te moeten stellen,

die Maleiscb en de zeden der Gömpëni verstond. De keus viel op

zekeren Panglimö Prang Amin (^), van de blab Gölö. Deze wereld-

wijze, die reeds jaren geleden als krijgsoversle in loondienst gestaan

had bij T. Béntara Gloempaog Doea in diens strijd legen Peiisangan,

die verder zijne handelsreizen (in paarden) tol Peuang bad uitge-

strekt, liet zicb bet vereerende aanbod welgevallen, maar was wel

eenigszins bevreesd, dat men, wanneer eenmaal de schrik voor de

Gömpëni geweken was, hem weder zou degradeereu. Daar uu in

het Gajöland eene afspraak als ouberroepelijk geldt, wanneer men

ze in het openbaar en opgeluisterd door een offermaal van een of

meer buffels, maakt, eiscbte Panglimö Prang Amiu, dal men op zulke

wijze hem lol hoofd van alle in Kënawal vereenigde geslachten zou

aanstellen. Zulks is geschied, en daarna meldde onze nieuwbakken

pengoeloe zich bij de colonne van Daalen en stelde zich voor als

het hoofd van Soekoe en Gölö tezamen, zonder in historische be-

schouwingen Ie treden of van de andere, uil Takéngön uitgewekene

blahs melding te maken.

Overigens is omtrent deze blahs onder Takéngön bel noodige gezegd.

Kënawal is bekend als woonplaats van de beste zilversmeden van

het Gajöland. Bij den oorsprong der Aroel Kënawal, niet ver

Noordwaarts van de plaats, waar de weg van Kénawal naar Isaq,

Eene grens met dieu vau Pëgaséng samenvalt (Pëmarén Simpang Kënawal)

Me"eTebiea''el
'^ ^""^ ^'^^) ^^^ ^"j"*' löi-boom (»), die traditioneel als de grens

de Döröt.

(') Kinawat = eene hul in eenen boom, zooals men die in hel woud wel als slaapplaats

gebruikt uil vrees voor wilde dieren.

(*) Diens jongere broeder Ladjim is een bekctul goeroe van hel didóngspel.

(*) D. i. bet Mal. kajoe lahi.
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tusschen het gebied der Döröt en der Laut op deze hoogte geldt

;

een voor het Gajóland zeldzaam geval van grensaf bakening in onbe-

woond gebied, dat zeker wel eene bijzondere oorzaak zal hebben.

De rustplaats heet nog altijd Pemarén Kajoe Töi.

De veebezitters van Kénawat hebben deels hunne kralen in het

Dörótgebied in Lëloeinboe bij Pënarön ; zij betalen daarvoor geene

grondhuur, maar hebben natuurlijk het -gebed" van den Kedjoerön

van Linggö (zie boven bladz. 94—3) moeten verzoeken voor die tijdelijke

vestiging.

Van Pëdëmoen Oostelijk verder gaande, laai men al spoedig rechts,

iets hooger dan Pëdëmoen de nederzetting Angkép liggen, welker Angkép.

4 kleine huizen door menschen van ïakéngOn bewoond zijn; de

hier geplante sirih heeft een goeden naam. Verder leidt hel vrij

moeilijke pad naar Tówéran of Téran, welke tamelijk groote kampöngTówéran (Te-

met 3 mërësahs en 2ö—50 huizen op den rechteroever harer kleine '^^"''

aroel op eenigen afstand van den Meerrand ligt. Eene mësëgit van

het reeds beschreven model slaat even buiten de kampöng.

De blahs zijn : Boeket, Goenöng, beiden ressorteerende onder de

hoofden te Këbajakan, hoewel de bödöl der blah Goenöng, Kedjoerön

genaamd, vrij zelfstandig is; Soekoe (hier in Goenöng opgegaan,

naaar daarvan toch nog altijd onderscheiden, gelijk wij onder Ta-

kéngöo al opmerkten): Lot (zie bladz. 177) onder den rödjö dier

blah in Tèlóng, namelijk Rödjö Karang Ampar ; Owaq, aldus genoemd

naar hunne vroegere, thans verlaten woonplaats aan de Djemèr,

van waar zij naar het Meergebied verhuisden en zich deels in Koeala

Binlang, deels in Töwéran vestigden. Het hoofd van deze blah

voor beide plaatsen heet Rödjö Gëgarang en woont te Töwéran.

Enkele jaren geleden moet eene cholera-epidemie in Pëdëmoen

en Töwéran een paar honderd menschen ten grave gebracht hebben.

In Tówéran teelt men hoofdzakelijk rijst; andere aanplantingen

dienen alleen voor eigen gebruik en vee en paarden fokken slechts

enkelen.

De eerstvolgende bewoonde vallei in Oostelijke richting heet Rawii.

Rawé en bestaat uit drie wijken {tömpóqs), elk met 1 mërësah. In
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de meest bovenstrooms op den rechteroever van de Wöih-n-Rawé

gelegen wijk woont de blah Boeket iu 4 huizen; zij heeft hier

slechts eenen bödöl van den rödjö te Këbajakan. De beide andere

tönipöqs liggen op eenigen afstand stroomafwaarts op den linkeroever.

De hoogst gelegene (5 huizen) is de hier in Goenóng opgenomen

blah Soekoe (zie onder Kënawal en Töwéran); de derde is die blah

Goenóng zelf, met zekeren Panglimö Radaq als bödöl van den rödjö

in Këbajakan.

Suikerriet, rijst enz. plant men hier voldoende voor eigen gebruik,

maar de sirih (6/5) van Rawé is alom bekend en wordt door de

buren gaarne gekocht.

Van Rawé weder Oostelijk gaande, komt men langs de Oedjöng

Kalang en Télöq Kalang, waar somtijds hufiielkralen (wór) plegen te

zijn, naar de kampöng Nósar, die wij voorloopig voorbijgaan als

niet tot het gebied van Këdjoerön Boeket behoorende. Verderop

krijgt men

:

Bèwang. Bèwatig ('), waar eenige hutten en wörs vau lieden uit Binlang

en Kala (Koeala) Bintang plachten te zijn, die niet voortdurend

bezet waren. Thans schijnt men er ook rijstveld aangelegd te hebben.

Van hier verder Oostelijk komt men aan de belangrijke vallei van

Bintang en bereikt het eerst de op den linkeroever van hare aroel,

iets hooger dan de monding gelegen kampöng

ïla Binlang. Kala of Koeala Bintang, 1 mërësah en 5 a 6 huizen van de blahs

Lót (zie boven bladz. 160, 177 en 181), die onder den te Bintang wonen-

den rödjö Pëngoeioe Sërampaq staan', en Oivaq, waarover men zie onder

Töwéran. Een kwartier gaans stroomopwaarts aan denzelfden oever

idöng Boe- Lindöng Boelön, met 1 mërësah en 5—G huizen, alle van de l)lah

Boeket (Mamat, alias Lab) onder eenen vollen neef van den iu 1901

overleden Këdjoerön: Ama-n-Sri Koeala, als bödöl. Deze kampöng

ligt als ingesloten door het gebergte, het is de eenige plaats aan

(') Naar deze plaals heet de oedjöng, waarnan het ligt; zoo hecfl men verder tusschen

Nósar en Bèwang: Oedjöng Balé, O. Djamboc. O. Tanóh Hang; tusschen Koeala Binlang en

Binang: O. Biotang, O. Soelé, 0. Poelö, enz.







hel Meer, waar pinangboomen vrucht dragen en waar men in den

laatsten lijd zelfs tracht, kokosboomen Ie planten.

Van Koeala Biiitang kan men midden door de uitgestrekte rijst-

velden, die het Meer ten Oosten begrenzen, naar het ± % uur

gaans van het Meer aan beide oevers der VVöih ni Dëdamar gelegen

Bintanq gaan. Op den meest bevolkten rechteroever van dit water Bimang.

heeft men + 15 ^Imizen van de blahs Pëiigneloe ;fi^a/a, waarover men

zie ouder blah 3" van Këbajakan (bladz. 175), Pëngoeloe Moedö (zie

6" onder Këbajakan, bladz. 176), Pénqoeloe Djalèl (zie 7" onder

Këbajakan) en Wakél, in Këbajakan Pëngoeloe Sagi genoemd (zie

aldaar 8°, bladz. 176), alle drie oorspronkelijk één met Kala ; verder

Pëngoeloe of Têngkoe Akém, onder Takéngön leeds vermeld; deze

blah heeft hier 2 huizen en hooger aan de Wöih-u-Dëdamar in de

kampóng Dëdamar nog 2. Daar Pëngoeloe Kala, zooals van zelf

spreekt, op dezen rechteroever het meeste gezag heeft, wordt dit

gedeelte van Bintang wel Kampöng Pëngoeloe Kala oi Koeala geaoemi;

de linkeroever heet eveuzoo Kampóng Pëngoeloe Sératnpaq, naar het

hoofd van de blah Lót, die hier + 10 huizeu en geene andere

blahs naast zich heeft.

Bintaug, geheel door rijstvelden omgeven, heeft 2 mërësahs en

eene kleine raësëgit met idjoek-dak, die iets beneden de Kampöng

Pëngoeloe Sérampaq ligt.

Dëdamar, daareven reeds genoemd, heeft een paar huizen en Dëdamar.

15 a 20 hutten voornamelijk van de blah Akém, en geldt als de

pintoe rimbö der beide wegen, die van hel Oosten van het Meer

naar het Dörötgebied leiden: de déné Oemang en de dêné Kérëtan.

De kampóng wordt in ruimeren zin tot Bintang gerekend, evenzeer

als Lindöng Boelön, Koeala Bintang en, den Oostdijken hoek van

het Meer naar het Noorden om

:

Mönjö, ten Westen waarvan, aan den Noordelijken meerrand geene Monjo.

rijstvelden en dus ook geene eigenlijke kampöngs meer voorkomen,

vóór de buurt van Këbajakan.

De aroel loopt West van de kampöng, maar haar water is ten

behoeve van den rijstbouw meerendeels naai' het Oosten afgeleid.
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Westelijk van de kaïupöng ziju wörs eu aaüplauliugen vau tabak,

suikerriet enz Het drinkwater is door den oevergrond gelillrcerd

Meerwater, dal men door het graven van ondiepe putten verkrijgt.

Iets boven de kampöng ligt een jong heilig graf van zekeren

Habib Sajet uit Pasè.

De 8—9 huizen worden bewoond door lieden van dezelfde tot

Kala behoorende blahs, die men in de Kampöng Pëngoeloe Kala van

Bintang aantreft, en zij sorteeren onder de daar gevestigde rödjö's.

Zooals ons bleek, bestaat de bevolking van het geheele Binlang-

complex, afgezien van enkele geïinmigreerden, (Öwaq, Tëngkoe Akém,

en Pëngoeloe Serampaq, welke laatste stam echter te Këbajakan

onder den naam Lót vertegenwoordigd is) uit dezelfde stammen, die

men te Këbajakan vindt. Men volgt hier dan ook ten opzichte van

deze moederkampöng heizelfde spraakgebruik, dat bijna alle onder-

danen van Rödjö Tjéq ten opzichte van Böbasan inachtnemen : men

noemt haar oemah, d. i. de kampöng 'bij uitnemendheid, aller

tehuis.

De geslachten, die iu het Bintaugsche en die welke in of nabij

Këbajakan wonen, staan gewoonlijk onder éénen rödjö, die öf ter

plaatse, waar hij niet zelf woont, door eenen bödöl vertegenwoordigd

is, óf in beide plaatsen een huis heeft en afwisselend verblijft.

Hetgeen hier van Bintang c. a. gezegd is, geldt evenzeer van

andere nederzettingen, die uit Këbajakan herkomstig zijn.

Westelijk van Mönjö heeft men nu verder daar, waar het gebergte

niet al te dicht den Meerrand nadert, maar genoeg blangterrein

overlaat, buffelkralen en tijdelijke tuinen met het noodigste voor

degenen, die daar nu en dan verblijven. Zoo bijv.

Gegarang ('), waar lieden van Bintang hunne wörs hebben, maar

van waar zij in den tijd, dat er geene rijst te velde staat, hunne

buffels dichter bij de kampöng brengen. Van menschen van Këba-

jakan zijn hier, gelijk langs den geheelen Noordoever pënjangkoelöns

en tuintjes.

(') Eene moerasplaiil, welker bladeren wel als groenie gebruikt worde
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Ilct slroompje, welks water men drinkl, de Sëuaug, komt hier

onder uit liet gebergte, hetgeen evenzeer in Klitoe het geval is.

Klitoe heeft een tiental hutten, alle van menschen uit Këbajakan, Kiiinc

die o|t de hier weidende buffels passen en in de buurt wat tabak,

suikerriet enz. planten. Hier is namelijk de wör van den Kedjoeróii,

Rödjö Boeket Maniat, wiens buffels het geheele jaar door niet naar

huis gebracht worden, en de voortdurende aanwezigheid van melk

houdt ook anderen langer op deze plek vast.

Lêlaboe, Mépar ('), Poekös en Böboeli zijn alle plekken met aan- Lëiaboe en

plantingen van lieden uit Këbajakan; Mëpar wordt zelden geheel

verlaten, omdat er veel sirih groeit, maar op de andere plaatsen

verblijven slechts nu en dan menschen. Als Westelijke grens van

Böboeli kan men een in het Meer ietwat vooruitspringendcn rug,

den Oedjöng Didésön, beschouwen. Ten Westen daarvan is Men-

dalé (^), het eerste rijstveld van Këbajakan van deze zijde.

Alle meldenswaardige bewoonde jjlaatsen om en dichtbij het

Meer zijn thans ter sprake gekomen, zoodat wij nu de aanhangsels

van het Meergebied moeten behandelen, die tot het këdjoerönschap

van Rödjö Boeket gerekend worden.

Tèlèng («verbrand") heet het belangrijke complex van drie kam- Tèióng.

pöngs of gehuchten, op vrij grooten afstand van elkander, een paar

uren Zuidelijk van den gelijknamigen vulkaan tegen den Noordelijken

voet van het gebergte, dal aan de Zuidelijke, naar het Meer toege-

keerde zijde Boer ni Böboeli heet. De vulkaan wordt, al ligt er

een zwak zadel tusscheu hem en den hoogsten top van den Boer

Kaul (Ooenóng Geureudöng) door de Gajö's tot den Boer Kaul

gerekend. De verwoestingen, die uitbarstingen van den «Verbranden

Berg" {Boer Tèlóng of Melèlóng) op de vlakte ten Zuiden daarvan

(') l'epar, door ilcii bliksem [foengi, eigenlijk de donder, die door de Inlanders ook elders

als hel actieve element beschouwd wordt: bliksem is kilnl) gelroiïcn ; ni^ar treffen (met

den donder als onderwerp).

(') Sawahs (oemi), die min of meer een geheel vormen, dat zich van een ander complex

alieekent, hebben in hel Gajöland meestal eigennamen; wij laten znike détails in den regel

rusten. Mëndalé beslaat deels uit rijstveld, deels uit tuinen, die mpn niet heeft kunnen

irrigeeren.
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aanrichten — naar men zegt, voor hel laatst meer dan eene halve

eeuw geleden — hebben aan hel kampöngcomplex zijnen naam

gegeven. De kampöngs zijn:

Tiéiéi. Trélél (*), met + 10 huizen en 1 mërësah, bewoond door lieden

van de blali Gocuöng uit Këbajakan. Rödjö Goenöng heeft hier als

bödöl eeneu neef, die onder den titel Rödjö Angén, vrij zelfstandig

optreedt, en, ofsciioou eigenlijk geen rödjö, toch ook nienscheii onder

zich heeft, die de functies van toeö en imom vervullen. Trétét, op

den rechteroever der Wöih ni ïèlóng gelegen, gold als halé (tol)

voor de Aljehers, die uit Pasè over deze plaats het CfajöJand bin-

nenkwamen ; de kleine voordeden hiervan waren voor Rödjö Goenöng.

Tingkom. Tingliöm (^) ligt verder Oostelijk, aan de andei-e zijde vau de

Wöih ui Tèlóng en heeft 1 merësah en 9 huizen, bewoond door

menschen van de blah Lot (zie boven bladz. 181) onder Rödjö Karang

Anipar, die zoowel te Këbajakan als hier eene vrouw heeft en

beurtelings hier en daar vertoeft.

De reden, waarom R. Karang Ampar de functie van 1'ëugoeloe

Lot vervult, werd ouder Këbajakan besproken.

Aan de overzijde van de Aroel Tingköm, tegenover de mërësah,

ligl de mësëgit. Die aroel, samen met de Wöih-n-Tèlong sluiten de

kampöng bijna als een eiland in.

\'an Tingköm gaat men, het uitgestrekte moeras Paja Kolaq (Wijd-

moeras), waar zich nog eene onbeduidende nederzetting uit Tingköm

bevindt, rechts latende liggen, in + 1 uur naar

RëdëiHng. Rêdêlöng ('), dat aan eene aroel op + 10 minuten afslands van

hare monding in de Wöih (Aroel-)n-Rëdëlöng ligl. Deze rivier vormt

met de Aroel ni ïjëlala de Wöih-n-Sëmöd(im (Bidén), die in de

Djëmèr valt, zoodat men Rëdëlóng strikt genomen al tot het Djëmèr-

gebied zou moeten rekenen.

(') Eene soort van brandnetel.

(•) Een woudliooni, ook Alj. lingkeué'm.

{') Zoo heel een schotel niet rijst, waarop andere spyzea gestapeld zijn, en dien de

familie der bruid den avond van de eigenlijke Lriiiloll aan die der bruidegoms zendt. In de

Alastaal is delöag = berg.
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Omlrenl de afkomst der lieden van Rcdëlöng zijn verschillende

verhalen in omloop: sommigen laten hen uil Arabie afstammen,

anderen uit Atjèh.

Hun voornaamste voorvader was een heilige, Téngkoe di Koelö oe heilige van

(Koetö Tras), wiens graf op eenen heuvel op een kleinen dagmarsch ^«'""s-

van de kampóug ligt, en ter eere van wien de bewoners van Uë-

dëlóug beschouwd worden ais wökös (Alj. wakeuëh,, zelfstandig.

Hel hoofd draagt den titel van Pëugoeloe Kèlöl; de stam mag met

alle andere Meerbewoners echlverbinlenisson aangaan.

Veel Atjèhsch bloed is in de latere jaren in de bevolking van

Uëdëlóng gekomen, die eene groote voorliefde voor angkap-huwelijken

der dochters met Aljèhers aan den dag legde.

Uil dit geslacht zou ïëngkoe Tapa afkomstig zijn, die van TéugkoeTajia.

1898—1900 telkens op nieuw ter Noord- en Oostkust van Aljèh

uiet zijue benden onrust stookte. Hij moet vroeger een groot opium-

schuiver en dobbelaar gewee.>it zijn en zich aan de bloedwraak, die

wegens eenen door hem beganen doodslag op hem rustte, door de

vlucht in het gebergte onttrokken hebben.

Daar leefde hij, op den Goenóng Geureudöug een zevenjarig leven

van askese {tapa) en kwam toen weer in zijne oude omgeving terug,

uitgerust met allerlei woudermacht, en uilerlijk zóó veranderd, dat

niemand hem herkende. Aoor zijue heilige krijgsondernemingen

vond hij in de Atjèbsche kustlanden nog meer volgelingen dan in

zijn vaderland. Alom verbreidde zich de faam van zijne mirakelen

:

hij was de uil de onzichtbare wereld in dit leven teruggekeerde

Malém Diwa! ('). De 1'retendent-Soellan van Aljèh bezigde hem

als een bruikbaar werktuig om benden te vormen, en toen ïëngkoe

Tapa of .Malém in 1900 gesneuveld was, hield die zwervende vorst

zulks voor de zijnen zoo lang mogelijk geheim.

Tèlöng heefl rijstvelden en tuinen, verder naar het bosch ook ladangs

met tabak en suikerriet : de ladangs der lieden van Këbajakan liggen

meerendeels hier. De inwoners doen ook veel aan veeteelt en hunne buffels

(') Zie De Atjéhm. Deel 11, bladz. l.iO-34,



worden gedeeltelijk iu kraleu (wörs) gehouden, wal Tingköm betreft

in (lënténg Samen, die van Trétét in Aroel Poetéh, of in Wör

Mangkoe (diclilbij het heilige graf), die van Hëdeiöug in Klöang.

Ten Oosten van Tèlóng beiiooren nog tot hel Boekél-gcbied eenigc

nederzettingen aan de Wöih ni Rëdëlöng, die zich eerst met de

Tjëlaia vereenigl en dan volgeus Kapitein Colun den naam Bidén

voert, om later als Wöih ni Sëmödöni, versterkt met het water

van de Iloesép, de Boegaq en de Lampahan, benedenstrooms van

Saiuar Kilang in de Djanibö Ajé te vloeien; zij zijn:

Gëniéng Sn- Gènféiig Samen, eene steeds bewoonde përwörou (+ 6 hullen)

'"
"'/''^(-"l'^Van Uödjö Karang Ampar in Tingköm in welker nabijheid zich een

en Aroui klapperluin bevindt. ^ an daar komt men langs hel onbewoonde

Pépëdang naar Kanés, waar eene meer vaste, uil Këbajakan afkomstige

bevolking 5 kleine huizen bewoont en rijstvelden heeft aangelegd.

Zij behoorde tot de onderling verwante blahs Mëloeöm, Boedjang en

Balen (zie 9», 10" en 12» onder Këbajakan) en verkocht hare over-

vloedige rijst o. a. naar Tëmbólón en Roesi'p. Kokos en pinang

werden hier ook geteeld. De nederzetting schijnt, evenals Klöang

en Aroel Poetéh, in de laatste jaren achteruitgegaan te zijn. De

Pëngoeloe Baten genoemde rödjö woont afwisselend hier en te

Këbajakan. Als belangrijk knooppunt van verschillende wegen leerden

wij Kanés boven bladz. 32 reeds kennen. Aan die ligging dankt

Kanés het voordeel, in normale tijden gewoonlijk van de verschillende

levensmiddelen der Gajö's (rijst, zout, droge visch, tabak, pinang,

kokosnoten) voorzien te zijn, zoo namelijk, dat kleine doortrekkende

gezelschappen van Gajö's hier een en ander van hunne gading vinden.

Klöang, minder bevolkt dan Kanés, maar overigens soortgelijk;

de plaats is bekend om hare mooie rijst. De bewoners behooren

deels tol de blahs Mëloeöm en Lól uit Këbajakan, deels zijn zij uil

Rëdëlöng afkomstig. Er zijn vele buffelkralen.

Aroel Poetéh heeft geene rijstvelden, daar de hooge steile oevers

der rivier zich hier tegen de afleiding van het water verzetten.

Wel groeien er, evenals in Kanés en Klöang, arèn-(panggöh-), kokos-

en pinangboomen. De colonne Colun nam echter van die vrucht-
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boomen hier niet veel meer waar. Er zijn eeu paar lijdelijke wouiiigeii

vaii de blah Mëloeöni uil Këbajakaii, welker rödjö hier zijne biillel-

kraal beefl.

Tembólön, 5 kleine huizen en 1 mëresah, bewoond door lieden Témbóión,

van Rödjü Boeket, onder een door dezen aangesteld hoofd, Këdjoerön '**'*'"'• '^°^"'

<j *
Lintang eii

Moedö; zoowel boven als beneden de kanipöng zijn rijstvelden. Een Roes«|i.

uitgeweken gedeelle dezer bevolking woont Ihans iu Gënléng, aan

een zijstroonipje van de Löjang (Dóröl-gebied).

Bédaq, enkele huizen, bewoond door lieden, die eenige jaren geleden

uit Tënanibai| (in het Djëuiér-gebied) herwaarts vluchtten, loen hun

hoofd, Pëngoeloe Bëdaq, oorlog voerde. Die reusachtig zware Pën-

goeloe had wegens den omvang van zijn lichaam den bijnaam Nögö

Toerön (') («nedergedaalde draak"), en zoo is die oorlog als»prang

Nögö Toerön" in de herinnering blijven voortleven. Het hoofd,

Ama-n-Gëntali, staat Ihans onder Rödjö Boeket als këdjoerön. Men

heeft hier rijstveld, wör, kokos en pinang; geene ladangs.

Koetö Liiilang is in den laatsleu lijd verlaten : de vroegere bewoners

hebben zich deels onder hun hoofd Wakél Bilah in Binlaug neder-

gezet, deels in Roesép.

Roesép, 6 huizen en 1 mërësah. De bewoners zijn deels lieden

van Rödjö Boeket die wegens ongepaste handelingen door dezen uit

hunne vroegere woonplaats Koelö Lintang verjaagd zouden zijn, deels

uit Möngkör aan de Löjang (zijrivier van de Djambö Ajé) wegens

burgeroorlog uitgewekenen onder bun eigen hoofd, Pëngoeloe Möngkör.

Hier zijn rijstvelden, wörs, pinang en kokos. Beide soorten van

palmvruchlen worden door de lieden van Këbajakan en Binlang,

die zich deze weelde veroorloven, gewoonlijk in Roesép gekocht;

van Bintang uit haalt men ze ook Wel in Linggö, terwijl de lieden

van Rödjö Tjéq zich in Kèlöl ervan voorzien.

In de laatste jaren hebben in Roesép en nabijliggende gehuchten

(') Mei (Ie Naga vergelijkt de Cajö gaarne groote lichanieii; een ander Nügii Tocröi

genaamd Gajö van l*ega«éng Icefl nog en is zeer bevriend met ï. Tji> ."^ainalanga, niaa

deze heel zoo omdat hij met tientallen bullels legel\jk naar Samalanga placht Ie reizen

Veelvraten vergelykt men met de giridö {garoeda).
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lal van uitgeweken Atjèhers gewoond, ook benedenslroonis van

Uoesép bevinden zich enkele kleine nederzettingen.

Tot liet Boeket-gebied behoort verder nog de kanipóng

Toendjang, die wij bij de beschrijving van den weg van 1'ciisangan

reeds passeerden ; zij is daar de eerste Gajö-kanipöng, die men ont-

moet, en bestaat uit 2 gehuchten: Pérléq (6—8 huizen) en Gögör

(2—4 huizen), die men beide van de kust komende, rechts Iaat

liggen. De bewoners zijn van de blah Boeket, hun hoofd is Pen-

goeloe Toendjang. Vroeger was de nederzetting veel belangrijker:

de voorganger en vader van den in 1901 gestorven Rödjö Boeket

Mamat had er zelfs een huis. De meesten die er destijds woonden,

waren van de blah Goenóng, welker rödji) bier zekere heffingen van

Atjèhsche handelaren mocht doen. Daartoe was aan den weg eeue

balé (tolhuis), waar de Atjèhers die van de kust kwamen, wel een

kal zout of een paar kokosnooten offerden, en degenen van hen, die

buffels of paarden meenamen op hunnen terugweg, 1 dollar per

beest. Dit alles behoort echter sinds lang tot het verleden, want

vóór meer dan twintig jaren ontstond hier strijd lusschen de Boekéts

en de Goenongs, die eindigde met de overwinning der Boekéts, maar

levens met ontvolking der kampöng. De lieden van Goenóng zijn

destijds meerendeels naar hunne moederkampóng Kebajakan terug-

gekeerd. Sommigen weken gedurende den strijd uil naar het gebied

van l'eusangan on vestigden zich daar in Kareuëng Meutóh, waar zij en

hunne kinderen tot vóór korten tijd nog waren. Thans is de prang

Toendjang vergeten, maar de kampöng heeft zich nog niet hersteld.

Er zijn hier rijstvelden en de menscheu hebben verder weg in hel

gebergte wat ladangs. Kokos en pinang dragen in Toendjang geeue

vrucht. Men zegt, dal ook sirih geruimen tijd in Toendjang niet

groeien wilde, maar dit kwam door den vloek {sérapa) van eeneu

habib (sajjid), die zich ergerde over de weinig gastvrije ontvangst,

welke hem daar ten deel viel. Iets dergelijks heeft men in Këtoekah

(Gajö Loeös).

Üjalong (Atj. Tjalöng), aan drie zijden als ingesloten door de

Peusangan-rivier, de Enang-ènang en de Aroel Koelös (zie bladz. 19)
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was vroeger eene nederzetting van nienschen van den Boekél-stani,

die hier sawalis, kokosaanplantingen enz. Iiadden.

Allengs verliep de bevolking, en nu zijn er slechts ladangs van

Tëngkoe di Boeket ufl Toendjang en van uitgeweken Atjèhers.

Toeankoe Radja Keumala, de zoon van Toeankoe Aséni en zwager

van Panglima Pólém, liield zich hier in 1901 geruiinen lijd schuil.

Tëngkoe di Boeket begeleidde deu Pretendeut-Soeltan op zijne eerste

vlucht naar het Gajöland.

C. HET GEBIED VAiN 81AH OETAMA.

Bij onze wandeling om het Meer gingen wij de eenige kampong,

die nog onder dezen këdjoerón ressorteert, al voorbij. Tussclien de

oedjóngs Balé en Pëniudjón heeft nien daar de vallei van

Nósar: bare sawabs grenzen aan het Meer, de kampöng (8—10 \6sar.

huizen en 1 mërësah) ligt boogerop aan de Aroel Nósar. Ue blahs

zijn die van den këdjoerón Siah Oélama zelf, die van Imöm Balé

uil Takéngön en die van Pèngoeloe Bëndd (Pënarön in de Linggö-

streek). Er zijn ook enkele vertegenwoordigers der ons uit Ta-

kéngön, Binlang (en Dëdamar) bekende blah Akém.

De tegenwoordige këdjoerón, Laham, die zich in 1902 bij de colonne Verhalen

CouJN gemeld heeft, is naar men zegt de jongste van drie broedeis : '"""'«"' """-

sprake» van

zijne vrouw is eene dochter van Datóq Kërkoni, welke laatste een siah Oeiama

volle neef is van wijlen Rödjö Boeket Mamat (bladz. 170j. Sommigen "P ^''•'^'^i»'''-

beweren, dat zijne vaderen oorspronkelijk over het gebied van Sërbö-

djadi de këdjoerónsfuncties uitoefenden, en dat zij, van daar verdreven,

door Rödjö Boeket werden ontvangen, die hun Nósar als verblijfplaats

aanwees. Zooals ons nader blijken zal, is er in den legenwoordigeu

toestand van Sërbödjadi niets, dat op zulk een verleden wijst, veel

daarentegen, dat zich nauwelijks met die onderstelling laat lijmen.

Een viertal buizen in de Sërbödjadische kampöng Tëroedjaq zijn

van lieden van Siah Oetama, maar dezen gelden hier als uil Nósnr

herkomslige immigranten en zijn met den stam van KëdjoPión Abóq

versmolten. De emigranten van Böndör Klipah naar Lanléng (Sc-
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küfölüu) iu Sërbödjadi liangen natuurlijk in liet geheel uiet meer

met Siah Oetama samen.

Eene andere lezing betreffende Siah Oelania's rechten op Sërbö-

djadi komt hierop neer, dat oudtijds zijn geslacht het këdjocrönschai»

over een deel der Meerstreek uitoefende ; in eenen oorlog met zijne

naburen gewikkeld, ontving de kcdjoerön bijstand van zekeren Rödjö

Fëroepi, uit Atjèii of elders buiten het Gajöland afkomstig. Tot

belooning schonk Siah Oetama dezen vreemdeling zijn gebied aan

de Laut-Tawar en verhuisde zelf met zijn geslacht naar Sërbödjadi,

(lat door hen ontgonnen werd. Rödjö Përoepi werd sinds dien tijd

Siah Oetama genoemd, en Siah Oetama kreeg den naam Këdjoerön

Aböq. Ofschoon men dit verhaal opdischt ten bewijze van Siah

Oetania's aanspraken op gezag in Sërbödjadi, zou er juist het tegendeel

uit blijken, immers dal het geslacht van den tegenwoordigen Siah

Oetama van Nósar nooit iets met Sërbödjadi te maken had gehad.

De beide oudere broeders van Siah Oetama Moedö Intön en Djölöl

trokken eenige jaren geleden naar Sërbödjadi, en zij trachtten zoowel

daar als in Loebö» Sigeunab, dat tot T. Tji' Peureula*'s gebied ge-

rekend wordt, maar waar meest Gajó's gevestigd zijn, eenigen invloed

op die afgedwaalde schapen uit te oefenen, natuurlijk met het oog

op hun eigen voordeel, maar Këdjoerön Aböq belette hun dit. Heide

broeders zijn daar gestorven; een zoontje van Moedö Intön, Njaq

Soetön, bleef te Loebö' Sigeunab achter.

Emigranten In eene kleine kampöng van Samar Kilang (het Oostelijkste deel

^ "
"" '" der Döröt), Oedjóng Sëré, moet de bevolking uit anaq-boeahs van

enGajSLoeös.Siah Oetama bestaan.

Böndör Klipah in Gajö Loeös is door lieden uit Nosar bewoond : dezen

hebben daar een eigen hoofd, maar slaan onder suprematie van Ilëma, zoodat

Siah Oetama er niets te zeggen heeft. Men beweert, dat een der hier wenen-

den de oude bawar der Siah Oetama's bezil. Ook in Roempi (Westelijk

Gajö Loeös) wonen afstammelingen van raenschen van Siaii Oetama, maar

dezen hebben zelfs geen eigen rödjö meer en staan direct onder Padang.

Wat Samar Kilang betreft, willen sommigen op het bestaan dier

kleine kolonie dezelfde pretensie voor Siah Oetama baseeren als ten
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aanzien van Serbödjadi. Voor Gajö Loeös zou een dergelijk beweren

zelfs in de ooren van eiken Gajö al te ongerijmd klinken.

Die pretensies hebben belrekking op een verleden, waarvan in

het Gajöland geene enkele betrouwbare herinnering bestaat. Al

hetgeen meer dan 5 generaties achter hen ligt, is voor de Gajó's

vrij speel terrein voor de fantasie, en niets is hun te dwaas, om

het in zulk eenen tijd mogelijk te achten. Gelukkig waarschuwen

zij ons zelve tegen hel aanvaarden van de legenden, die zij over

die vroegere tijden opdisschen, door de bonte verscheidenheid en

onderlinge tegenstrijdigheid der overleveringen, die omtrent een

zelfde feit in omloop zijn. Meestal hebben zij slechts dit met

elkander gemeen, dat zij alle voor een Gajósch brein binnen de

grenzen van het mogelijke vallen.

Wij mogen derhalve van die overleveringen alleen zoodanige der

overweging waardig keuren, die in de toestanden van het lieden

zekere bevestiging vinden. En dan is de meening van hen, die

beweren, dat Siah Oetama en de zijnen van oudsher aan hel Meer

gezeten hebben, dat zijn gebied vroeger grooter was, maar allengs

in de handen der Boekéts is overgegaan, en dat zijn stam verspreid

is geraakt, zooals de overblijfselen in Serbödjadi, Samar Kilang en

Gajö Loeös getuigen, wel de meest aannemelijke.

Zelfs al zou — hetgeen ik betwijfel — de pretensie van Siah

Oetama op Serbödjadi eenige historische waai'de hebben voor een

nevelzwart verleden, dan blijft toch elke bijzonderheid dienaangaande

ons verborgen en heeft zij ongetwijfeld voor het heden alle practische

beteekenis verloren.

Het weinige, dat wij boven (bladz. 97) over Siah Oetama mede-

deelden, kan nog aangevuld worden met den lof, dien de Gajö's

hem toezwaaien omdat hij geen opium schuift en nog al gods-

dienstig is.

Het geheele gebied van Rödjö Boeket met dat van Siah Oelaraa Resumtie van

is dus bevolkt door 7—9 stammen in den zin van genealogische ^^ '"deelmg

(Ier bevolking

eenheden, die door splitsing, of ook doordien zij oorspronkelijk vreemde van hci

elementen in zich opnamen, weder in ruim 25 geslachten te verdeelen leergebied.

i3
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zijn, en daar sommige dier geslachten, op meer dan ééne plaats

woonachtig, onder twee van elkander onafhankelijke hoofden staan,

kan men het aantal dier rödjö's, die niet eigenlijk slechts bödöls

(plaat.>.vervangers) van anderen zijn, op ongeveer 50 stellen.

DE DÖRÖT- OF DJEMÈR- (DJAMBÖ AJÉ-)

STREEK. .

D. HET GEBIED VAN RÖDJÖ LINGGÖ.

Het geslacht De këdjoerön van het stroomgebied der Djëmèr, hoewel volgens

van den betrouwbare overlevering van Bataksche afkomst, genoot steeds eene
Kedj.)er5n

° ^

Linggö. bijzondere onderscheiding en gold als de senior onder zijne collega s.

Waarschijnlijk was de eerste drager van dezen titel de aanzienlijkste

der Gajóhoofden en ging van de bijzondere eer, die hij van Atjèlische

zijde genoot, iets op zijne opvolgers over. Thans is het Döröt-gebied

ia geen enkel opzicht het belangrijkste der Gajölanden. De bevolking

is er het germgst in aantal; men heeft er vrij veel buffels, die

hier dan ook in den regel goedkooper zijn dan in het Meer-

gebied; de tabak van Isaq, en bovenal van Lójang, is bijzonder

gewild, maar wordt niet in zulke hoeveelheden uitgevoerd als die

van het Meer. Ofschoon men niet kan zeggen, dat de belangstelling

der Döröt-bewoners in den godsdienst onderdoet voor die van het

overige Gajöland, vindt men er geene enkele mësëgit. Behalve

dichtbij den oorsprong der Djëmèr, in de goed bevolkte vallei van

Isaq, wonen de mensclien er meest verspreid ; de kampóng van den

këdjoerön (Linggö) is bijzonder onaanzienlijk.

Het is opmerkelijk, hoe weinig belangstelling overigens ontwikkelde

Gajö's, die een groot deel van hun leven in de nabijheid van eenen

këdjoerön of anderen voornamen rödjö leefden, in de genealogie en

de naaste familiebetrekkingen van die hoofden stellen.

Slechts zelden beschikt een hunner daaromtrent over eenigszins

zekere of volledige gegevens. Hetgeen ik omtrent den tegenwoordigen

Këdjoerön Linggö vernam, komt op het volgende neer. Hij heette
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dochter Tjahjamani: Ama-n-Tjahjamani, meestal Ama-n-Tjamani uit-

gesproken. Hij is van middelbaren leeftijd en volgde ± 20 jaren

geleden zijnen grootvader, Ama-n-Ajaq, op, daai- zijn vader Njaq

reeds eerder overleden was.

De familie leert men uit onderstaande tabel (*) eenigszins kennen

:

I. Ama-n-Njaq

Njaq (m.) Inö-n-Bënta (v.) Inö-n-Raman (v.) Dioe (v.) in ang-

I

in angkap-huwe- in angkap-liuwe- kap-huwelijk

lijk met eenen lijk met eenen met eenen man

man uit Pidië. man uit Pidië. van Djërnéh.

!
I

II Tjoet Bënta Raman (m.) f een kind f
(Ama-n-Tjama- [Ama-n-Oesén (m.)] en nog een

ni). Njërang (m.) zoon.

I

Akéoi Déwa (m.) Sasa (m.) Tjahjamani (v.) Bani (v.)

verloofd in angkap-huwelijk met

eenen man uit Pasè.

Ama-n-Tjamani geldt als een goed rödjö, schuift geen opium,

heeft eenig elementair godsdienstonderwijs genoten, maar leeft in

eene zeer beperkte sfeer, daar hij het Gajóland nooit verlaten heeft.

Zijn neef Ama-n-Oesén is meer bereisd en ervaren.

In zijne jeugd maakte de tegenwoordige këdjoerón zich aan eene Schaking Tan

ernstige overtreding der ödöt schuldig. Het geslacht Linggö was
""''"''*° ^"""

sinds lang, evenals men dit in Gajö Loeös zoo dikwijls vindt, in keJjoerSnsfa-

milie.

(') Tjoel, Atj. = >klein" en zeer gebruikelijk als eigenoaam. is door de Gajö's. gelijk

zooTele namen, vao de Atjèbers oTergenomen.

(*) De lellers »i (mannelijk) en v (rrouwelijk) duiden het geslacht aan; de romeinsche

cijfers de laatste twee bekleeders Tan hel këdjoerön-ambl.
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eenen ouderen en eenen jongeren tak verdeeld, die ieder aan eenen

oever van de Linggö, een rechterzijstrooiu van de Djemer woonden;

uit den ouderen tak kwamen de Këdjoeröns voort, het hoofd der

jongere werd Moedö of Këdjoerön Moedö genoemd. Evenals de

eigenlijke tjéq- en raoedö-geslachlen in Gajö Loeös, mochten

deze beiden, als van één bloed, niet met elkander trouwen.

Een ver verwante stamgenoot van Tjoet, die thans als Ama-n-

Njaq (') zijn banta, d. i. zijn helper in bestuurszaken is, overtrad

dit verbod door een meisje uit de Moedö-faniilie te schaken. De

schaking had tegen alle regelen plaats, die anders ook bij dezen

exceptioneelen huwelijksvorm in acht genomen worden, en had

bovendien het karakter van bloedschande volgens Gajösche begrippen.

Hel gevluchte paar moest zich verre van Linggö begeven om de

door het feil verwekte opspraak allengs te doen bedaren (^).

Daar de Islam de Gajö's het principieele bezwaar tegen die

huwelijken tusschen stamverwanten gemakkelijk lol op zekere hoogte

doet overwinnen, begreep men na langen tijd, dal het best was,

den overtreder na betaling eener zware boete weder in genade aan

te nemen. Later volgde Tjoet (de tegenwoordige këdjoerön) het

gegeven voorbeeld en schaakte ook eene vrouw van de familie Moedö.

Ook hij moest toen eene zware boete betalen, maar tevens zag men

in, dal de tijd gekomen was om het verbod van huwelijk tusschen

de beide deelen van het Linggö-geslacht op te hellen door het

bèpënrata (zie boven bladz. 80); en zoo mogen thans de mannen

aan weerszijden van de Linggö-beek ongestraft bij hunne overburen

vrouwen zoeken.

Wij beginnen onze wandeling door het Döröt-gebied bij de oor-

sprongen der Djëmèr, dus bij het kampöng-complex

isaq. Isaq, bestaande uil de volgende kampóngs of tömpöqs:

Koetö Dah. J^oelö Dak ('), op eene hoogte gelegen, welker voel door rijstveld

(') Niet te verwarren mcl lien eveneens Ama-n-Njaq genaamilcn vorigcn kêdjoeröa.

(') Ama-n-Njaq kreeg wegens zijne handeling in strijd mcl 'slands zeden geruimen tijd

eu bijnaam Ama-n-Lintang (-vader van Dnars"), daar bij zicb dwars tegen de ödöt iii zette.

(') Dah is de specie, waaruit pottenbaksters hare waar bereiden.
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van den rechteroever der rivier gescheiden is; het water van Dah

is de Wöih Nangka, die verder stroomafwaarts zich in de Djëmèr

stort. De plaats is geenszins versterkt, maar men bezigt hier het

woord koetö ook in den zin vau kanipöng. Boven Dah zijn over-

blijfselen van eene, naar men zegt, Bataksche versterking uit den

ouden tijd : Koetö Brölö.

De nederzetting, thans 8—10 huizen en eene gi'oote mërësah,

vormt met Krambél en Koetö Rajang de oudste van het complex.

Hoofd is Pëngoeloe Tjéq Dah, die naar men meent van Klingsche

afkomst is ('). Pëngoeloe ïjéq, van middelbaren leeftijd, heeft de

kustlanden, met welke lieden van dit gebied handel drijven, nu en

dan bereisd.

Eene kleine volkplanting van Dah is ± 1 uur hooger stroomop- Kékoejang.

waarts Kékoejang (*), waar 5—4 huizen, rijstvelden en andere aan-

plantingen zijn. De bewoners vereenigden zich eenige jaren geleden

te Dah met hunne daar gebleven broeders om Pëngoeloe Tjéq te

bevechten. De twist werd echter gesust en de ontevredenen weken

onder eenen nieuwen, eigen rödjö naar Röbèl uit. Tusschen Këkoejang

en Dah heeft men nog de gehuchten:

Këpanlang, rijstvelden met hutten van lieden uit Dah, en Kèmili, Këpaniang en

waar voornamelijk meuschen uit Koetö Kreng zich ophouden. Kemiii.

De begraafplaats {pedjèrèlön) van Dah, een weinig boven de kampóng

gelegen, heet Gërëgöng en bevat het heilige graf van Téngkoe Ama-n-

Bali, wiens zoon, Ama-n-Siti Börö, in Röbèl wonende, ook als heilig

geldt, in het Seunagansche eene vrouw heeft en zelfs door de Atjèhers

onder den naam Tcungkoe Sapa als kramat geëerd wordt. Een vee-

dief, die een aan dezen levenden heilige toebehoorenden buffel gestolen

had, werd als waanzinnig, zag de kampöng Röbèl voor het bosch en

een huisstijl van Teungkoe Sapa voor eenen ramböng-boom aan en

bond zijnen buit aan die stijl vast.

Röhcl ligt vlak aan den linkeroever der Djëmèr, waar eene aroel, RBbèl.

(') Hetgeen, zooals men weel, volgens het Gajosche familiereclil, hem niet belet, volkomen

als Gajö beschouwd te worden.

(') Eene yarensoort.
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die haren uaam aan de kampöng gaf, in deze rivier valt; boven en

beneden de kampöng zijn rijstvelden, aan den anderen oever, die

van Këkoejaug tot beneden Koelö Rajang geheel met rijstvelden

bedekt is. Deze nederzetting is eerst in de laatste jaren dooi-

menschen uit Dah en Këkoejang gevormd, zoodat het aantal huizen

gaandeweg vermeerdert en de kleinere door groote vervangen worden.

Hoofd is Péiigoeloe Gadéng of /Jórf/ö Moerfö; deze waardigheid ontstond

gelijk met de nederzetting door de daarstraks vermelde twisten

in den boezem der bevolking van Dah. De nieuwe waardigheid is

door den Këdjoerön van Linggö bevestigd.

Koeio Kiéiig of Koetö Kreng, ook Koelö Rödjö genoemd, eveneens eene recente

Koeio Ro'^Jf- nederzetting (8—10 huizen, meest oemah blak boehöng en 1 gi-oole

mërësah) van lieden uil Dah, maar iels ouder dan Kóbèl, vlak aan

den linkeroever der Djëmèr, welker water men er uil niet ver van

den oever gegraven putten drinkt. Sedert deze kampöng en Röbèl

door onze troepen tol nachtverblijf gebruikt werden, zijn de meeste

bewoners wegens de aan hunne huizen toegebrachte schade niet

meer derwaarts teruggekeerd en verblijven zij in de andere wijken

van Isaq. Hoofd is hier de boven bladz. 105 onder 14° genoemde

Képala Akal {Pèlakal), dien men als afstammeling vaa de oorspron-

kelijke hoofden van Isaq beschouwt, die echter mei andere waar-

digheidsbekleedeis in dal gebied {Wakél Tjéq en Jtyiöm Tjèq) alle

gezag verloren had, sedert Pëngoeloe Tjéq van Dah zich wist te

doen gelden ; later, toen herhaaldelijk verdeeldheid ontstond door

ontevredenheid met Pëngoeloe ïjéq, bracht men die vroegere groot-

heden uil de vergetelheid weer aan het licht ('). Een deel van

Krambél en Koetö Rajang slaan eveneens onder Kepala Akal. De

tegenwoordige tileldrager is een onontwikkeld, niet bereisd man van

middelbaren leeftijd.

i,ëinii(Jcj.iog. Benedenstrooms van Koetö Kreng had men vroeger nog de kam-

pöng Lëmpoejang, die eeuige jaren geleden sinds lang verlaten, daarna

(') De Gajö's zeggen in zulk een geval; si nggö male imoerépön, ti nggö sapór iperséhön,

d. i. shelgeen dood was, is in 't leven teruggeroepen, hetgeen duister was, weer helder

gemaakt" m. a. w. het oude hersteld, niets nieuws gemaakt.
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gedurende korten tijd door de terugkeerende uitgewekenen van

Koetö Rajang bewoond werd en thans, na hun definitieven terugkeer

naar Rajang, weer zonder bevolking is.

Krambél ligt ± '/4 uur bovenstrooms van de monding eener Krambél.

kleine aroel, de Wöih-n-Rajang, die rechts in de Djëmèr valt; + 10

huizen en 2 mëresahs, daar de nederzetting in 2 blahs verdeeld is

;

de eene. Boven Krambél (Kr. Boer) staat onder Wakél Tjéq als

vertegenwoordiger van Kepala Akal, terwijl Beneden-Krambél (Kr.

Palöh) onder Tiö Moedö staat, die alle functies van rödjö uitoefent,

maar Pengoeloe Tjéq van Dab als zijnen meerdere erkent. Tiö

Moedö is een jong man, die naar de Noord- en Westkust reizen

maakte en een goed verstand moet hebben. Het geslacht van Tiö

Moedö (6 buizen) verkeert in zonderlinge condities wat het huwelijks-

verbod betreft : zijne leden mogen wel met de lieden van Pengoeloe

Tjéq van Dab en met die van Wakél Tjéq in hunne eigene kampóng

huwen, maar niet met die van ImOm Tjéq. Ook tusschen Kepala

Akal en Tiö Moedö is het huwelijksverbod nog niet lang geleden

opgeheven. Deze willekeurige uitzondering op den regel heeft na-

tuurlijk eene historische oorzaak.

De bewoners van Isaq zijn trouwens te talrijk geworden om niet

veel last te ondervinden van het verbod van huwelijk tusschen alle

stamverwanten, en men heeft er sinds lang over gedacht om bijv.

ook voor Kepala AkaI's stam met dien van Pengoeloe Tjéq den weg

der onderlinge huwelijken te effenen.

Koetö Rajang ligt even heneden de monding der Wöih-n-Rajang Koetö Rajang.

aan den rechteroever van de Djëmèr; beneden de kampóng valt

de Aroel of Wöih Mandi in de hoofdrivier. Er zijn 7 huizen en

1 mërësab. Hoofd is Pengoeloe Moedö, die tot Kepala Akal in

soortgelijke verhouding slaat als de moedö's en de tjéq's in Gajö

Loeös. Men noemt dezen ook Pengoeloe Moedö Pasé, daar hij uit

die streek eene Aljèhscbe vrouw heeft medegebracht. Verder ver-

blijft hier Imöm Tjéq, die als imöm van alle drie kampöngs (Koetö

Kreng, Krambél Boer en Koetö Rajang) van Kepala Akal fungeert,

evenals Wakél Tjéq de toeö van die gansche gemeenschap is: imöm
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i Koetö Raj'ang, wakêl (toeö) i Krambél, rödjö i Koelö Kmig,

zegt men.

Een half uur beneden K. Rajang heeft men op den rechteroever

het bij deze kampöng behoorende gehucht

Ocdjöng Möng- Oedjöng Möngkör, waar een om zijne kennis van den godsdienst

in die omgeving vermaarde Tëngkoe Oedjöng woont. Voorbij dit

laatste gehucht is de Djemèr stroomafwaarts links en rechts tot

Onéng door gebergte ingesloten, dat met blangterrein (grasvelden enz.)

bedekt is, behalve daar, waar eene aroel met het hare oevers

volgende bosch die eentonigheid komt verbreken.

Eene geheim- Tegenover Oedjöng Möngkör, op den linkeroever der Ujëmèr,
zinnige grol.

^^pj^^ jjgj rijstveld begrensd door eenen heuvel Batoe Rötèt, waarin

eene grot is, die Lójang Kambcng heet, omdat dichtbij den ingang

eene steenvorming is, die aan eenen bok doet denken. Bij Tö-

wéran, ten Zuiden van het Meer, is eene grot, die men Lójang

Körö (buffelgrot) noemt, omdat in haren ingang een steen aan

de ruwe vormen van een buffel herinnert. Men houdt beide

steenen voor versteende dieren, die in bedoelde grotten zijn blijven

steken, maar beweert bovendien, dat de grotten door eenen

onder den ï}oer-n-Kliötön doorgaanden gang met elkander verbonden

zijn.

Eigenlijk buiten hel stroomgebied der Djëraèr, aan gene zijde

van de waterscheiding met den oorsprong der Meulaböh-rivier

liggen 5 jonge nederzettingen, waarvan men de eerste

Djagóng. Djagóng, in eene kleine dagreis van Isaq door het oerwoud

bereikt. Dit is eene nieuwe ontginning van menschen uit Lójang,

Gèwat en Oedjöng Brangèn; alles is er nog in wording, de huizen

nemen allengs toe en ook de rijstvelden en aanplantingen van tabak,

suikerriet enz.

Ter aanvulling van hetgeen op bladz. 41 voorkomt, zij hier aan-

getcekend, dat men langs het nieuwe pad (bekend als weg van

Djagóng of van Paja Daloe) van hier in twee dagmarschen Rëröbö

(Gajö Loeos) bereikt; men overnacht dan op eene Pëléq genaamde

plaats aan de Tripö-rivier.
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Paja Djagat ('), ongeveer I'/ï uur Westelijk van Djagöug. is Paja DjagM.

eene kolonie van denzelfden aard, aangelegd door menschen van

Krambél Palöli (ïiö Moedö).

Paja Daloe, nog 1 uur verder Westelijk, is eene nederzetting Paja Daloc.

van menschen, die enkele jaren geleden uit hunne kampöng Böndör

Klipah (Gajö Loeös) uitgeweken zijn, en zich met verlof van Këdjoerön

Linggö onder een eigen hoofd, Pëngoeloe Sekoeölön (*) genaamd'

hier gevestigd hebben; Rödjö Linggö heeft hier zelf ook ontginningen.

De bewoners van Isaq doen veel aan ladangbouw, vooral tabak

en suikerriet. Die ladangs liggen op afstanden van een paar uren

en verder van de kampöng, die ook hier door blauglerrein van het

bosch gescheiden is.

Paja Linlang heeten ladangs van Krambél Palöh op den weg naar Dja- i'aja Liniang.

gong. Zuidwestelijk van Dah heeten die ontginningen Pintoe Rimbö

(de «woudpoort" aan den weg naar Meulaböh), Téböf/ {Genténg) is

de naam van een ladangcomplex van Isaq op den weg naar Kënawat : de

Rêbö (ladang) Bast bij Koetö Kreng is reeds tot blang geworden.

Benedenstrooms van Koetö Rajang zijn de ladangs PéAoe/i/ön. Al zulke

vestigingen zijn echter van tijdelijken aard, nu eens bewoond, dan

weer verlaten.

Wörs met buffels hebben de bewoners van Dah in Djèrèt Naroe {^)

(Lang Graf) tusschen de kampöng en de Pintoe Rimbö; Krambél's

wörs zijn bij Lójang Klètón (*) tusschen de kampöng en Paja Lintang

;

Koetö Rajang heeft ze bij Kémoeïö (*), waar ongeveer 2 uren

benedenstrooms van die kampöng aan den rechteroever een groot

vlak blang-terrein is. De colonne Van Daalen vond echter Këmoelö

weder verlaten. Vroeger waren ook bij Atoe Kaul (Groote Steen

;

deze bevindt zich niet ver van den linkeroever in het blang-terrein)

(') Niel te verwanen met Paja Djagat bij Pëgaséng.

(') Deze titularis stierf spoedig onder eencn ter dooding van cenen olifant op het gewone

pad dezer dieren opgehangen valbijl; hij zal nu wel vervangen zijn.

(') Men heell daar inderdaad een buitengewoon l.ing graf, znoals men die in verschillende

landen van den Archipel hier en daar aantreft.

(*) D. i. Zwaluwengrot.

(') iNaam van een grootea boom, die in jong bosch veel voorkomt.
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wörs van Isaq, en ook in hel nabijgelegen Asam Prögö ('). Tol

hier gaan de bewoners van dat complex ook in de rivier visschen.

StatDverbanii Al Zijn er onder de bewoners van Isaq reeds gemeenschappen, die

^j"""^'^'' onderling huwelijken mogen sluilen, en al bestaat de neiging om die

Ie vermeerderen, het bewustzijn der gemeenschappelijke afstamming

is daardoor geenszins verflauwd. Zij vormen dus écnen stam, waar-

van een kleine lak (Tiö Moedö) begonnen is, zich kunstmatig af Ie

scheiden. Met den Moeulé-stam in hel Westelijk deel van het Meer-

gebied en met de op vele plaatsen iu die streek en elders voorkomende

wali Lol, gevoelen zij zich één, zonderdat zij thans nog van den

oorsprong dier eenheid rekenschap welen te geven. Wel hebben zij

zekere overleveringen omtrent de afstamming der bewoners van Isaq

in het bijzonder.

Legende Van Rödjö Mcraqsa, die sommige lieden der Meerslreek hun als

""^^[^^'^.'1""'' voorvader willen opdringen (zie boven bladz. 161), weten zij niet. Zij

spreken van hunne mójang siwah datoe piloe «negen belovergroot-

vaders, zeven overgrootvaders". De namen van al die voorouders kent

men niet, maar wel dien van een hunner, wiens graf zich bevindt op

den top van den heuvel aan de Wöih-n-Uajang, aan welks voet Krambél

Palöh, tegen welks helling Krambél Boer en op welks top de begraaf-

Mërah Mogö. plaats dier beide gehuchten ligt: hij heet Merah (*) Möqö. Mërah

Mögö was een der zeven, wier vader (een der negen dus) de bij den

Boer ni Böboeli bij Këbajakan begraven Datoe Pëseki (') zou zijn

geweest; deze woonde oudtijds met zijne zeven zoons in Krambél.

De zes broeders van Mërab Mögö werden jaloersch wegens het groote

succes, dal steeds en uitsluitend aan hem ten deel viel bij hunne

gemeenschappelijke hertenjachten. Als een tweeden Jozef wierpen zij

hem in eene diepe grot aan de Wöih Nangka dicht bij Dab, die

nog heden Lójang Datoe (Grot van den Voorvader) heet, en vertelden

zij, thuis gekomen, aan hunnen vader, dat zij Mërah Mögö in het

(') Eene djëroeksoort.

(') Over dezen titel zie men boven bladz. 99.

(•) Zie boven bladz. 174.
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bosch kwijt geraakt waren ; schijnbaar dedeu zij zelfs Imn best om

hem o|i te zoeken.

In plaats van die voorgewende opsporingen hielden zij zich inder-

daad met allerlei spelen bezig. Nu eens speelden zij tipaq rögö (')

bij Paja Linlang (de pintoe rimbö van Isaq naar Djagöng) op eene

daartoe opengekapte plek, die nog steeds van bun bedrog getuigt,

dan eens bëtjalör (*) of bëgëdöng (') op eenen steen bij de Djèrèt

Naroe ten Westen van Kampöng Dab, waar nog in dien steen uit-

gehouwen vakjes te zien zijn, die bun als speelbord {pëgedöngan)

dienden.

Een trouwe bond vond echter zijnen meester in de grol en bracht

hem dagelijks rijstkorst (kèlcap-n-kro). Dc vader van Merah Mögö,

die allengs redenen vond om zijne zes zoons te verdenken en tevens

eene zonderlinge regelmaat in de gangen van den bond opmerkte»

bond dezen eenen zak met zemelen aan den staart ; onder in dien zak

maakte hij eene kleine opening, opdat de hond op de wijze van Klein

Duimpje den door hem gevolgden weg zou aangeven. Zoo vond hij

eindelijk zijnen zoon in de grot en baalde hem met een touw uit

zijne gevangenis naar boven.

Toen de slechte broeders nu weder van bunnen tocht ter opspo-

ring van den verlorene terugkeerden, ontving de vader hen met

verwijten en kastijdingen, waarop zij allen vluchtten; eerst naar

Djagóng. Op die destijds nog onbewoonde plek plantten zij djagöng,

waaraan die plaats haren naam ontleent; toen deze rijp was, ver-

namen bun ouders hunne verblijfplaats en wilden hen opzoeken.

Daarop vluchtte elk hunner op eigen gelegenheid: één werd in

Atjèh de stamvader der Pöléms, één in Pasè die van het oelèëbalangs-

geslacbt van Geudöng, één in Boven Seunagan de voorvader van

Keudjroeën Malém, één kwam in de Balaklanden, één op Poelö

(') Hel bekende bal<[)el {sipaq raga) der Maleiers enz.

(') Dil is hetgeen de .iljèbers meurimoeëng-rimoeéng, de Javanen maljanan noemen.

De Aliéhers. Deel II, bladz. 208 tv.

(') Hel Aljèhsche Ijalö of tjoekai; zie De Aijéhers, Deel II, bladz. 204.
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Oe (') (Simaloer) terecht; van deu zesden wist meu mij niets

naders te verhalen.

Het goed onderhouden graf van Mërah Mögö is voorzien van een

groot afdak, dal heneden met eene lage planken omwfanding is om-

geven. In allerlei nooden wendt men zich lot dien patroon der

plaats en doet hem geloften, die na verhooring van het gehed ver-

vuld worden : men wascht dan de grafsteenen met sap van möngkör

(eene djëroek-soort), brandt wierookhars (këmëujèn), slacht eene kip

of eene geit of brengt apamkoekjes mede, welke spijzen als këndoeri

door eenige maléms (menschen van godsdienstigen levenswandel)

genoten worden, enz.

Tusschen Krambél en Koetö Rajang, even boven laatstgenoemde

kampóng, ligt hare begraafplaats (Djèrèt Lintang), waar Daloe Linfang

in een overdekt heilig graf begraven ligt en als schutspatroon geldt.

Eene kleine kolonie van lieden uit Isaq bevindt zich aan de

Bönén, ten N. van Sërbödjadi, in de kampöng Sëlëmaq; eene meer

belangrijke, de Nam Poelöh (bladz. 160 en 165) in Pëgaséng (Lököp).

Ncdcrzciiinsen Dc ecrstc nederzettingen stroomafwaarts van Isaq zijn die der
ojang.

yj{gggjpgjj^g vallei van de Löjang.

De meest bovenstrooms gelegen kampóng aan deze zijrivier, Lójang

Oekön, bereikte men vroeger over eenen weg, die tusschen Kemoelö

en Atoe Kaul van de Djëmèr naar het Zuiden afsloeg, naar Gënténg

en van daar naar alle kampöngs in het Lnjangcomplex leidde. Thans

heeft men eenen weg, die dadelijk stroomafwaarts van Isaq de Djëmèr

links laat liggen en in Z.-O. richting over den Boer ni Pëkoelitön

gaat, om ten Z. van dit gebergte zich te splitsen in een pad naar

Lójang Oekön en eeu naar Gënténg. Wie echter van Isaq naar de

{') Vergelijk nog boven bladz. 161. Er is in verschillende overleveringen een streven

om verband te brengen tusschen de Gajö's en de bewoners vaii genoemd eiland. In Atjèh

hoort men soms beweren, dat de Gajö's van l'ocló Oe afkomstig zijn. De Gajö's beweren

gewoonlijk juist het omgekeerde ; zij verhalen ook eene legende, volgens welke de naar Poeló

Oe uitwijkenden van hunne achterblijvende broeders ledige aren (rüm ampa) als zaaipadi

medekregen, terwijl de lieden in Isaq van hen een halve kokosnoot {krambél sevielah) ter

planting ontvingen. Daarom wil nog steeds de rijst op Poeló Oe niet goed gedijen en geven

dc kokosboomen in Isaq geen vrucht.



benedenstrooms gelegen kauipóugs (Gèwat, Möngkör, Tënambaq enz.)

gaat, neemt geAvoonlijk den weg langs' de hoofdrivier tot Nalön, slaat i)ij

de merësah dezer kampöng Zuidelijk af, eu gaat over het lagere gebergte

ten Oosten van den hoogen Boer ni Tindjö Langét naar Oedjöng

Brangén.

Lójang Oekön heeft 1 mërësah en 6—7 kleine huizen, die tot vóór LójangOekön.

korten tijd bewoond waren door lieden van Koetö Rajang. Uödjö

is Péiigoeloe Baten, die een twintigtal jaren geleden met zijne lieden,

na in eenen oorlog met Pëngoeloe Moedö overwonnen te zijn, uit-

week en zich in deze toen nog onbewoonde streek vestigde. Hunne

huizen en velden bleven toen in handen hunner vijanden. In 1902

werd onder leiding van den Këdjoeron Linggö eene verzoening der

partijen tot stand gebracht, die den terugkeer der uitgewekenen

naar Rajang, teruggave hunner gronden en aanstelling van Pëngoeloe

Baten lot banta van Pëngoeloe Moedó ten gevolge had. Deze ge-

ëmigreerde Rajangers hadden hier hunne rijstvelden enz., maar

stroomopwaarts van hunne vestiging vindt men nog slechts enkele

ladangs.

Lójang Töa, 1 mërësah, ± 5 huizen, bewoond door menschen Lójang Tna.

van Tënambaq, die onder hunnen in Tënambaq gevestigden rödjö

Pëngoeloe Akém ressorteeren. De nederzetting dankt haren oorsprong

aan den hierboven (bladz. 189) genoemden strijd, die lang geleden

in Tënambaq gevoerd werd en als » prang Nögö Toerón" in de

herinnering des volks leeft. Bij die gelegenheid verhuisde het meeren-

deel van den stam Pëngoeloe Akém naar Dëdamar (Bintang) en Lójang

ïöa. Later zijn velen, en ook hun rödjö, naar Tënambaq terug-

gekeerd, zoodat de blah Akém nu over vier plaatsen verspreid woont,

maar het huwelijksverbod blijft gehandhaafd.

Aan de Aroel Gëntéug, eene beek, die in de Lójang valt, liggen

twee kampöngs, namelijk:

Kèménjèn, eigenlijk slechts een gehucht met verspreide hutten en Gëntéug en

rijstvelden, die bij Gèwat en Gënténg behooren, eu

:

""^"^ "'

Géntéig, ± 4 huizen, rijstvelden, ladangs met tabak, die zelfs aan

de Atjèhsche kust een zekeren naam heeft {bakö Lójang zegt men)
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en bijzouder goede sirili {blo Genléng). De bewoners dezer betrek-

kelijk jouge nederzetting zijn uitgewekenen van Tembólón (zie boven

bladz. 189) die zich hier onder den Pengoeloe Gèwat stelden en in

diens stam opgenomen werden. Onlangs hebben zij echter eenen

eigen rödjö uit hun midden door den Kedjoerön Linggö laten aan-

stellen ; deze heet Péngoehe Boeket. Zij mogen nu met hunne

tijdelijke saudörö's van Gèwat in aanverwantschap treden.

BSiigköq, Gè- Böngköq (waarvan Lótót een gehucht is) ligt aan eene eigen aroel,

™''
'J!"^ die iels boven Möngkor in de Lójang valt ; er is slechts één groot

kSr.Tënambaq.huis, bewoond door lieden van Pëngoeloe Bëdaq uit Tënambaq

Beneden die woning zijn rijstvelden, stroomopwaarts blang en ladangs.

Gèwat, met weinige, kleine huizen en 2 mërësahs. Hoofd is

Péngoeloe Gèwat, wiens kleine stam op zichzelf staat en met alle

anderen huwelijksbanden mag aanknoopen.

Oedjöng Brangén, ± 6 kleine huizen onder Rödjö Klapéng (');

volgeus sommigen zouden deze lieden oorspronkelijk van Gèwat zijn,

maar thans is hun stamleven zelfstandig. Hier is een overdekt

heilig graf van Datoe Prau.

Möngkör; hier waren vroeger meer huizen dan thans. In den

laatsten tijd zijn er twisten uitgebroken, die den rödjö, Pëngoeloe

Möngkör (zie boven bladz. 189) naar het Meergebied deden uitwijken,

waarna de overgebleven bevolking een nieuw hoofd, Moedö Möngkör

aanstelde. Er zouden thans slechts 3 huizen en een mërësah zijn.

Tënambaq met 1 mërësah en 5 huizen, 5 van Pëngoeloe Bëdaq

(zie boven bladz. 102), van wiens stam een gedeelte eene neder-

zetting dichtbij Tembólón (hoven bladz. 189) heeft gesticht, en 2

van Pëngoeloe Akém, welks van hier geëmigreerde leden wij reeds

in Takéngön, het Bintang-complex en in Lójang Töa terugvonden.

Hier, evenals in Nalön, zijn enkele goud- en zilversmeden.

Het geheele dal der Beneden-Lójang (Möngkör enz.) maakte op de

colonne Van üaalen den indruk van welvarend en vrij goed bevolkt

te zijn.

(') Eene boomsoort, waarvan de gëlab als vogellijui gebruiki wordl,



Tusschen de Lójang en de Djemèr, dichtbij de monding der eerste,

ligt de Blang Saroelön (').

Naldn op den rechteroever der Djemèr, is verdeeld in Nalön Boer Naión.

(Boven-) en Nalön Palöh (Beneden-Nalön) elk met ± 3 huizen en 1

mërë.sah.

Rödjö in Boven-Nalön is Kédjoeron Bintang, maar één der 5 huizen

is hier van Péngoeloe Akéin, wiens voorgangers in dezen titel oud-

tijds de door Rödjö Linggö aangestelde rechters zouden zijn geweest.

Daarvan bestaat alleen de herinnering voort, maar de familie vormt

nog eene zelfstandige stameenheid. Zoomin als de kleine stam van

Këdjoerón Bintaug iets met de kanipöng Bintang in het Meergebied

uitstaande heeft, evenmin is Péngoeloe Akém verwant met zijnen

naamgenoot, wiens stam wij in Tënambaq, Bintang, Dedamar en

Takéugön leerden kennen.

De rödjö in Nalön Palöh is Sëtiö of Tiö Goenóng, wiens stam ook

op zichzelf staat. Hij geldt als de rijkste rödjö van het Djëmèr-

gebied.

De bewoners, wier rijstvelden boven- en benedenstrooms van de

kampöng liggen, hebben deels hunne wörs in Tingköm (ten Zuiden

van de nedei"zetting) en in Lande, deels ook in Tèrö, iets beneden

Atoe Kaul, waar zij tevens eenige rijstvelden aangelegd hebben.

Op den berg van Nalön, die naar die zijde Boer-n-Pradjah, meer q^i^^ xindjn

Zuidelijk Boer Tindjö (^) Langét heet, is eene steenvorming, die '""s*'-

aan de gedaante van een mensch herinnert en Datoe Tindjö Langét

genoemd wordt. Men gaat die steile hoogte op om allerlei geloften

aan den onder den naam van Voorvader vermomden afgod te ver-

vullen. Wanneer eene epidemie of eene andere algemeene ramp in

aantocht is, waarschuwt Datoe Tindjö Langét met een op donder-

gerommel {gegoq) gelijkend geluid, dat door geheel het Gajöland

vernomen wordt.

Eenige naar Serbödjadi verhuisde families uit Nalön hebben daar

eene gelijknamige kampöng gesticht.

(') Saroel is afknabbelen, bijv. djagoDg van den kolf arbijlen.

(') Tmdjó = punl, hel uitstekende Tan iets.



Sedert hel bezoek der eerste colonne aan het Dörötgebied (1901)

werd en bleef Nalön en ook het aanstonds te noemen Önóng verlaten.

Doeren en Doerén en Pëlëlasan zijn gehuchten benedenstrooms van en be-

hoorende bij Nalön; in Njërang, niet ver bovenstrooms van de

monding der Löjang, zijn wörs van Naltjn.

önéng met Öiiéng (') ligt op den linkeroever, heeft + G huizen en 1 mërcsah.
Süsói eii i.e-jjjj

j^jjgj yjjjj jgjj j.^jj- jj, ^gjj oudsher Pëngoeloe Önéng, maar sinds

enkele jaren geleden de drager van dien titel gestorven is, zijn de

bewoners nog niet tot overeenstemming kunnen komen over den

nieuwen rüdjö, voor wien zij dau de bevestiging van Rödjö Linggö

zouden verzoeken. De engere familie van den rödjö schijnt niet de

algemeene sympathie te genieten. In zulk een regeeringloos tijdvak

behelpt men zich met de lagere autoriteiten, die voor gewichtige

aangelegenheden »het gebed gaan vragen" van den këdjoerön.

Een "Pëngoeloe Onéug", die zich in Juli 1902 bij de colonne

CoLiJN meldde, was waarschijnlijk een of ander lid van de pëngoeloe-

familie. De menseben zijn sedert de verschijning onzer troepen in

het Gajóland mecrendeels naar Gajö Loeös uitgeweken.

In bet Samar Kilangsche Kërëlang wonen eenige emigranten uit

ünéug en in Sërbödjadi is eene kleine kolonie, die den naam Önéng

derwaarts beeft overgebracht.

Stroomopwaarts van Onéng aan de aroel van dezen naam, ligt

het lot die kampöng beboorende gehucht Sösót met rijstvelden en

andere aanplantingen. Ook Lènang, waar de colonne Van Daalen

de bende van den Atjèhschen Pretendent-Soeltan verraste, is een

gehucht met vele rijstvelden van Onéng aan eene eigen aroel, die

in baren bovenloop Aroel ni Bëngaq, benedenstrooms Aroel Rölöm heel.

De lieden van Onéng heeten onder de Gajö's rijk te zijn, vooral

in vee, dat gekraald wordt in Lande, Kërelang en op andere plaatsen.

RCng. Kóng (='), 1 mërësab en 5 huizen ouder Pcngoeloe Tjéq Bantoe,

eene oude kampöng. De wörs zijn meest in Kërelang; de stam

staat op zichzelf.

(') Over de betcckenis van dezen veel voorkómenden naam zie men bbdz. 27.

['} Zie over de verscbillende Köng's eo Kóiig's boven bladz. 164.
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Pénaron aan de Wöih ni Mëuggoeröng, die zich bij deze neder- Pënarnn met

zetting met de Wöih-n-Oeraang vereenigt, om als Wöih ni Penarön
'^"^'"^ '^"

beneden Owaq in de Djëmèr te vallen, is eene oude kampöng. Van

hier uit is eene kolonie ten N. van Sërbödjadi, in Bönén gesticht,

welker hoofd, Pëngoeloe Pënarön, daar. eene zekere zelfstandigheid

tegenover Këdjoerön Aböq wist te bewaren. In Pënarön zelf bestaat

die titel niet meer. De grootste der beide wijken, waaruit de

kampöng bestaat, heeft als hoofd Rödj'ö Mamhoel, wiens menscheu

volgens sommigen van de Bintang-streek (in het Meergebied) af-

komstig zouden zijn, en tot de blah Kala of Koeala behooren, terwijl

anderen omgekeerd de blah Kala beschouwen als ontstaan door

emigratie uit Pënarön naar het Meer. De andere wijk, Bèndö, ligt

aan de Wöih-n-Oemang ; omtrent hare bevolking in verhouding tot

de blah Bëndö in Nósar bestaat hetzelfde meeningsverschil als be-

treffende eigenlijk Pënarön en Kala van Bintang.

Bij Pënarön is het graf van den heilige Tmgkoe Goeroe ^/ang-jf/. Een heilig graf.

Sommigen willen in de nabijheid van Penarön ook den » gespleten

steen" aanwijzen van het zonderlinge sprookje, dat ons reeds uit

Atjèh {De Atjèhers II: 75) bekend en dat in het Gajöland in

ielwat gewijzigden vorm bijzonder populair is (•). Anderen vinden dien

steen bij Sëroelö.

Tot Pënarön behoorde vroeger ook Nawar, waar Pëngoeloe Nawar

(zie boveu bladz. 101—2) rödjö was, maar deze is met de meesten

zijner anaq-boeahs sinds lang naar Sëroelö verhuisd, waar hij rijst-

velden heeft aangelegd. Oemang, een gehucht van een paar hutten

met rijstvelden aan de aroel van dien naam, aan den Westelijken

weg van Bintang naar de Djëmèr {déné Oemang) behoort ook tot

Pënarön. Niet alzoo de Westelijk daarvan gelegen përwörön Lë-

loemboe, waar vroeger lieden uit Isaq, later uit Kënawat (in de

Meerstreek) buffelkralen hadden.

Sëroelö en Panoe vormen, hoewel door uitgestrekte rijstvelden sëroeln

van elkander gescheiden, eigenlijk ééne kampöng, onder Pc- '" ''»""*•

(') Men vergelijke o. a. ooi» eene (Jalelareeselie vertelling in Bijdragen van het Knn.

Insliluut, Deel XI.V, bladz. 27G vv.
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ngoeloe Tjéq Séroelö: wij zagen reeds, dat ook Pëngoeloe Nawar

(Pënarön) herwaarts verhuisd is. Het Westelijk van Sëroelö gelegen

Toelöit was vroeger de përwörön van deze plaats, maar is thans verlaten.

Een deel der bevolking van Seroelö moet lang geleden verhuisd

zijn naar Gajó Loeös, waar die uitgewekenen Rëröbö (Töa) stichtten.

Anderen kwamen in Sërhödjadi (Toealang), aan de Tampör, in

(Tréng en Péndéng terecht en van Oréng later voor een deel weer

in Pëgaséng. Ook zijn er gedeelten van dezen stam direct naar het

Meergebied uitgeweken, namelijk de zelfstandig gebleven, hoewel met

de blah Koeala verbroederde blah Sëroelö in Këbajakan (bladz. 17G—7)

en de in den TJëbëro-slam verzwolgen lieden van dezelfde herkomst

in Sarél (bladz. Iü2).

Këriang. Kérlmg, dat benedenstrooms aan de VVöih ni Pënarön ligt, bestaat

sinds lang slechts uit wörs van Nalón, (Jnëug en Köug, terwijl er

nog overblijfselen van rijstvelden te zien zijn. De plaats, die

Pëngoeloe Kërlang in de overlevering bekleedt (bladz. 101) wijst

erop, dat hier vroeger eene belangrijke kampóng geweest is. Een

deel der bevolking vindt men in Saraar Kilang terug.

öwaq. Ttwaq, aan de hoofdrivier, was vroeger eene kampóng onder Pëngoeloe

Öwaq, maar is sinds lang wegens eene epidemie geheel verlaten en

vertoont alleen nog in enkele kokosboomcn en bamboestoelen de

sporen der vroegere bewoners. Hunne nazaten vormen thans de blah

(»waq in Töwéran (Meerstreek) en Koeala Bintaug onder Rödjö Gëgarang.

Oeiah. Oelah, niet ver van Owaq aan de overzijde, is eene përwörön, waar

zelfs van Isaq uit buffels gekraald worden.

Een weinig ten Zuidoosten van Owaq en Oelah ligt de vroegere

kampóng

Lande. LauJé, waarvan nu nog slechls kokosboomen enz. getuigen. De

menschen verhuisden gedeeltelijk naar Samar Kilang, gedeeltelijk

naar Sërhödjadi (namelijk naar hel Sëmboeang-gebicd), waar zij onder

eeu eigen hoofd, Këdjocrón Sëmboeang, eene zekere mate van zelf-

standigheid bewaarden, gedeeltelijk naar Padang (Gajö Loeös), en

Lande werd een përwörön van de hoofden van Nalón, Onéng en

Lömöt. Behalve die buiïelkralen zijn er enkele hullen, die lot lijdelijk
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verblijf dienen voor menschen van allerlei plaatsen uit de Djëmèr-

streek, die hier zout komen winnen. Er zijn daar namelijk iu hel Het zoui van

hlang-terreiu aan weerszijden van een lagen bergrug op eeneu afstand

van ± een kwartier van elkander twee gegraven pulten, waarin een

borrelend, troebel water. De eene put {lelögö) wordt door mannen,

de andere door vrouwen geëxploiteerd en daarnaar heeten die plaatsen

lanljang rawan en l. bönön, mannen- en vrouweuzoulkeet. Het water

wordt eenvoudig uitgekookt {mendfirang póa, zout koken) in groote

ijzeren polten {blanga), waarvoor zich op elk der bedoelde plaatsen

eene loods met vier stookplaalsen bevindt. Eén man zou met eeneu

pot in eenen dag ± 10 aré zout op deze wijze kunnen uitkoken,

maar er is veel brandhout voor noodig, dat men van verre moet

balen en dat men wel door buffels daarheen laat slepen.

Het gewonnen zout is niet het gewone keukenzout, want, zooals

de Gajö's zeggen, als men het met mate gebruikt is het flauwer

dan het van de kust ingevoerde, en neemt men eene grootere pertie,

dan maakt het de spijzen bitter. Bovendien maakt de bereiding

het ongeveer even duur als het van Peusangan ingevoerde. Op de

plaats zelve heeft men + 8 aré voor 1 dollar, verderaf in de Döröt

± 6 aré, en iu Isaq koopt men kikwijls voor denzelfden prijs pöa Djoeli

(uit de Peusangansche kampöng Djoeli ingevoerd Atjèhsch zout).

Het Landé-zout wordt om al deze redenen alleen in de naaste om-

geving van Nalón tot Linggö gebruikt, omdat daar het vreemde zout

door het verdere transport duurder wordt. In Isaq of Samar Kilaug

koopt men Landé-zout bij uitzondering, als hel zout van de kust

tijdelijk eens moeilijk te verkrijgen is.

De mijn-ingenieur Jansen kocht in 1901 een weinig Landé-zout,

waarvan een gedeelte op mijn verzoek door Prof. D'. P. Va.\ Romburgii

aan eene quanlitatieve analyse onderworpen werd. Het monster

schijnt echter bijzonder verontreinigd geweest te zijn, zoodat nader

onderzoek wenschelijk blijft. Gajö's, aan wie ik het vertoonde, ver-

zekerden mij, dat het zout van Lande gewoonlijk meer wit van kleur

en lijucr pleegt te zijn, al komt er bij liet uitkoken wel eens wat

asch doorheen. Het resultaat van bovengenoemde analyse was als volgt

:
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Water 22.38%

Zand enz 7.50 »

Koolzuur (COj) 15.40 «

Kiezelzuur (SiO,) 0.40 »

Phosphorzuur (P^OJ sporen

Chloor (Cl) 18.20%

Aluminium (AljO,) en IJzeroxytle (Fe^Oj). . 2.90»

Kalk (CaÜ) 15.75 ..

Magnesia (MgO) 7.35 »

Natron (Na^O) 17.10"

Kali (K,0) 0.20»

107.18%

Af: O aeq Cl 8.20 >

98.98%

Denkt men zich al het natrium aan chloor gehouden, dan zou hel

keukenzoutgehalte 50% bedragen.

Gëiëpa. Gérepa, aan den rechteroever der Djënièr op den Ooslelijken weg

van Bintang naar Linggö werd door de colonne Van Daale.n geheel

verlaten bevonden. Kort geleden waren er nog wörs van lieden

uit Linggö en Diïsöu, en vroeger moet hier de kampöng van deu

Pëngoeloe Görepa geweest zijn, waarvau de bevolking met haar hoofd

deels naar Dö.s5n, deels naar Samar Kilaug en Sërbödjadi geëmigreerd

is. Volgens de overlevering was de Pëngoeloe Gërëpa oorspronkelijk

erfelijk panglimö prang van Rodjü Linggö. Thans heeft men onbe-

duidende dragers van dien titel in Sëkindöl (Dösón), in Koetö Tan-

djóng (Samar Kilang) en, in het Gërëpa van Sërbödjadi, welk laatste

in Lëlés is opgegaan.

Oeiiggocs en Beneden Gërëpa had uien nog een paar përwöröns aan de rivier,

Lajóng, hel
namelijk Oenggoes en Lajóng, maar althans de laatste is geruimen

dera. tijd verlaten ; de mensclien zijn van daar naai- ïókéq (in de Dösön-

streek) verhuisd.

Lajóng is het Gajósche Abdera; gelijk men in Atjèh de onbeschaafde

lieden van afgelegen woudslreken Manie noemt ('), zoo zegt men

(') Zie De Atjihers, Deel. I, bladz. 19 v.
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in het Gajölaud van iemand, die blijken van groote onnoozelheid

of bollieid geeft, harëgö oerany Lajöng «als een Lajónger". Wij

zagen trouwens reeds, dat èn van de Djëmèr èn van Tripö in

tegenstelling met hetgeen wij in Atjèh gewoon zijn, de bovenloop

de talrijkste en meer beschaafde bevolking bevat, terwijl bevolking

en beschaving afnemen naarmate men verder stroomafwaarts komt.

De Kamperstreek der Lajöngers is volgens de populaire overlevering

deze, dat zij niet gelijk andere menschen in de huisstijlen gaten

beitelen om de dwarssloven (^oq en löilön) daarin te steken, maar

op de gewilde hoogte van ter zijde met de parang een stuk uit de

stijl hakken en dan de sloof daartegenaan vastbinden. Ook verder

zouden zij bij den huizenbouw het fijnere beitelwerk steeds door

ruw hakken {lönggöm) met de parang vervangen, en daarom spreekt

men spottend van tönggöm Lajöng.

Maar ook Sëroelö, Lande en de thans geheel verdwenen kampöng Kamper-sire-

Nanga hebben hunne Kamperstreken. Een gezelschap van drie
^""^

lieden, uit elke der genoemde kampöngs één, zou rijst met buffelmelk

eten. De man van Nanga haalde daarvoor een outzachelljk giooten,

lomp gevormden schotel (ijapah); de man van Lande goot steeds

meer buffelmelk (lioeah) over de rijst, terwijl de schotel al lang

overliep, en verslikte zich vervolgens door zijn gulzig eten ; zijn

vriend van St^^roelö wilde hem den brok uit de keel balen door hem

geweldig met de vuist op den rug te stompen, welke operatie hij

voortzette totdat de burger van Lande er het leven bij liet. «De

schotel van Nanga, de melk van Lande en het gestomp van Sëroelö"

{tjapah Nanga, koeah Lande, lénlam Sëroelö) bleven sedert even

spreekwoordelijk als het lönggöm Lajöng.

Op de Lèjang volgt als bewoonde zijrivier (rechts) van de Djëmèr de

Lómöl, onder welken naam ook de uedei"zetling stroomopwaarts aanNeJerzeuingen

hare beide oevers bekend is. Zij beslaat uit 2 wijken of gehuchten:
"'""'* ''"'"°'*

1". Kata Lémpösó (') of 3//?ö, meer benedenstrooms aan den linker-

oever der Lömöt, 1 mërcsah en 4—5 huizen ouder Kaja Lómöt (zie over

(') Eene boomsoort, die men in jong bosch aantreft; hier de naam van eene aroel, die

bij die nederzetting hare monding [kala] in de Lömöt heeft.
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(lezen bladz 102, 13"). Volgens sommigen is de Lëmpösö ol'Mpö de grens

van hel gebied van Iliidjo Boeket, en zouden Sëroelö en Lande eigenlijk

daartoe behooren.

2°. Garöl (') eene jongei'e nederzetting meer bovenstrooms op

den recbteroever, 1 mërësah en ± 4 huizen.

De rijstbouw, kokosteelt enz. voorzien hier alleen in de ejgeu

behoeften; alleen buffels verkoopt men wel.

Een deel der bevolking zou oudtijds naar Gaj5 Loeös verhuisd

zijn en daar de kampöng Köng gesticht hebben ; van daar uit ver-

buisden later weer sommigen naar het Westen der Gajö Loeös

(Oemah Toenggöl en Koetö Sanggé), anderen naar Boven-Tripa (Köng).

De colonne (^olij.n vond Lömöt in Augustus 1902 verlaten.

Van Isaq naar Linggö leidt de gewone weg over Pëlëlasan, Doeren,

üwaq enz. ; Gajó's leggen den afstand in 2—5 dagen af.

Liiiggo. Linggö ligt weder bovenstrooms aan de kleine rivier van dien

naam, terwijl de wegen, die van daar naar andere kampöngs aan

de Djëmèr leiden, ver van de door oerbosch omgeven oevers van

den benedenloop van dat stroompje af blijven. Aan elke zijde

van die aroel, die in de Westmoeson vaak bijna droog staat en

welker water men dan ook niet drinkt (^), is eene nederzetting.

Op den hoogen rechteroever ligt als op een klein heuvelplateau de

Boentöl Linggö, de Linggö-heuvel, de woonplaats van den Këdjoerón.

Was deze afgelegen kampöng al nooit bijzonder fraai, thans is zij

zulks minder dan ooit, daar meu sedert eenen brand, die hier ± 10

jaren geleden alles vernielde, nog niet tot een afdoenden wederop-

bouw gekomen is. Er zijn slechts 1 mërësah en 6 voorloopige

huizen {oemah hlah boelmmj) van ongeveer 4 roeangs elk (''). De

put, waaruit men hier drinkt, heet Tëlögö ni Soejön, de put van de stijl.

Stamverband De blah Hödjö en de blah Gadéng, die respectievelijk den Këdjoerön en

Tan LinBBö
^^^ boven (bladz. 195 —6) genoemden Xma-H-iy/agr (:= Ama-n-Lintang)

(') Garöt is met de nagels ruw krabben (zachter krabben = kajo).

(') Bij de colonne Van Daalcn ontstond buikziekte ten gevolge van het drinken van dit

zeer verontreinigde water.

(*) Van de bewoners van 2 dier huizen gaf een medebewoner mij het zielenlal op als

respectievelp 19 en 17 te bedragen.
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tot rödjö's hebben, vormen ook thans nog één geslacht. Eén huis

is hier echter door een tiental immigranten uit de kampöng Badaq

in Gajö Loeös bezet.

Aan den linkeroever zijn 1 mërësah, 2 groote en 2 kleine huizen.

Hier heeft men den Këdjoerdn Moedö of kortweg Moedö wiens stam

sinds kort (bladz. 196) van den ouderen Linggö-slam gescheiden is.

Twee der vier huizen zijn echter door oerang Lól (bladz. 160)

bewoond. De Linggö-stam heeft nog een aantal leden in de Dösön

(Djamat en Dëlöng).

Op de begraafplaats der Boentol Linggö zijn enkele graven,

die vereerd worden: dat van Sri Mahrödjö, eenen këdjoeröu

van den ouden tijd; van Sëliö Lélö, ook iemand uit de këdjoeröns-

familic; verder van eenen vroegeren Kaja Lömöl (zie bladz. 214),

die hier kwam te sterven. Bij een klein gehucht bovenstrooms van

Linggö aan dezelfde aroel, Sóléng geheeten, is het heilige gi-af van

Dalóq (*) Söléng. Deze wierp van Linggö uit eene speer, en

verklaarde de plaats, waar die neer zou komen, tot zijn graf te

kiezen. De speer plantte zich wel een uur gaans stroomopwaarls,

bij Söléng, in den grond.

Evenals de Lömöt en de Linggö, is ook de volgende rechlerzij-NederzetUngen

rivier der Djemér, de Dösön, in haren benedenloop tot aan hare

monding onbewoond. Is men van Linggö in Oostelijke richting liet

scheidingsgebergte lusschen de Linggö en de Dösön over, dan koint

men spoedig aan

Djamat (*), de eerste van een aantal kleine kampöngs en gehuchten,

die aan de Boven-Dósön en hare rechterzijrivier, de Tökéq, liggen.

Het geheele complex heet op eenigen afstand, zelfs in Linggö, Dösön

zonder meer. Elke dezer kleine nederzettingen heeft hare mërësah.

Id Djamat zijn 4 huizen van menschen uit Linggö, die onder de

autoriteiten der moederkampöng ressorteeren.

(') Daloe is overgrootvader, in wijJeren zin: voorvader, en 200 ook epilheloa van geëerde

dooden. Dalóq wordl alleen als litel gebraikt om oudere menschen te noemen of ook wel

aan te spreken. Söléng, Mal. soding, fluit.

(') Eene boomsoort.
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Dêlong ('), 2 huizeu onder Pëngoeloe Linggö (zie biadz. 105), die

zoowel hier als in Linggö ecne woning heeft, en hier met eenen

toeö en ecnen imöm de rödjö-funclies uitoefent.

Rèpèl (*), 5 huizen, bewoond door oerang Lot onder een eigen

hoofd, Pëngoeloe Lot.

Sêkindöl, 4 huizen, bewoond door uit Gërëpa geëniigreerden, die

hier hunne rijstvelden hebben ; de Pëngoeloe Gërëpa heeft hier zijn huis.

Pértcq (^), 5 huizen onder den Péngoeloe Perléq, wiens titel in de

overlevering eene bijzondere plaats inneemt (zie bladz. 101). Hier-

boven ligt nog

Koelö Rödjö, dat vroeger eene kampöng moet zijn geweest, maar thans

niet meer bewoond is; er zijn rijstvelden, die bij Përtéq behooren.

Oostelijk van Djamat ligt tusschen de Dösön en de Tökéq de kampiing

Niwör (*), die men ook wel Dösön bij uitnemendheid noemt; 5

kleine huizen onder Pëngoeloe Pajöng (zie bladz. 101).

Tökéq, aan de zijrivier van dien naam, 2 huizen, bewoond door de

vroegere burgers van Lajóng, de Kampenaars van het Gajöland (zie

boven bladz. 212). Even ten Oosten van deze kampöng splitst zich

de weg in de beide paden, die naar Samar Kilang en naar Sërbödjadi

leiden. Het eerste leidt over de thans verlaten kampöng

Boegaq, welker bevolking (hoofd Pëngoeloe Boegaq) wegens allerlei

ziekten en rampen, die men aan de booze geesten der plaats toeschreef,

naar Sërbödjadi is uitgeweken en daar eene nieuwe kampöng van

den zelfden naam heeft gesticht.

Djaroel heeft maar één huis en geldt als bijgehucht van Niwör

(Dösön).

Het Oostelijkste deel van de Döröt is Samar Kilang, een complex

van 7 kleine kampöngs, die aan de Djëmèr en aan den benedenloop

van hare zijrivier, de Wöih Mëriah, liggen. De weg van Linggö

over het Dösön-gebied derwaarts nadert over verschillende water-

(') In de Alaslnal = berg,

(') 'Dicht aaneengesloten, saamgegrocid, tot écn geworden".

(•) l'apaja, Alj. peuW*.

(*) In de Alastaal = kokos (Gaj. krambél) = Maleisch njioer.
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scheidingen allengs meer den rechteroever der hoofdrivier, om dien

te bereiken bij Kampöng Lande, gelegen aan eenc kleine aroel, die

rechts in de Djemèr valt. Hier zijn 3 huizen en 1 niërësah, bewoond

door lieden uit de verlaten Westelijke kampöng Lande (bladz. 210),

onder hunnen rödjö Pëngoeloe Lande.

Koelö Lah {lah is «midden") ligt ook aan een eigen rechterzij-

stroompje van de Djëmèr en heeft + 5 huizen onder een eigen hoofd.

Poeló Tigö heeft 2 huizen eu 1 mërësah.

Oedjöng Sêré, ligt aan eene eigen aroel op eenigen afstand van

de hoofdrivier en heeft 1 huis, welks hoofd naar sommiger beweren

onder den kedjoerön Siah Oetama zou ressorteereu. Hoe dit zij,

eenigen invloed heeft die in het Meergebied zelf haast vergeten

kedjoerön in deze afgelegen nederzettingen niet.

Koetö Tandjöng (bij de monding der .MPriah in de Djëraèr) heeft

2 groote huizen en 1 mërësah onder Rödjö Bintang. De bewoners

en hun hoofd zijn emigranten uit Gorepa (bladz. 212).

Kampöng Pëngoeloe Pajöng, met 1 mërësah en 2 huizen, ligt hooger

aan de Wöih .Mëriah en is van de Dösönstreek uit bevolkt. De

rödjö heet hier, evenals in Niwör (de in het bijzonder Dösön genaamde

kampöng) Pëngoeloe Pajöng (zie bladz. 216). Bij emigratie en ver-

spreiding van eenen stam, wordt zulk een erfelijke titel wel meer

op elke der woonplaatsen aan den daar hoogslen vertegenwoordiger

der rödjö-familie gegeven.

Kérlang, eveneens aan de Meriah, heeft 3 iiuizen, waarvan 2 onder

den Pëngoeloe Kërlang (zie bladz. 101 en 210) door geëmigreerden

uit Kërlang aan de Pënaron-rivier bewoond zijn, terwijl het derde

menschen van Onéng bevat, die hier een eigen, Pëngoeloe Onéng

genaamd hoofd hebben.

Samar Kilang is volgens Colun (Juli 1902) een schoone, vrij groole

vallei, tegenwoordig slechts voor een klein gedeelte in cultuur, met

leemachtigen, van verre bijna wit zich verloonenden grond. Volgens

hem zou de bevolking door misgewas zeer verloopen en zouden nu

nog slechts een viertal kampöngs (waaronder hij een van elders

onbekend Sëlimèng noemt; bewoond zijn.
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Uitvoer In Samar Kilang huizen dikwerf tijdelijk Aljèhers uil Simpang
van •'os'^'ipro-Qg|.|jj

^^ aangrenzende kuslstaatjes. Uit dit gebied van het Gajö-
ducten langs " j o

den waicrwcgland worden wel minder kostbare boschproducteu, zooals rotan,

naar Simpang^ggj.
^^ j^^^^^ gebracht; dit geschiedt verder nog slechts uit Tampör

en Bönén. Rotan voert men uit het hooge binnenland alleen daar

naar beneden, waar een waterweg te gebruiken is, en, zooals wij

weten (bladz. 44) is dit hier het geval, al moet men dan ook over

éénen kleinen afstand djaló en inhoud over land veiplaatsen. Men

begrijpt, dat de winst, die met zoo ver gezochte boschproducten te

behalen valt, gering is; het zijn dan ook voornamelijk behoeftige

opiumschuivers, die, tevreden als zij op zijnen tijd hunne «zwarte

lijst" kunnen gebruiken, zich de reis naar dat weinig herbergzame

oord voor zulk een doel getroosten.

Vceihciii lier Gelijk wlj zagcn, eigent zich het grootste deel der Dörötstreek

stammen in
j^j^i^ ^^^^. ^^ voHiiing vau groote aaneengeschakelde kampöngs, en

het Dörnt-

gebied. is hare niet zeer talrijke bevolking dan ook in betrekkelijk vele

nederzettingen verspreid. Daaraan zal het zeker voor een deel toe

te schrijven zijn, dat men hier zoovele zelfstandige (d. w. z. met

andere niet door bet huwelijksverbod vereenigde) stammen aantreft.

Dezen zijn toch ± .iO in getal, waarvan 8 ook in de Meerstreek

vertegenwoordigd zijn; het aantal hoofden bedraagt slechts een vier- of

zestal meer, daar een paar stammen op meer dan eene plaats wonen,

terwijl de bevolking van Isaq, hoewel door éénen stam bewoond,

in vijf gezagssfeeren verdeeld is.

Het ver uiteenwonen maakt het zoeken vnn vrouwen moeilijk,

wanneer bovendien vele buren door eene het huwelijk verhinderende

verwantschap verbonden zijn. Daarom zal men hier op veel grooter

schaal dan in de Meerstreek of de Gajö Loeös zulke verwantschaps-

banden door het bépénrala kuuslmatig losgemaakt hebben.

Zeker is het, dat men in Gajö Loeös zoowel als in het Meergebied,

afgezien van de kleinere immigrantenkolonies, meer groote stani-

eenheden vindt, die zich in vele takken (geslachten) verdeelen,

terwijl het gebied van Kedjoerön Linggö vele miniatuurstammen
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beval, welker sameuhanir niel groolerc slaiueenheden, zoo die ooit

bestaan lieefi, Ic loor is gegaan.

GAJÖ LOEÖS OF GAJÖ TANJÖ.

E. HET GEBIED VAN DEN KËDJOERÜN PÊTIAMBANG.

Hel stroomgebied vau de Boven-Trijia-rivier (Gajösch Wöih-n-ïri|iö Zware bevoi-

of Wöih Kaul, Groote Rivier, in tegenstelling met hare zijtakken)
J"^jJ"!'J^'^_

en een paar harer zijtakken biedt een ander schouwspel dan de lijke kampSng

meer Noordelijk gelegen Gajölanden. Vindt men in de Laut en

de Döröl meest kleine bewoonde valleien, die door berg- en bosch-

lerrein van elkander gescheiden zijn, hier heeft men, met name in

het Oostelijk gedeelte (van Pënggalangan tot Pëparéq) aan den

hoogsten bovenloop der Tripa een vrij uitgestrekt landschap met

weinige of geene belangrijke verheffingen, waar een groot aantal

meest goed bevolkte kampóngs dicht bijeen liggen, door rijstvelden

en blangterrein van elkander gescheiden maar niet aan elkanders

gezicht onttrokken. Van daar de naam Kampöng Loeös of Gajö

Loeös (uitgestrekt dorpencomplex of uitgestrekt Gajöland), waarmede

men inzonderheid dit gedeelte aanduidt, maar die bij uitbreiding

voor het geheele Gajösche stroomgebied der Tripa, het minder be-

volkte Westelijk gedeelte met de zijrivier Rarapöng of Padang

inbegrepen, gebezigd wordt. Misschien is het ook alleen die be-

trekkelijk zware en aaneengeschakelde bevolking, die aan dit gebied

vaak den naam Gajö bijuitnemendheid doel geven. Van den oorsprong

der benaming Tanjó of Gajd Taiijó (') weel men geene verklaring.

Tradilioneele grenzen van Gajö Loeös, met inbegrip natuurlijk Grenzen.

van zijne annexen buiten de "frontières naturelles", zijn volgens de

Gajö's zelve: naar Temiang toe Atoe Mëdoelang, naar het Alasland

Brawaug Bentjirém (sommige Gajösche jingo's willen zelfs verder

(') Wanneer bewoners Tan Gajö Tanjó met andere Gajö's Iwisten, schelden dezen hen

wel eens GajZ Tanjir, d. i. springende Gajö's. Dit is echter niets anders dan eene gezochte

woordspeling, daar in de Gajösche taat de r aan het einde eener lettergreep nooit Terdwjgnt,

CD ten/ó dus niel ait tanjèr onlstaaa is.
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gaan en wijzen Oedjóng Baten aan), naar ïripa Ranloera Gajn, dat

boven het Tripasche Knng gelegen is. en met het Dörötgebied de

Intém-intém, namelijli bij de Pëtëdóhön Prèq.

De eigenlijke Kampöng Loeös bevat niet alleen de talrijkste, raaar

tevens de oudste nederzettingen van dit gebied; het Westelijke ge-

deelte werd van hier uit in latere tijden bevolkt.

KëdjoerSn Pë- De Këdjoerön van Gajó Loeös heeft sinds menscheuheugenis den

thans door niemand begrepen erfelijken titel Pètiambang (').

Ofschoon zijn gebied grooter en in vele opzichten belangrijker is

dan dat van een zijner ambtgenooteu, is zijn feitelijk gezag, vooral

in de laatste jaren, zeer gering. Zijn eigen gebied als rödjö beperkt

zich tot de kampöng, die hij bewoont, en hij is omgeven door rö-

djö's, die aan hel hoofd van veel talrijker stammen staan.

Van die andere rödjö's hebben velen onderling bondgenootschappen

en soortgelijke verhoudingen, die hen nog minder tegen den kë-

djoerön doen opzien dan het geval zou zijn, als allen op zichzelve

stonden. Zoo vormden Pëparéq, Pënósan en Gëgarang van ouds de

federatie der toeloe sagi of tigö sagi («drie hoeken"), misschien naar

het voorbeeld der drie sagi's van Grool-Atjèh aldus genoemd.

Deze bond schijnt wel wat van zijne innigheid verloren te hebben,

maar zeer veel komt het voor, dat een of meer stammen een anderen

als kunnen tjéq erkennen en dus met dezen vereenigd zijn. De

tji'-q-instelling (^) is in Gajö Loeös bijzonder ontwikkeld.

De iiisieiiing Öok elders leerden wij voorbeelden kennen van splitsing van

(Ier 'J'*a s eii
ggjjgjj ^^^^ ^^ ^^1^ gggigcht in twce deelen, ecu onder een ouderen

(") In de Gajösche laai is pë/i een verbaal voorvoegsel; de daarmede gevormde werk-

woorden zijn eene soort van causatieven, aanduidende het lalen verrichten van de handeling,

welke de eenvoudige of met een achtervoegsel voorziene stara aanduidt: petiéngón een ander

laten zien {éngim) bijv. de hulp van eenen ziener inroepen; petipengén een ander iels laten

aanhooren {Pcngè)
; pëtiloempótón een ander een dier over iets heen laten doen springen,

loempöl springen, loempMön doen springen) enz. Üe woordstam ambang is echter in de

tegenwoordige laai niet bekend. Soms hoorl men den titel I'öliamhang uilspreken.

Weinig aandacht verdient het verhaal, dat de stamvader van hel geslacht, bij gebreke van

iets anders, eenen imbö (Maleisch: siamang of siambmg) als huldeblijk aan den Vorst van

Atjèh aanbood, waarop deze hem Bödjö Pëliamang of Pètiambang noemde.

(•) Zie boven, bladz. 172. 176, 196 enz.
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en een onder een jongeren tak van de rödjö-familie ; zoo die van

Rödjö Boeket en van Tjéq Koeala in Këbajakau, van Këpala Akal

en Pëngoeloe Tjéq in Isaq en die van den Këdjoerön Linggü. Zulke

gevallen zijn in Gajö Loeös frequent, de vertegenwoordiger van den

ouderen tak pleegt dan Rödjö of Pëngoeloe Tjéq, die van den jongeren

R. of P. Moedö te heeten. Bovendien komt het echter voor, dat

een stam, welks rödjö zijn eigen titel voert, eenen anderen, met

wien hij slechts zeer ver of zelfs in het geheel niet verwant is, als

tjéq erkent, zoodat deze laatste, zonder verdere inmenging van den

këdjoerön, zijnen zegen geeft op de vervanging van een overleden

of afgezetlen rödjö en verder alles doet wat ten opzichte van een

zelfstandigen stam des këdjoeröns is. Zoo geldt bijv. Rëma, dat

zelf in twee takken onder eenen tjéq en eenen moedö verdeeld is,

als tjéq der inwoners van zes andere plaatsen: Oeloe-n-Tanuh,

Tampèng, Brandang, Kong, Rékét Dëkat, Tjiké, Böndör Klipah. Van

deze zes staan alleen Tampèng, Brandang en Tjiké in slamverwantschap

met Rëma, maar van alle gelijkelijk geldt, dat zij bérljéq of mèljéq

koe Rëma, d. i. Rëma als tjéq erkennen, of zooals men het ook

wel uitdrukt, dal van het zevental alléén Rëma, als het geheel ver-

tegenwoordigende, sawah koe këdjoerön, d. i. met den këdjoerön als

zoodanig in directe betrekking staat (').

Behalve moedö's hebben de tjéqs dikwijls nog wakéls onder zich,

die indei'daad niet veel anders zijn dan kleinere rödjö's over een

onderdeel van den stam of het geslacht. In verband met de splitsing

der ödöt-hoofden heeft men ook aan de lioeköm in vele gevallen

twee vertegenwoordigers gegeven, namelijk onder den imöm nog

eenen katép, die feitelijk hetzelfde doet als de imöm, maar bij een

ander hoofd, gewoonlijk bij den moedö. Eindelijk heeft de zucht

van die verschillende autoriteiten om elk op zijne wijze rödjö te

spelen, ten gevolge gehad, dat niet alleen de tjéq en de moedö,

maar ook de wakél, ja zelfs de iniöms en soms ook de katép ieder

zijnen eigen toeö hebben!

(') Deze regel is echter niel zonder uilzoiideriiig, ilaar Tam]ièiig zelfslatiiiig onder de

• iwaair pëngoeloe's" (bladz. 232) medetelt.
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Men noemt hier den Ijéq, den moedö, den wakél, den imöm en

den katép tezamen de langkê si limö »de vijf stelen", die met iiunne

respectieve toeö's bij elii zaak van gewicht aanwezig of vertegen-

woordigd behooren te zijn. Van de ödötiukomsten l)ehooren de

tjéq 'j^, de moedö en de wakél ieder '/<» te ontvangen.

Zulke verhoudingen ontstaan voornamelijk door de talrijkheid van

eenen stam, die zoowel splitsing en verspreiding over meerdere

plaatsen als suprematie over naburen ten gevolge heeft, en door

ijverzucht van leden der rödjö-familiën onderling. Vermindert het

aanzien van den tjéq, dan vervalt ook de beteekenis van dat gezag

en maken de ondergeschikten zich weder onafhankelijk. Porang

zou volgens sommigen zijnen stamverwant Gölö oorspronkelijk als

tjéq erkend hebben ; dit laatste deed ook het naburige Pënggalangan,

dat met Gölö niet stamverwant is, maar na eenen oorlog, die eenige

jaren geleden tusschen Gölö en Pënggalangan is gevoerd, is Pëngga-

langan feitelijk zelfstandig geworden, al bleef in naam de tjéqver-

houding bestaan, en tusschen Gölö en Pörang is deze laatste geheel

weggevallen, zoodat sommigen haar vroeger bestaan zelfs loochenen.

Lëmbé erkent van oudsher Boeket als tjéq, maar het heeft met

zijnen tjéq vaak onaangenaamheden en trekt zich dan van die ver-

hduding weinig aan.

Onder degenen, die eenen anderen rödjö als hunnen Ijéq erkennen,

zijn velen op hunne beurt weder tjéq ten opzichte van eenen moedö

in hunne eigene stamgemeenschap, die dan niet in rechtstreeksche

verhouding tot den hoogeren tjéq staat, nog minder tot den këdjoerön.

Aanleidingen Behalve de gewone oorzaken, die ook in de Laut- en de Döröt-

toi burger-
s(,.eek twist en krijg teweeg brengen, zooals scbuldzaken en veedief-

stallen, zijn in Gajó Loeös die tjéq-verhoudingen de meest gewone

aanleidingen tot burgeroorlog: hier acht een stam zich te groot om

zich aan zijnen tjéq te storen en staat tegen dezen op, daar tracht

de een den ander ondergeschikte stammen af te nemen, enz. Men

spreekt dan van mèsenóh kmil of mësënóh Ijcq, om den voorrang

of om het tjéq-schap strijden. Het gaat dus op en neer, en menige

tjéq-verhouding duurt in naam voort, nadat zij hare practische
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waarde reeds verloren heeft; eerst door nauwgezet ondei-zoek kan

men schijn en waarheid in deze onderscheiden.

Wij zullen thans, van het Oosten beginnend, maar de politiek

bijeenbehoorende stammen gezamenlijk besprekend, de kampöngs

van Pétiambaugs këdjoerönschap een voor een behandelen.

Gölö, aan belde oevers van den gelijknamigen linkerzijtak der

Tripa-rivier gelegen, telt op lederen oever ongeveer 5 groote huizen

;

die van den Westelijken oever waarbij zich de eenige mërësah der

beide wijken bevindt, staan onder den Rödjö Tjéq (thans Laqsa,

alias Ama-n-Djëmë»ah), die van den Oostdijken onder Uödjö Moedö

(thans Tjóróq, alias Ama-n-Baki). Zooals bijna overal in Gajó Loeös,

waar naast een tjéq een moedö staat, heeft elk hunner zijnen toeü

of pëtoeö, waarvan de eerste toeö dölöm, de tweede ioeö ni moedö

heet; dit zal dus voortaan niet meer opzütlclijk vermeld worden.

Gölö was vroeger veel meer bevolkt dan thans; gedurende den

hongersnood v;iti + 15 jaren- geleden weken velen van hier naar

de Alaslanden en elders uit, en daarvan zijn weinigen teruggekeerd.

Als gehucht [pedösonön) behoort hiei-bij het iets meer stroomop-

waarts gelegen Béngkéq met een paar huizen zonder galerijen.

Boven dit gehucht heeft men op den Boer Senoeböng (') eene

heilige plaats, die Tëngkoe Senoeböng heet, ofschoon er niemand

begraven ligt (*). Men doet daaraan geloften en nuttigt de aarde

van die plek als geneesmiddel.

Pórang, met 8 groote en verscheidene kleine huizen en 1 mërësah,

ligt tusscheu twee aroels, die zich beneden Pörang vereenigen,

waarna deze Wóih Pórang langs Pënampakan, Boeket, Doeren, Rödjö

Silo, Batjaug, Koetö Lintang, Koelö Blang stroomt om zich even

beneden Lembé met de Wöih ni Peparéq of Wöih ni Lëmbé te

vereenigen en weldra in de Tripa te vallen. Ook hier zijn een tjéq

(thans Djëmëlah) en een moedö, die in Koetö Boeket woont : Pórang

(') Deze heed boven Koetö Boeket eenen oitlooper, Boer Gadjah gcnaamil.

(*) Zulk eene heilige plaats, waaraan geene heiligcniegende verbonden is, noemen de

Gajö's vpel pesemiangön, letterlijk: -plaats oin te sëmbahjangcn" maar feitelijk jileegt men

er grene ritueele godsdlenstoereningen te verrichten.
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erkent Gölö slechts overdrachtelijk als ouderen broeder. De bewoners

van beide plaatsen zijn stamverwant en mogen onder elkander niet

trouwen.

Op eene terreinverheffing stroomopwaarts ligt hel bij Pörang

behoorende Koetö Boeket, dat 5 groote huizen bevat en waar de

Moedö van Pórang (thans Ama-n-Sënibilön) woont.

In Pórang is één huis van menschen uit Oréng (dus oorspronkelijk

uil Siiroelö), die, hoewel hier zonder eigen rödjö, met al hunne

naburen huwelijken mogen sluiten.

L?inpöii. Lëmpöh, dat Gölö lol Ijéq heeft, ligt op den linkeroever van een

linkerzijstroorapje der Tripa, heeft 4 groote en 6 kleine huizen en

1 raëresah. Het ambt van Pëngoeloe Lëmpöh, was lot voor korten

tijd in handen van Pëngoeloe Djalél, maar thans wordt het door

Auia-n-Boelöli (') bekleed, die tot de oudere rödjö-familie behoort.

De stam staat op zichzelf en mag overal huwelijksverbintenissen

aangaan. Gedurende den reccnten oorlog van Pënggalangan met

Gölö veri)laatsten zich de bewoners van Lëmpöh om meer in de

nabijheid van Gölö, hunnen tjéq, te zijn.

Koeiö Sëié. Koelö Séri', dichtbij Lëmpöh en ook aan Gölö ondergeschikt, heeft

5 groote huizen en 1 klein en 1 mërësah. Hel hoofd wordt meestal

Pëngoeloe K. S. genoemd. Ook deze menschen gelden als een zelf-

standige stam, niet verwant met naburige nederzettingen. Alleen

met de oerang Sépang, die in Pënampakan wonen, is het huwelijk

hun verboden.

Pïiiggai;nigan. Pënggalangan of Pliös, de meest Oostelijk gelegen kampöng van

Gajö Loeös, aan den linkeroever der Tripa heeft + 17, meest groote

huizen en volgens schatting meer weerbare mannen dan Gölö of

Pörang. Geen wonder dus, dat hel enkele jaren geleden (ongeveer

in 1900, na twee jaren strijd) in staat was, zijnen tjéq, Gölö in

den oorlog te verslaan, zoodat hel nu als zelfstandig geldt, al blijft

de theorie dat "Pënggalangan berijéq hoe Gölö" voorloopig nog in

den volksmond leven.

('} Zoo genoeinil omdal liij met ceiic Aljèlisclii' vrouw uil ile Boeloli-stieek (Pasè)

gelrouwd is.







De onmiddellijke oorzaak vau dezen krijg was, dat eeuige buffels Oorlog vai

Gölü mei

Pëiiggalaiiga
van Pënauipakat), die men gedurende den oorlog mei Boeket veilig-

lieidshalve in Lëmpóh onder dak gebracht had, van daar verdwenen

en aan de lieden van Boeket overgegeven waren. De rödjö van

Lëmpöh werd verdacht, maar wierp de schuld op iemand van

Pënggalangan. De hieruit ontstane strijd, die tot verdere weder-

zijdsche buffeldiefstallen aanleiding gaf, zou onder leiding van den

gemeenschappelijkeu Ijéq, Gölö, door de duikproef (•) {bersènoem)

beslist worden. Daar de verdachte van Pënggalangan intusschen

gestorven was, eischte de Pengoeloe van Lëmpöh, gesteund door

Gölö, dat diens jongere broeder zich als plaatsvervanger met hem

aan de duikproef onderwerpen zou. Dit weigerde men in Pëngga-

langan en zoo ontstond er oorlog tusschen 1° Gölö, Lëmpöh, Koetö

Sëré, Bëngkét, Pórang, Koetö Boeket en 2» Pënggalangan. Gölö en

zijne bondgenooten leden de nederlaag. Men begrijpt, dat die buffel-

diefstal niet zulke gevolgen zou hebben gehad, wanneer niet sinds lang

de zich krachtig gevoelende bevolking van Pënggalangan voornemens

was geweest om aan Gölö de tjéq-verhouding feitelijk op te zeggen.

Zeer nabij Pënggalangan ligt het daartoe behoorende gehucht Djabö;

twee andere, Boeah en Palóq, zijn nu en dan bewoond door lieden

van Pënampakan, die daar hunne rijstvelden hebben. Ook in de

kleine Gajónederzeltingen aan gene zijde van de waterscheiding met

het Alasland, vooral Goempang {Glang Lélél), wonen verscheidene

menschen uit Pënggalangan, maar dezen blijven de moederkampöng

als hun tehuis beschouwen.

De bewoners van Pënggalangan behooren oorspronkelijk niet in siamTerbanJ

deze streek tehuis; zij zijn dan ook met die der omliggende kampöngs **" i'*^''»"""

Pënggalangan.

niet stamverwant en mogen met Gölö enz. huwelijksverbintenissen

aangaan. Daarentegen is hun dit verboden ten opzichte van Pëparéq

en deszelfs verwanten, zooals Gëgarang, Koetö Oedjöng, Remökót,

Padang en met Lëmpëlam Djabö. Volgens sommigen zouden zij uit

Pëparéq afkomstig zijn; anderen noemen hen »de zonen der acht"

[anaq-n-si waloeh) en beweren, dat zij afstammen van eenen Batak-

(') Zie lioTea bladz. 121.
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schen slaaf, die niet zijne acht zonen oudtijds in Rëmököt woonde

en met goedvinden van zijnen eigenaar na eenen kampöngbrand of

volgens anderen wegens gebrek aan grond in Oostelijke richting

verhuisde om zich onder de bescherming van het hoofd van Gölö

eene nieuwe kampöng Ie stichten.

Ook met Pënósan en Pasér, die niet als verwanten van Pëparéq

enz. gelden, mogen de lieden van Pcnggalangan niet in echtverbintenis

treden. De oorzaak hiervan kon ik niet te welen komen.

pënampakaii. Penampakan of Pënampa>-an (') ligt benedenstrooms van Pórang

aan hetzelfde linkerzijrivierlje der ïripa en bevat ongeveer 9 groole

en 10 kleine huizen, 2 mcrësah's en 1 mësëgit met sleenen fundeering,

baksteenen omwanding en dubbel dak van arèuvezels (idjöq), aan

welk bedehuis zooals gewoonlijk een bilöl verbonden is.

De kampöng en hare sawahs liggen op den rechteroever van het

riviertje ; een bij Penampakan behoorend gehucht heet Boer-n-OcUh (^),

verder heeft men nog als pëdösönöns dezer kampöng Télpi, Peper (deels

van Boeket), Tëmiröng, en de hierboven reeds genoemde Böeah en Palöq.

Volgens eene onbetrouwbare overlevering zou Penampakan oudtijds

eene Ratakvestiging zijn geweest, welker bewoners op bevel van

den Soeltan van Atjèb verdreven werden, waarop deze hier eenen

Aljèher met den titel Peliamhang tot hoofd aanstelde. In de familie

Pëtiambang zelve beslaat de overlevering, dat zij uit Tikoe (Sumatra's

Westkust) naar het Gajöland gekomen zou zijn.

De huizen van Penampakan staan o?igeveer voor de helft onder

den ouderen tak der këdjoerönsfamilie met den Këdjoerön Tjéq als

hoofd, terwijl de vertegenwoordiger van den jongeren tak als Kë-

djoerön Moedö over de andere helft gezag voert. Of die twee

geslachten van denzelfden stam zijn, weel men niet zeker ; sommigen

meenen, dat de moedö's van eene andere familie uit dezelfde slrcck

als de tjéq's, later dan deze in liet Gajöland kwamen. Hoe dit ook

zij, thans gelden zij als één cu mogen onderling niet huwen.

Sëpaiig. De bewoners van twee buizen in Penampakan, Sêpang genaamd,

(') Zie boTcn bladz. S."..

{'} «Spogbeig"; oeléh in Gajö Loeös = ildh in de Meerslreek = spog.



vormen onder eenen eigen wakél eene genealogische eenheid. Zij zouden

van Javanen afstammen, mogen met de overige l)ewoners van Pënampa-

kan trouwen, maar zijn verbroederd met Koetö Seré. Volgens sommigen

zouden ook de lieden van Koetö Seré van Javaanschen oorsprong zijn.

De stam van Pënampakan geldt als verwant met die van Pörang, Stamverband

Gölö en Lëmbé; waarschijnlijk eene fictieve verwantschap. Met alle
'^'"' jj'jj'"""

andere mogen de Pëtiambangs huwelijken sluiten.

In het Alasland gelden de lieden van Kërëtan en Tëlëdaq alsVcnvanten in

verwanten van Pënampakan, inzonderheid van de hlah tjéq ('), en
'°

zoo zijn er meerdere stammen in Gajö Loeös, die in hel Alasgehied

• broeders" hebben, met wie zij geene huwelijksbanden mogen aan-

knoopcn. Volgens sommigen zou emigratie van Gajö's naar dat

gebied de oorzaak dier verbroedering zijn geweest. Het tjéq-gezag

oefent Pëtiambang alleen over zijnen eigen moedö uit. ^^'el heeft bij

theoretisch een soortgelijk gezag over alle tjéqs als deze over hunne

moedü's en over de kleinere rödjö's, die hen als Ijóq erkennen ; Inderdaad

heeft echter een tjéq met vele ondergeschikte rödjö's meer invloed

en macht dan de Këdjoerön. Voor een deel zal dit wel aan de

onbeduidendheid van de laatste bekleeders van dit ambt te wijten zijn.

Men neemt aan, dat in zeer ouden tijd de këdjoeróns-familie (namelijk

die der tjéq's) zich in drie takken splitste, doordien het hoofd bij zijn

overlijden eene dochter en twee zoons naliet. De afstammelingen der

dochter, die de oudste van het drietal was en in angkap-huwelijk met

eenen vreemdeling werd verbonden, zijn de toeö dölöm van Pënampakan;

de nakomelingen der beide broeders, die dus respectievelijk lah (mid-

delste) en béngsoe (jongste) waren, leverden beurtelings de këdjoeröns.

Wij laten hier de geslacbtsboomen van die lah- en bëngsoetakken (^) De KëdjoerSns

betreffende de laatste tientallen jaren volgen, zoover die betrouwbaar "»" J'" '•'''"'

SllMI lijil.

overgeleverd worden, en geven bij denamen dergenen, die het këdjoerou-

ambt bekleed hebben, met romeinscbe cijfers de volgorde van hun

optreden aan. Zoo komen wij tot een elftal tileldragers gedurende

(') De families, die lol de blah moedö of de blah imöm van den Këdjoerönslam be-

hooren, mogen in de genoemde Alas-kainpilngs wel Irouwen.

(') Als stamvader van hel gcheelc Ijéq-gcslacbl noemt men Mërali Djambang; vim liel

moedö-geslai'lil Dénalabidin.
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de laatste 40 jaren ongeveer. De tiende komt in beide lijstjes niet voor,

daar hij, bij uitzondering, uit het geslacht der Moedö's gekozen werd.

DE MIDDELSTE TAK.
N

broeder des grootva-

ders van Ama-n-Klipah

.

^Ö P

X V Ama-n-Lèsa H Ama-n-Klipab

IV Djapar Ino-n-Djëniënoen Ama-n-Sri Bëniah, aan-

al. Ama-n-Së-
j

genomen zoon (')

ré of Ama-n- VIII Ama-n-Tjanè m Radon, VI Njaq Sara,

Nóh.
al. Ama-n- alias Ama-n-

Soeasah Tanglöug of

Ama-n-Goem-

pang (»)

!

XI Bédën.

DE JONGSTE TAK.

N

X Y

I I

I Riidjö Boeah (') Datoq Sawa Rëndöm

Ama-n-Koentjér Ama-n-Sri Koelah Z

I !
i

IX Mal Rödjö, al. VII Asan, al. Ania- Tëngkoe Adji Rödjö, al.

Ama-n-Noersiah. n-Gërot. Ama-n-Sahiri.

Mahmoet, al. Ama-n-Ratoes(').

(') Ama-nKlipah had geene eigen zoons en adopteerde daarom eenen zoon van eenen

zijner neven, die er vele had, hetgeen onder Gajö"s zeer gebruikelijk is.

(') Den eersten peraman (vadernaom) heefl hij naar een kind, dal ecne vrouw, met wie

hij in Témiang trouwde, hem schonk; den tweeden naar de kampêng (op den weg naar het

Alasland) van waar zijne andere, Gajösche vrouw afkomstig is.

(') Naar het gehucht Boeah (bladz. 225, 226) waar deze këdjoerön zijne rijstvelden had

en dus dikwijls verbleef.

(*) Zijn peraman wijst op de 100 dollars huwelijksgilV, die hij voor zijne vrouw uit

Pënósan betaalde.
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Onder Ama-n-Klipah (II) had ± 40 jaren geleden een oorlog plaals. De eerste

waarin Boeket tegenover de partij van den Këdjoeron kwam te """^'y^..

staan. Als naaste aanleiding noemt men, dat Ama-n-Klipah verdacht

werd, eeuige honderden dollars, die de hoofden van Gajö Loeös

bijeengebracht hadden om als huldegave voor den vorst van Atjèh

Ie dienen, verduisterd te hebben. Men bezigde het gewone dwang-

middel tegen den verdachte door namelijk eenige zijner bufTels te

roeven ; deze bracht men naar Peparéq. De Këdjoeron vond om de

hem aangedane beleediging te wreken, slechts steun bij Pörang, Gölö

(hoewel een belangrijk deel van Gölö zich bij Pëtiambangs vijanden

voegde), Koetö Seré, Lëmpöh en Pënggalangan. Overigens kwam

bijna geheel Gajö Loeös tegenover hem te staan, en ouder die vijanden

trad Boeket op den voorgrond, zoodat men deze prang wel de eerste

prang Boeliét noemt.

De aangenomen zoon van den Këdjoeron, Ama-n-Sri Beniah, is in

dien oorlog gesneuveld; van daar dat Ama-n-Klipah door zijnen

(adoptieven) kleinzoon werd opgevolgd. Deze Radon, alias Ama-n-

Soeasah (III), leeft nog, maar hij maakte zich schuldig aan fouten,

die zijne ontzetting uit het kêdjoerön-ambt tengevolge hadden. Men

noemt o. a. dat hij min of meer heimelijk een huwelijk hielpsluiten;

genoeg, men wilde hem niet langer en verving hem door eenen verren

neef, Djapar (\\).

Këdjoeron Djapar ging in een der eerste jaren van den Atjèhoorlog,

naar het schijnt niet lang vóór de verkiezing van ToeankoeMoehamat

Dawöt tot Soeltan, naar Atjèh. Hij maakte de reis over land, via

Soesöh en Meulaböh; na eenig verblijf bij Panglima Polém kwam

hij daar te overlijden. Djapar's neef Ama-n-Lèsa (V), die de door

zijnen dood opengevallen plaats innam, bleef slechts korten tijd in

functie. Daar de rijstoogst in die jaren steeds door de veldmuizen

vernield werd, zette men den këdjoeron, die blijkbaar een onge-

luksvogel was, af.

Nu volgde de jongere broeder van Radon, Njaq Sara (VI), die bij

Radöns overlijden nog te jong was, in de ködjoerönswaardigheid op.

Njaq Sara bracht van zijne jeugd af aan een groot deel van zijnen
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lijd door in Taiupör, waar hij bijzondere vrieudsciiap aankuoople

met zijnen verren verwant (') Djadén, die zonder eigenlijk hoofd

van Tampür te zijn als lid van de tjéq-l'amilie van Pënampakan

hier veel invloed had. Later kwam hij, evenals deze Djadén, veel

in Tëmiang eu trouwde daar met eene Maleische vrouw, eene

dochter van Pëngoeloe Koeala in de kampóng Sëmaljoen. Eens nam

hij deze vrouw en het bij haar verwekte kind naar zijn vaderland

mede, maar dit verblijf was niet van langen duur; op haar verlangen

werd zij naar Tëmiang teruggebracht. Zoowel die veelvuldige af-

wezigheid van Njaq Sara als andere eigenaardigheden van zijn persoon,

maakten dat men na korten tijd ook hem «afschafte" (i%e'/iön) en

verving door een lid van den jongeren tak: Asan, alias Ama-n-

Gëröt (VII). De naaste aanleiding tot dezen maatregel was het

ontbranden (omstreeks 1888— 1890) van een nieuwen oorlog tusschen

het Këdjoerönsgeslacht en Boeket ; men had toen eeneu rödjö noodig,

die niet voortdurend buiten zijn land vertoefde.

De iweedc De vooruaamsle aanleiding tot dezen burgeroorlog (prang Boeket)

'''""^„ '^' moet gelegen hebben in verdeeldheid der lieden van Koetö Liutang

onderling over de vraag, wie daar de functie van rödjö vervullen

zou. De tjéq was destijds dezelfde, die het nu nog is, Brahim,

alias Ama-n-Pëparéq (*). Gedurende eene lange afwezigheid op reis

naar de Oostkust van Soematra had deze een lid zijner familie tot

bödöl (plaatsvervanger) aangesteld, namelijk Ama-n-B6bö, zoo genoemd

omdat zijn schoonvader zijne rijstvelden in het gehucht Böbü had

en daar dus vaak vertoefde. Toen Brahim van zijne handelsreizen

terugkeerde, weigerde .\ma-n-Bóhö, hem zijne tjéq-rechten te hergeven

en vond voor zijne usurpatie steun bij een deel der bevolking. Het

gelukte aan Brahim met zijne getrouwen, Ama-n-Böbó eu de onge-

hoorzamen te verjagen, waarop dezen naar Gölö en Pörang uitweken.

Niet alleen Gölö en Pórang benevens de hen als tjéqs erkennende

geslachten, maar ook de Këdjoeröu stelden zich toen voor die ver-

(') Die verwantschap is eene kunstmatige, adoptieve.

'•) Zoo genoemd omdat bij met eene vrouw uit Pëparéq getrouwd
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dreveueu parlij, terwijl de overige bestanddceien van Gajó Loeös,

zoover zij aan dien strijd deelnamen, bovenaan Boeket met zijne

bondgenooteu, Koetö Linlang, Doeren, Lembé, Badaq, Batjang enz.

de zijde van den eigenlijken tjéq kozen.

In dezen strijd werd Ama-u Gërót gedood niet alleen, maai' zijn

hoofd door Rödjö Boeket afgehouwen (') en als mikpunt voor schiet-

oefeningen gebruikt. Eerst toen andere stamhoofden tegen zulk

cene ongehoorde uiting van wraakzucht opkwamen, gelukte het

aan de familie Pëtiambang tegen eenen losprijs dat hoofd terug

te krijgen.

Uit staaltjes als de beide Boeket-oorlogen ziet men hel best, hoe

weinig de Këdjoerön van een landschapshoofd heeft. Waar strijd

ontbrandt, kiest hij partij als een ander, en wordt door zijne vijanden

niets meer dan anderen ontzien.

Na Ama-n-Gërï)t's dood koos ipen eerst Ama-n-Tjanè (VIIIj, die

slechts eenige maanden këdjoerön bleef en met het eindigen van den

prang Boeket aftrad. Nu komt een volle neef van Ama-n-Gërót aan

de beurt, namelijk Mat Rödjö, ook wel i\ja([ Rödjö, alias Ama-n-

Noersiah (IX). Deze heeft eenige jaren rusl kunnen genieten, maar

toen de boven genoemde strijd van Gölö en Pörang legen Penggalangan

ontbrandde, was de eerstgenoemde partij verstoord op den Këdjoerön

omdat hij niet met hen mede wilde doen. Ten gevolge hiervan

deelde hij het lot van Radon en Njaq Sara en werd ter zijde gesteld.

Daar men iemand, die eenmaal «afgeschaft" is als rödjö of këdjoerön,

niet ten tweeden male pleegt te benoemen, was de keus niet groot,

en besloten de keurvorsljes ditmaal — wat uog nooit gebeurd

was — hel këdjoerönschap op te dragen aan hel hoofd van de

Moedö-familie, Rödjö Moedö Öbön, alias Ama-n-Bëdén (X). Er waren

toen juist Aljèhers, naar men zegt uit Pidië, onder zekeren Teungkoe

di Blang, (een volgeling van Teungkoe Tiró) namens den Pretendent-

Soeltan bij de Gajö's hulp komen vragen tegen de Gömpëni. De

(') Men trachl hel gewicht dezer bclecdiging iets te verminderen door de opmerking, dal

Rödjö Boeket aan de keuze van Ama-n-Géröt tot këdjoerön part noch deel bad en hem dus

niet als Pëtiambang beschouwde.
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lieden van Gölö en Pörang wisten dezen voor zich Ie winnen, en

zoo nam de Moedö de plaats van zijnen tjéq in. Hij werd over-

gehaald om met eenig gevolg naar den Prelendent-Soellan te gaan,

en ontving van dezen in Pidië de opdracht om eene versterking te

bouwen en zich daarin te nestelen. De jonge kf'djoerön deed alsof

hij zich beijverde om die opdracht te volvoeren, maar maakte zich

heimelijk uit de voeten en keerde naar huis terug.

Het telkens verwisselen van kedjoeröu bevestigt alweder den in-

druk van het geringe gezag, dat aan dat ambt verbonden is. Men

begrijpt bovendien van zelf, dat die verkiezingen en ontzettingen

vrij willekeurig tot stand moeten komen. De theorie wil, dat,

daar Atjèh zicii tevreden gesteld heeft met hel éénmaal aanwijzen

van den këdjoerön en dit ambt verder aan zijne natuurlijke ont-

wikkeling heeft overgelaten, de medewerking van alle hoofden van

het këdjoerönsciiap vereischt wordt om, waar het ambt openvalt,

uit de nakomelingen van den eersten Pc'tiambang eeue keuze te doen.

De twaalf Volgens de traditie tellen in Gajö Loeös een twaalftal hoofden

pengoc oc s.

^^gggigg g^ figgfj ly^^ias) mcdc, CU zou dus dit dozijn van keurvorsten

den empereur fainéant behooren aan te wijzen. Het zijn: Gölö,

Pórang, Boeket, Koetö Lintang, Rema, ïampèng, Kemala Derna

(Lëmpëlam), Këmala Rödjö (Tjanè Oekön), Péparéq, Pënösan, Peagoeloe

Söndörön (Gëgarang), Pëngocloe Padang (') (Rëmóköt).

Met nieuw ontstane gemeenschappen, zooals Pasér, eigenlijk eene

kolonie van Pënösan, en Padang, eene kolonie van Pëparéq, wordt

in die theorie niet afzonderlijk rekening gehouden, terwijl Batjang

en Trangön, als vrijheerlijk, mei de zaken van hel këdjoerönschap

geene bemoeienis hebbeu.

Verval (Ier Inderdaad zijn hel echter alleen de in het Oostelijk deel van Gajö

kedjoerims-
^oeös wonende geslachten, die het der moeite waard achten zich

waardigheid.

om die 'in verval geraakte waardigheid te bekreunen. Vooial Gölö

en Pórang, met Pënggalangan, heeten de steunpilaren van den Kë-

(') Niet te venvarren met den gelijknamigen rndjö van de nederzettingen aan de Wóih-i

Padang.
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djoerön, en Boeket en Koetö Linlang beliooreu dit mede te zijn,

maar wij hebben gezien, hoe eigenaardig deze speciale bondgcuoolen

soms hunne taak opvatten. En nu bleek ons meteen, dat die

trawanten zoowat naai' welbehagen met de këdjoerönsfamilie sollen,

ja zich zelfs eens riiet ontzien hebben om met steun van buiten

de tjéq-familie geheel te negeeren en den Moedö tot Tjéq te pro-

clameeren. De beide takken der tjéq's waren hiermede niet tevreden,

en toen omstreeks 1900 Ama-n-Ratoes van een reis terugkeerde,

waren de vrienden bovendien Ama-n-Bédén alweder moede geworden.

Deze werd afgezet, en gedurende ruim 1 jaar daarna werd de

këdjoerönsplaats niet vervuld, maar feitelijk door oudere leden der

familie, zooals Ama-n-Ratoes, waargenomen.

In 1901, toen de Prelendenl-Soeltan van Atjèh met een aantal Gezantschap

volgelingen naar het Gajöland uitweek en zich aanvankelijk
^^^^\Jl°^^^

Takéngön vestigde, werden alle këdjoeröns en andere voorname PreienHent.

Gajóhoofden namens hem opgeroepen om hunne opwachting te komen

maken. De dichtbij wonenden voldeden dadelijk aan de oproeping;

in Gajö Loeös wachtte men eerst af, of hel verblijf des Soeltans

van langen duur zou zijn en of hij ook nader bij dat gebied zou

komen. Nadat de colonne Van Daalen de bende van den Pretendent

uiteengeslagen en het Gajöland weder verlaten had, was er nog

eene bijzondere aanleiding voor dezen om de hoofden van Gajö Loeös

gaarne te willen zien. In Tampèng was namelijk een Atjèher, die

onder eenen hoogdravenden naam (') namens den Pretendent geld

verzameld had, maar doof bleef voor de aansporingen der Tampèngers

om zich met zijnen buit tot zijnen beweerden zender te begeven,

door de bevolking gedood. Over hel door hem nagelaten geld ont-

stond vervolgens eene gedachtenwisseling tusschen den Soeltan en

de lieden van Tampèng, en een gedeelte daarvan werd eindelijk door

• acht panglima's" van Tampèng naar Rawé (Laut Tawar) gebracht,

waar de Soeltan zich eenigen tijd heeft opgehouden. Hier kwamen

nu in December 1901 Ama-n-Raloes en de laatstelijk afgezette

(') Teungkoe Hadji Soellan Moebainal Oesmaii.
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Kedjoeröii Ania-ti-Bédén luel aciil hoofdeu of vertegeuwoordigers

van hoofden, namelijk: Aiua-n-Lénténg (') namens den Ködjo van

Boeket, Aina-n-Djëmalén (*) namens den l'jéq van Koelö Linlang,

Rödjö Pörang, Pëngoeloe Golö, Röcijö Rëma, Uödjö Tampè.ng, Rödjö

Këmala Derua (Lëmpëlam) en Pëugoeloe Söndiiröu (Gegarang). Vele

voorname hoofden (bijv. Pë|)aréq, Pënösan, Pasér, Padang) bleven

dus ontbreken,

Zij vonden den vorst zonder land, omgeven door enkele volgelingen,

waaronder de later in Paraeuë gesneuvelde Tcukoc Arön de eenige

voorname scheen te zijn, en door Rödjö Boeket Ewéh (Ama n-Oesén),

Ama-n-Kërkóm, vollen neef van den toen reeds te Lindóng Boelön

doodelijk ziek liggenden Rödjö Boeket Mamat (bladz. 170 vv.), eenen

vertegenwoordiger vau hel Goenöng-geslacht en andere Gajö's.

Ama-n-Ratoes ontving een door den Pretendent eigenhandig geschreven

stuk, waarbij hij hem tot zijnen gemachtigde aanstelde om zijne

belangen in Gajo Loeös te behartigen. Na acht dagen verblijf,

keerden allen naar Gajö Loeös terug. In Maart 1902 kwam Njacj

Sara met zijnen in ïëmiang geboren zoon Bédén (XI), die nog jong

en ongehuwd is, in Pënampakan terug en vond de omstandigheden

gunstig om dezen tot këdjoerön te doen verlieifen onder stilzwijgend

beding van den steun der oudere verwanten. In het einde van

1902 bezocht Njaq Sara Koeta Radja.

Ama-u-Raloes vertrok in Augustus 1903 naar Tampör om daar te

trachten zijnen ons reeds bekenden verwant (') Djadcn (bladz. 230)

te verlossen uit de banden van hel bendchoofd, den uit Temiang

ontvluchten dwangarbeider Si Loeat (ook wel Djoeat of Doeat ge-

naamd). Deze had hem gevangen genomen omdat hij zijne mede-

werking had verleend tot opvatting en uitlevering van een anderen

gedrosten keltingganger en eischte nu SoSjSa dollars losgeld, drei-

(') Een volle neef Tan den legenwoordigen Ródjo Bockdt, die zelf Étjéni, alias Ama-n-

Doelah beet.

(') Volle neef van den vader van den tcgenwoordiguii Tjéq Koetö Linlang, Brahim, alias

Anaa-n-Pépaiéq (bladz. 230).

(•) Oorspronkelijk scliijnl hel geslacht van Djadén van elders (Aljèh) afkomstig te zijn,

maar het is met Pëtiambang kunstmatig verbroederd.
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geude hem hij uiet voldoeuing daarvan ua zekeren termijn Ie zullen

dooden. Hel gelukte Ama-n-Ratoes den gevangene tegen voorloopige

betaling van 100 dollars los te krijgen, maar niet lang nadat hij

Djadén naar diens huis in Tampör teruggebracht had, overleed deze.

Ama-n-Ratoes ging nu naar Tëmiang om daar de hulp van Këdjoerön

Karang in te roepen, maar deze leverde den gemachtigde van den

Pretendent-Soeltan in handen van ons bestuur.

Ama-n-Bédén (niet te verwarren met den legenwoordigen jeugdigen

Këdjoerön Bédén) moest, toen hij këdjoerön werd, als hoofd van

den Moedö-tak aftreden, en na zijne afzetting ais këdjoerön kon hij

volgens Gajösche begrippen niet opnieuw in zijne vroegere functie

optreden. Zijn neef Makar, alias Ama-n-Këtapang, is thans Moedö.

Baljang of Mbaljang heeft G huizen {blah boebóng), 1 mëresah en Baijang, cenc

een hoofd, dat den titel Këdjoerön Dagang ('j draagt en wiens ambt
"'^J^jp*

"^

als eene instelling van de Atjèhsche vorsten beschouwd wordt. Oud-

tijds zou hij met het toezicht op en de bescherming van de in

Gajö Loeös verkeerende vreemdelingen belast geweest zijn; hij is

wökös (Alj. wakeuëh), d. i. aan het gezag van andere rödjö's of

këdjoerön's onttrokken, een privilege, dat hij alleen met Rödjö

Pödöng van Trangön deelt. Van dat ambt, dat met de geheele

inrichting der Gajösche maatschappij onbestaanbaar is, is niets dan

de naam overgebleven. De titeldrager is thans alleen rödjö van zijn

kleinen stam, die niet met andere verwant heet en dus met allen

in huwelijksverbintenis mag treden. Eene uitzondering wordt gemaakt

voor Boeket, dat om redenen, die men thans uiet meer kent, met

de lieden van Këdjoerön Dagang niet mag trouwen; het verbod

strekt zich echter niet tot Boekéts verwant Koetó Lintang noch tot

de lieden van Rödjö Silo uit. Eén huis van uit Rékét naar Batjang

verhuisden is in den stam van Këdjoerön Dagang opgenomen.

Koelö Lintang (Têlinlang^, 17 huizen en 1 mëresah. De rijstvelden Koeio Lintang

der kampöng liggen aan gene zijde der rivier: aan deze zijde wordt *" "*'"

zij begrensd door een bekende blang, de Blang Kedjërèn, die zich

(') Dagang beduidt ook in het Gajösch rreemdeiiog, in hel bijzonder Klinganees,
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de pedósönöns Tènvél, Goendjaq, Töhéq (hoven Panggiïi') en Réröbö

Oekön (') lot Koelö Lintang, en wonen menschen van hier ook in

Gadjah (op den weg naar Tainpór).

De slam heeft eenen Ijéq (thans Brahini, alias Aiua-n-Pr-paréq) en

eenen moedö (thans Bedoelnianah, alias Aiua-n-Pënèsan) on oefent

ook over Badaq tjéq-gezag uil. De menschen van Koelo Lintang

gelden als de rijkste in Gajö Loeös ; zekere Ania-n-Djata is door heel

het Gajöland als richard bekend.

Koelö Blang met 13 huizen, maakl met Koelö Lintang één geheel

uit ; de menschen hehooren hij den Tjéq, wiens imöm ook hier woont.

Dadaq. Badaq, 13 huizen en 1 nn^rpsah, onder Bödjö Badaq (thans Mahöda)

die Koelö Lintang als Ijéq erkent. Het zijn immigranten uil hel

Dörötgehied, (Linggö) eu zij mogen dus met alle stammen in Gajö Loeös

trouwen. Gehuchten: Dah, Kalang en een deel van Onéng (op den

weg naar Tampör).

Boekéi met Boekêl, 14 huizen en 1 mërf-sah. Met het gelijknamige geslacht

Ródjö Sii5
^^^ ^^ ^^"' ïawar zijn deze Boekéls niel verwant. Er is een tjéq

(thans Efjém, al. Ama-n-Doelah), die met zijnen imöm hier woont; de

moedö (thans Ama-n-Sëgëra) woont aan de overzijde van het water in

Doeren, 12 huizen, waarvan 5 onder den imöm van Boeket ressor-

teeren ; de wakél woont in hel mei Doeren aaneengeslotene

Rödjö Silo, 3 huizen. De hier wonenden, hoewel in den stam

Boekél opgenomen en dus met dezen als hloedverwant beschouwd,

mogen met andere verwanten van Boeket (Koelö Lintang, Baljang)

vrijelijk Irouwcu. Men zegt, dal zij oudtijds uil Péndéng herwaarts

verhuisd zijn. Over de oorlogen van Boeket met den Këdjoerön

werd hierboven gesproken. Boekél oefent verder tjéq-gezag uil over

de straks Ie bespreken nederzettingen Öréng en Péndéng aan gene

zijde der waterscheiding met de Tampör, en de beide volgende:

Lëmbé. Lémbé, 10 huizen eu 1 mcrosah, onder Pëngoeloe Lcmbé (thans

Adel). De stam is met Boekél niel verwant, wel mei Pórang, van

(') BoTcii-Réröbö, in legenslclling met de groolc kampöng Beneden-Rëröbó (Rëröbö Töa)

in het Westelijke deel van Gajö Loeös.
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waar men zegt, dat deze uieiisclien herwaarts verhuisd zijn ; even-

min als met Pórang mogen de lieden van Lembé met Gölö of

Pënampakau in aanverwantschap treden.

Panggör, 5 huizen van lieden uit Nalön (Döröt-gebied) zonder eigen

rödjö, maai' onder hunnen eigen toeo in zooverre zelfstandiggebleven,

dat zij met Boeket enz. mogen trouwen. Panggör is beroemd om

zijne wapensmederij.

Koetö Lösöng, Peper (deels van Penampakan) en Sangér zijn ge-

huchten van Boeket.

Met Koetö Lintang vormt Boeket éénen stam, waartoe geeiie andere

geslachten beliooren.

Bij wijze van aanhangsel bespreken wij bier de uit Gajö Loeös Nederzeitingen

bevolkte en daartoe beboorende nederzettingen aan gene zijde van ''"''"' ''"

° ^ ° "^

natuurlijke

de waterscheiding der Tripa met de ïampor (Simpang Kanan der grenzen Tan

Tëmiang). De bewoners van die kleine kampóngs en gehuchten ^"i" ^''^'"'

aan de Öréng- of Péndéng- en de Lêstèn-rivieren en aan de uit

beider samenvloeiing ontstane Tampör met haren zijtak, de Poeuti,

stroomafwaarts tot Simpang toe, waar de Tampör met de Djëriiéh

samenvloeit en de Simpang Kanan vormt, beliooren allen tot de

bevolking van Gajö Loeös of hebben zich daarbij aangesloten.

Wie de Gajósche toestanden begrijpt, ziet in, dat op zoo grooten

afstand van feitelijke gezagsuitoefening door eenen rödjö van eigenlijk

Gajö Loeös slechts bij uitzondering sprake is en dat de hoofden dier

nederzettingen, al zijn zij in naam gemachtigden van zulke rödjö's,

inderdaad vrij zelfstandig hunne zaken doen. Toch behooren de

hier bedoelde plaatsen evenzeer bij Gajö Loeös als die aan gene

zijde van de waterscheiding met het Alasland.

Wat het eigenlijke Tampór-gebied betreft, heb ik mijne gegevens

hier en daar kunnen aanvullen uit het rapport van de e.vcursie, die

in Maart 1902 van Koeala Simpang naar Sërhödjadi werd ondernomen

en waarbij de kampöngs van Simpang tot en met Tampör ook

bezocht werden.

Öréng (') met 4 huizen, eenige bulten en eene groote mërësab, oiéng.

(') Naam van eenen boom.
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die erop berekend is, dal velen op hunne reizen tusschen Sërbödjadi

en Gajó Loeös hier overnachlen, heeft eene bevolking, die uil Sëroelö

in hel Döröl-gebied geïmmigreerd is. Deze slaal onder een eigen

hoofd, dal echler Boeket als Ijéq erkent. Menschcn uil Koelö Lintang

wonen vaak lijdelijk in deze buurt, bijv. in de gehuchten Leiui)oeséng,

Tekökör, Lököp, in hutten en buffelkralen.

In vrij recenlen tijd zijn een aantal lieden van Oréng ten gevolge

van onlusten naar het Meergebied uitgeweken en hebben daar eenc

nieuwe nederzetting van denzelfdcn naam (') geslicht bij Paja Djagal

(Piigaséng). De eigenlijke Öréugers mogen niet alle stammen der Gajö

Loeös in aanverwantschap treden, maar niet met van Sëroelö lier-

komstigen (zooals die van Rëröbö Töa) noch met hunne stamgenooten

in het gebied van Rödjö Tjéq.

Caiijaii. De naburige nederzetting Gadjah leerden wij reeds kennen als

een afgelegen gehucht van Koetö Lintang, en de buffelkraal (van

Péndéng en Oréng) Trangön heeft uit den aard der zaak slechts

lijdelijke bewoners. Van meer belang is het verder stroomafwaarts

gelegen

Péndéng. Péndéng, dat uit twee wijken bestaat: Përlèq (^), dat meer boven-

strooms ligt, 5—4 huizen beval en waar het onder Boeket ressor-

teerende hoofd, Toeö Përléq, woont, en Péndéng of Péndéng Palöh,

meer benedenstrooms, met 7 Imizen. De menschen zijn, met uil-

zondering van ééu huis van den stam Boeket in Përléq, van cenen

oom van den tjéq, stamgenooten van die van Oréng, dus oorspronkelijk

van Sëroelö, en zij erkennen eveneens Boeket als tjéq, maar mogen

met alle geslachten der Gajö Loeös trouwen ; zij hebben eenen eigen

pëngocloe. Deze nederzetting kan men als de grens van Gajö Loeös

in de richting van Sërbödjadi beschouwen, en gedurende de zooeven

genoemde excursie naar Sërbödjadi heette het, dat de Gajö's Péndéng

versterkt hadden om hel voortrukkeu der colonne naar Gajö Loeö.s

tegen Ie houden.

(') Zie boven liladz. 164.

(') Papaja. Andere plaiilsen van dien naam in Tocndjnng (liladz. 190) in hel nörölgeliied

(bladz. 216).
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Bij de samenvloeiing der Poeuli met de Tampór (Koeala Mëriam) TampHr en

en daaromlreut heeft men een complex van kampöugs, die gezamenlijk "^",^'^'

buitenaf Tampör genoemd worden, en waarvan de twee vooinaamsle,

ééne juist aan de samenvloeiing, ééne een weinig stroomopwaarts

aan de Poenli bij uitnemendheid Tampór Palöh en Tampör Boer of

ook wel kortweg Palöh eu Boer genoemd worden; zoowel deze

kampöngs als de naburige nederzettingen Sèherbö (ladangs van Tampör),

Rébö Prang (idem), Mêlidi (eeu paar buizen vau mensclien uit Pén-

déng), Përboelón (ladangs van menseben uit Porang), Kaia Doeren

(ladangs vau Tampör), hërmal en Baloe Soembang (ladangs van

Simpang Djernéb) en Simpang Djériiéh (een paar huizen van menseben

uit Tampör en Koetö Liutang) hebben, voor zoover zij niet enkel

ladangs zijn, gemiddeld 4—3 buizen. De bewoners, die zicb met

ladang- eu sawabbouw en handel in boschproducten geneeren, zijn

niet bijzonder welvarend. Zij bebooren onder den Këdjoerön

Pëtiambang; de lieden van Tampör beeten afkomstig van een

onecht kind uit het geslacht der tjéqs van Penampakan.

Het voornaamste hoofd draagt den titel van Gëtjéq van Tampör

[thans Njaq Oeroi (')], ontleent zijn gezag aan Pëtiambang en oefent

dit ook min of meer over de naburige nederzettingen uil. iMaar

in Tampör Boer woonde tot voor koilen lijd llödjö Moedü Ujadën

(bladz. 254—5) die natuurlijk boven het gezag van Njaq Oeroi verbeven

bleef. Verder woont daar (in Tampör Boer) nog een zusterszoon

van Djadén (door eenen Atjèhcr verwekt) Ama-n-Lököp, die even-

eens geen gezag van anderen erkent. Eindelijk is de imöm balé

Ama-n-Kocala ook een soort van hoofd, dat in bet bijzonder over

Mëlidi werd aangesteld, in plaats van den Péndénger Alam, die daar

vroeger fungeerde.

Een paar kleine nederzettingen van Gajö Loeös aan den beneden-

loop van den anderen tak der Simpang Kanan, waaronder vooral

Djërnéb, worden onder Sërbödjadi besproken. Zij beweren uil

(') Zijn vader, Si Djèinp«r, alias Ama-n-Méreljö, wenl nlspaiiglima van Këdjueióii Karang

gedurende de Tëmiangsciic onlusten verbannen.
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Remököt afkomslig te zijn, maar staan thans geheel oj) zichzelf.

Keereii wij nu naar de Kampöng Loeös terug.

Rëina. Rèma, met 8 groote en 4 Icleine huizen, 1 mërësah en eeiie een

weinig stroomopwaarts van deze kampöng liggende mPsëgil van

denzelfden bouw als die van Pënampakan ; dit bedehuis wordl geacht

tevens te behooreu bij de aan Rëma ondergeschikte kampongs. Rëma

geldt als zeer belangrijk wegens de velen, die het als Ijéq erkennen.

Zelf heeft het eenen Rödjo Tjéq en eenen R. Moedö, welke laatste

iu ïjiké woont.

Eene wijk van 2 huizen, Pêsitang genaamd, is bewoond door

lieden, die uit Pêsitang in Tëmiang herkomstig zijn.

Iets benedenstrooms van Rëma, in de blang Tampèng heeft men

een gedeelte, dat wegens het voorkomen der kleisoort, die voor de

pottenbakkerij gebruikt wordt, Dah wordt genoemd.

Tampèng. Tampèng, ongeveer 20 huizen en 1 mërësah. De tegenwoordige

Pëngoeloe Tampèng heet Ama-n-Pórang, maar zijn bloedverwant

Araa-n-Djoeröm heeft veel invloed. Tampèng erkent Rëma als tjéq;

zelf geldt hij weer als tjéq van den rödjö van Brandang. De menschen

zijn met die van Rëma, Tjiké, Brandang en Tjanè stamverwant.

Een paar uren boven deze kampöng ligt het daarbij beboorende

gehucht Daloe. Een ander, thans onbeduidend gehucht van lieden

uit Tampèng ligt nabij Koetö Oedjöng en wordl Böndör Klipah Dekal

of Oekön genoemd; deze naam is te danken aan de omstandigheid,

dal vroeger menschen van Böndör Klipah hier hunne rijstvelden

hadden.

Oeloe-n-tanóh. Oeloe-n-tattóh is eene pëkampöngön, want er staan + 6 huizen

met vaste bewoners, deels afkomstig van Kètól (Bovcn-Peusangan),

deels van Nalön (Döröt); die van Kètól hebben bunnen eigen Pen-

goeloe, die van Nalön slechts eenen toeö, maar beide geslachten

zijn genealogisch zelfstandig en mogen onderling en met hunne buren

trouwen. Zij staan onder den tjéq van Rëma. Even boven deze

kampöng bevindt zich het graf van den vermaarden heilige Têngkoe

Imöm Boeket of Tëngkoe Oeloe-n-tanóh, die volgens de legende eens

van zijnen niet minder beroemden collega Tëngkoe di Koetö (Tèlóng)
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eene bezending lipal (de bekende lekkernij, die de Atjèhers timphan

noemen) ontving, die door eenen aan dezen laatsie dienstbaren tijger zóó

snel werd overgel>racbt, dat zij in weerwil van den afstand van 7 dag-

marschen, wariu aankwam. Deze beide heiligen gelden ook na hunnen

dood als mèkoelö, dat wil zeggen dat zich in de nabijheid hunner graven

een ol' meer tijgers {koelö) als hunne trouwe wachters ophouden.

Braiidaitff, met G groole huizen en 1 merësah, heeft een eigen Braodang.

rödjö: Ilödjö Moedö, die als de moedö van Tampèng geldt en met

Tampèng Rëma als tjéq erkent. De iniöm dezer gemeenschap woont

iii Brandang; de wakél en de katép in Tampèng.

Böndör Klipah, 2 groote en 8 kleine huizen en 2 mëresahs, heeftBöndör Kiipah.

eene bevolking, die uit de Meerstreek hierheen verhuisd is, en wel

uit hel gebied van Siah Oetama. Er zijn 2 hoofden, Pëngoeloe Koelö

l'anjang en Pëngoeloe Sëkoeölön, maar het geslacht is één en er is

ook slechts één imöui. Deze kolonie is overigens van Siah Oetama

geheel los geworden en erkent Rëma als tjéq. Een deel der mensclien

van Böndör Klipah is sedert eenigen tijd naar Paja Daloe (bladz. 201)

in het gebied van den Këdjoerön Linggö, een deel naar Serbödjadi

bladz. 265) verhuisd.

Tjiké (') bevat thans slechts 3—4 huizen en 1 mërësah. Het Tjiké.

Iioofd is de Moedö van Rëma, welks katép ook hier woont. Beide

kampöngs hebben zeer geleden in de zoogenaamde «prang Rëma",

eenen opstand van Brandang en Böndör Klipah legen Rëma als

hunnen tjéij. De weerspannigen werden door Rëma, Tjiké en Tam-

pèng enz. tol rede gebracht na eenen oorlog, waarin Brandang en Tjiké

door brand verwoest werden. Langzaam beginnen zij zich van die

ramp te herstellen.

liékél Dèkal (*), met 5 groote huizen, 1 klein en 1 mërësah. luikm Dëkai.

De naam der kampóng "Het nabijzijnde Rékét" wijst op het

beslaan van een «Verwijderd Rékét", Rékét Göip; dit is dan ook

de naam van het straks te behandelen kanipöngcomplex, waarvan

(') Eene biezensoori, die men voor het vlechten van mallen gebruikt.

(') Dit liekal, diehtbijgelegen, heeft betrekking op den afstand tot de eigenlijke Kampüug

Loeös; eveneens in Pëparéq Dëkat enz.
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LPiuiJolam als hoofd-kanipöng geldt. De lieden van Rékét Dëkat

zijn oorspronkelijk van daar, in hel bijzonder van Toenggöl herwaarts

geëmigreerd; zij staan ook nu nog builen staniverwautschap racl

Rëma, dat zij als Ijéq erkennen, en met andere naburen, terwijl

het huwelijk met de lieden van Toenggöl, Lëmpëlani en stamver-

wanten hun verboden blijft. Rödjö was tol vóór korten tijd Ama-

n-Tënggoelön, maar sommigen willen dezen als bödöl van den Rödjö

Moedö van Toenggöl (Rëkél) beschouwen. Hij werd wegens nie-

laaLschheid [liedöl, penjal;i'-( hölcq) afgezet en uil de kamijöng g»--

bannen.

Köiuj is verdeeld in twee wijken : Kimg liocr (Boven-Köng), met

4 huizen en 1 mërësah, waar de rödjö en de toeö wonen, en Kóng

Palöh (Beueden-Kóng), met 5 huizen, waar de imöni gevestigd is.

Ook Kong staat onder Rëma als tjéq, maar mag met al zijne naburen

in aanverwantschap treden, omdat de menschen oorspronkelijk emi-

granten uit Lömöt (Döröt-streek) zijn. Alleen met de lieden van

Rókét (dus met de menschen van Lëmpëlam, Toenggöl en WikH

Dëkat) is bet huwelijk hun verboden. Dit schijnt eenc kunstmatige

verbroedering te zijn.

Pënósan heeft een groot aantal huizen (de opgaven variecrcn van

30—40) en 4 mërësahs. Men heeft hier eenen Rödjö (Pëngoeloe)

met eenen wakél, die beiden hunne toeö's hebben, evenals de imöm.

De tegenwoordige Pëngoeloe is de jeugdige Djöbör, wiens belangen

waargenomen worden door zijnen oom Panglimö Kalö, panglimö

prang van eenen vorigen rödjö. Men beweert, dat oudtijds Pënosan

de suprematie van Pëparéq erkend zou hebben, hoewel loch reeds

in eene oude legende (boven, bladz. 101) de hoofden dier beide

plaatsen nevem elkander staan. Thans staal Pënósan met Pëparéq

en Tiëgarang in eene triplo alliantie {lorloe sagi) van onderlinge hulp

legen vijanden, maar ook deze driebond schijnt al vrij versleten

te zijn.

In enge stamverwanlscba|( slaat Pënósan alleen niet Pasér, eene

tot zelfstandigheid ontwikkehh! kolonie van Pënósan. Het tusschen

die beiden en Pënggalangan nog geldende huwelijksverbod schijnt
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reeds als een last beschouwd te worden. Sommigen mijner zegs-

lieden beweerden, dat het onlangs opgeheven zou zijn, maar anderen

ontkenden zulks beslist. Het zal zijn langsten tijd wel gehad hebben.

Kéloekah en AI<Til. beiden aan ccnen zijtak van de Tripa, die veel Cehuciuen vai

verder benedenstrooms in de hoofdrivier valt dan de zijrivier, waar-

aan Prnösan zelf ligt, benevens Aurjasan, aan een eigen klein stroom-

pje, hetwelk met andei-e, zooals de INjëlki en de Sükoeölön, de zijrivier

van Akól en Këtoekaii vormt, zijn gehuchten, die bij deze aanzienlijke

kampöng behooren. Sëiu/gapa en Koelö Riöm zijn complexen rijst-

velden van Pënösau, tusscheu deze plaats en Angasan gelegen.

Op Krtoekah heeft geruimen tijd de vloek (sï'rapa) van eenen

habib (afstammeling van den Profeet) gerust, daar deze op zijn

verzoek om eene kokosnoot van de bevolking ten antwoord kreeg,

dat de boomen geen vruchten droegen, terwijl zij inderdaad volge-

laden waren. De verwcnsching des heiligen had ten gevolge, dat

de voorgewende tijdelijke onvruchtbaarheid tot eene langdurige

werkelijkheid werd. Men zegt, dat de vloek nu langzamerhand

uitgewerkt schijnt te hebben (').

Op de Blang Möngkör, dichtbij Këtoekah, zijn buffelkralen van Pasér.

Pëpnréq is de naam van twee op + een half uur gaans van pëpar^q Dëka

elkander gelegen kampüiigs. die wat de bevolking betreft één geheel •=" '' *^°'p

uitmaken. In de Oostelijke, Pëparéq Dèkal (!> huizen), woont de

Prngoeloe of Rödjö Tjéq (thans Djamal, die na den dood van zijnen

vollen neef en voorganger Ania n-Timbang met diens weduwe trouwde

en sedert ook Ama-n-Timbang genoemd wordt) (^), in de Westelijke,

l'épnréq Grnp, de Rödjö Moedö, hoewel de huizen van hen, die onder

dezen en onder genen rcssorleeren, door elkander in beide kampöngs

voorkomen. Aan de overzijde der rivier van Ptparéq Dëkat juist

tegenover de kampöng, ligt de mésëgit van Pëparéq, die tevens tot

Pënosan geacht wordt te behooren.

Pëparéq Dëkal vormt ééïi geheel met Gëgarang ; tezamen hebben cëgarang.

(') Vergelijk den sonrigelijkcii vloek vaii Toemljaiig, linvcii liladz. 190.

(') Tijden'; Ama n-Timl)nng'« vader was diens neef Rödjti Bocdjaiig fcilelijk de invloedrijke

man. Rniljo Boedjang is nii dood. maar zijn broers-zoon Ama-n-Oesén werd in 1900, toen

ik hem in Blang l'idic ontmoelle, als Rmijü Pëparéq betiteld.
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(leze kampóngs ongeveer 20 huizen; de Rödjö Gëgarang, die den

lilel IVngoeloe Söudörön (') (bladz. 101) draagt (eenigen lijd geleden

Dalöt] danti, Ihans Ama-n-Doerén) erkent IV-paréq als tjé(j, en geldt

Koeiö Oedjïïiig op Zijne beuit als tjéq van den Ilödjö van Koelö Oeiljdng (ook Toe-

djömj uitgesproken) met + 7 huizen, dat verder stroomafwaarts

ligt. Leité Djögani heel de tegenwoordige Ilödjö Moedö van Gë-

garang.

Pèparéq Gnip heeft ongeveer 8 groole en 4 kleine huizen.

De menschen van al deze kampóngs worden geacht tot ééneu

stam te heiiooren. De bewering, dat de kern van dien stam uit

het landschap Kloeët afkomstig zou zijn, klinkt niet zeer waarschijnlijk.

Volgens sommigen zou de bevolking van 1'adang en zijne onderhoorige

kampóngs oorspronkelijk eene kolonie van Pöparé(| zijn, evenals

l'asér van Penósan, en zou Padang dan ook vroeger Pr'|)aré(j als

tjéq erkend hebbeu. Velen loochenen dit en beweren, dat Padang's

zelfstandigheid van oudsher dateert, al is hel, blijkens het nog steeds

gehandhaafde huwelijksverbod, met Peparé(| bloedverwant.

Met Pt'paréq ziju voorts nog stamverwant de bewoners van Rëmókót

(met Koelö Tinggi) aan de hoofdrivier, die van Lëmptlaui Djabo aan

de Wöih ni Rampóng en die van Traugóu. Tusschen Gëgarang (met

Koetö Oedjóng) en Rëmököt geldt echter het huwelijksverbod niet.

Aan eene van de beken der zijrivier, waaraan verder stroomafwaarts

Aköl en Këtoekah liggen, bevindt zich het tot Pëpai'éq beiioorende

gehucht Sëkoeölön; volgens sommigen zou dit vroeger eene meer

aanzienlijke nederzetting zijn gev^'eest. De bevolking van Sëkoeölön

in Sërbödjadi is niet van hier, maar uit Böndör Klipah afkomstig.

Boven Sëkoeölön is nog een ladangcomplex van menschen uit

Pëparéq, dat Tënëböq heet.

Hékéi. Gaat men van Lëmbé de hoofdrivier verder af, dan komt men

aan eene reeks van kampóngs, beginnende met Këndawi, eindigend

met Söndörön, waarna eenige uren lang de beide hier vrij steile

oevers der Tripa onbewoond zijn. Als het centrum van deze kampöng-

(') Deze lilcl slaat, nu allhiins, builen eeiiig verbniid met de
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reeks kan men drie aan een linkerzijslroompje (de RékcH) der hoofd-

rivier vlak bijeenliggende kampöngs beschouwen. Het zijn aan den

rechteroever van het zijriviertje : Tjanè Oekön (Boven-Tjanc), dat als

Dioederkanipöng van een groot aantal dezer nederzettingen geldt, en

het daarmede één geheel vormende Toenggöl, welks bewoners echter

van andere herkomst zijn, verder aan den linkeroever Lémpélam,

dat als moederkampóng van Toenggöl en eenige andere geldt. De

plaats, waai' deze drie kampöngs liggen, heet in haar geheel R 'hél of,

ter onderscheiding van het hierboven (bladz. 241) reeds besproken

Rékét Dëkat, eene kolonie van uitgewekenen, R'kél Göip. Deze

laatste naam duidt dus, wanneer men hem in localen zin bezigt,

het terrein aan weerszijden van bedoeld zijstroompje aan, waarop

die drie kampöngs liggen, maar heeft men het oog op de bewonei's

en hunne herkomst, dan bedoelt men met Rékét in het bijzonder

den stam, die in Lëmpëlam en Toenggöl en daarvan herkomstigc

nederzettingen woont. Wij bespreken hier dus de gemeenschappen

van Tjanè Oekön en van Lëmpëlam elk afzonderlijk.

Tjanè (') Oekön (Boven-Tjanè), 5 huizen en 1 mërësah. Het hoofd TjancOckon

is Rödjö of Pëngoeloe Këmala (^), wiens moedö in Könéug zetelt.'''^^^'^^^'^'"','''''

Tjanè Töa (Beneden-Tjanè), 4 huizen en 1 mërësah, hoewel op

eenigen afstand gelegen, behoort geheel bij Tjanè Oekön en heeft

geene eigen kampöngautoriteiten. De gemeenschappelijke imöm

woont hier.

Eene kolonie van Tjanè heeft aan de Bönén (ten N. van Sërbödjadi)

eene kampöng Tjanè gesticht.

Ampa Kólaq (*), 4—5 huizen en 1 mërësah, behoort eveneens

geheel onder Tjanè Oekön. De inwoners zijn alom bekend wegens

hunnen rijkdom.

(') Tjané is slijpen (messen enz.); aloë Ijané = slijpsteen.

(*) Zie over dezen lilel liierboven, bladz. 103, waar in planls van Lëmpëlam Ie lezen

's Tjané Oekon. Om hel geslacht van de onder dit hoofd ressorlecrende menschcn aan

te duiden, bezigt men wel den naam Këmala Rödjö (d. i. Këmala, met een hoord. dal

alleen rodjó genoemd wordt; in tegenstelling met Këmala Dërna (van Lëmpëlam)

(') Ampa = ledig, van padiaren; kdlwj = wijd.
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Könéng ('), mei + 7 groote, 6 kleiuc huizen eii 1 mërësah, is

de eerste kampóng vau Gajö Loeös, die men van de Dörölslreek

komende bereikt, tenzij meu bij den driesprong van Raq Liiilang

het iiukerpad naar Tjanè Tóa inslaat. Enkele jaren geleden heelt

Kónéng samen met zijnen tjé(], Tjanè Oekön, de in opstand gekomen

deelen van Tjané, namelijk Tjanè Töa en Ampa Kölaq, ten onder

gebracht. Ook van dezen strijd schijnen veediefstallen, die niet naar

behooreo afgedaan werden, de eerste oorzaak gevormd te hebhen.

De bevolking is met die van Tjanè Oekön verwant; het schijnt echter,

dat meu vooi-nemens is, zich van hel huwelijksverbod te emancipeeren,

daar het moeilijkheden oplevert. Dit laatste zou soms reeds geschieden

wat betreft Tjanè Oekön en

Söndörön (*), waar ongeveer 4 huizen en 1 mërësah zijn, gedeel-

telijk van menscheu uit Könéng, meest van Tjanè Oekön. De

dagelijksche zaken worden hier afgedaan door den Toeö Dölöm van

Rödjö Këmala (Tjanè Oekön), terwijl hel gezag van Könéng niel

afzonderlijk vertegenwoordigd is.

Kópör (^) en Manggang, hel eerste thans verlaten, hel tweede

een paar huizen en 1 mërësah bevallend, zijn eveneens gehuchten van

Könéng, welks katép (onder-imöm) iu Manggang woont. Aan de over-

zijde van Köpör lag vroeger eeue, thans verlaten, kamjiöng Koetö Bëndél.

Kroeng Ringköl (*), eene pëdösönöu vau Könéng, beslaat uil eenige

hutten. De bewoners van Tjanè Oekön en de zes daarna genoen)de

kampöngs, die behoudens de genoemde uilzonderingen van recenlen

datum onderling geene huwelijken mogen sluiten, worden gezamenlijk

anaq-n-si piloe, de zonen der zeven (^), genoemd, terwijl de thaus

(') Beteekciit kurkema.

(') Over de betcckcnis vnii ileii rmam (.ii ile legende die ilaiiraiiii vuiboiideii is, zie

meu bladz. 101. üie legende bieiigl men eehler mei bel hoofd van Gëgaraiig, Hëiigoeloe

Sondüröu in verband.

(') Eene slruik.

(*) Kroeng is de Gajö-uitspraak van liel Aljèhsehc kroeêng = rivier, ringköl (Atj. lingkn)

ombuigend, omgevend.

(') Dit zal belrekking hebben op hunne vermeende afstamming van zeven huisgezirmen,

niel op het aanlal der kampöngs, daar deze tezamen slechts 2 geslachten of gezagseenhedcii

herbergen.



volgende zes die lot elkander in soortgelijke verhouding staan,

maar ten opzichte van Tjanè Ockön enz. als vreemden gelden, anaq-

n-s' {si) ÓHÓm, de zonen der zes heeten. Deze zijn:

Lémpëlam ('), 6 groote huizen en 1 groote mërësah, onder RödjnL'm|ifi;ini enz.

Këmala Derna (thans Ama-n-Si"h), die meest in Pinaug Rögöp woont. ' "'T""

Iels huilen deze karupóng staat de mësëgil, die Mësëgil Rékét ge-

noemd wordt en voor de anaq-n-si pitoe en s'önóm gezamenlijk

dient.

Tocngqöl (^), 12 groote huizen en 1 mërësah, onder eenen eigen

1'ëngoeloe Moedö, die Lëmpëlam als tjéq erkent.

Bij Toenggöl hehooren de vrij belangrijke gehuchten Dah (') en

Oeraugkaja, waar hulfelkralen en allerlei aanplaulingen zijn. In

Oerangkaja zijn ook arènhoomen {pangfiöh), waarvan men hel sap

(póla, in de Meerstreek aral) wint.

Tédaloe of Koetö Dnloe (*), 3 huizen en 1 mërësah, die tot Toeng-

g(il Itehooren ; er woont hier een toeö van den Rödjö van Toenggöl.

l'inang Röf/öp (*), een onaanzienlijk stuk kampöng van 4 kleine

huizen en 1 mërësah, hehoorende tol Lëmpëlam, welks Ijëij

gewoonlijk hier woont.

Kéndawi, 6 huizen en 1 mërësah, met een eigen rödjö, die Lëm-

pëlam als Ijéq en nog in het hijzonder den Moedö (in Toenggöl)

ais zijn hoofd erkent. De menschen kwamen uil Bintang hierheen

en heiiooren oorspronkelijk lot den slam Löt (bladz. 160), maar hehhen

hun stamverband o|)gfgeven.

De zesde der »<tnöm" is hel boven (bladz. 241) reeds genoemde

Rékcl Dëkal, welks lieden onder ccncn vreemden Ijéq slaan, met

handhaving der oude slamvcrwantschap.

Voorbij hel gedeelte der Tripa met de onbewoonde oevers, dal

bij Söndörön begint, krijgen wij nu stroomafwaarts

(') Ecnc maiiggasoiirl.

(*) lEciiig, allecnslaanil", waarsiliijnlijk oruilal ilc vestiging oudtijds slechts één hnis

bevalle.

(') De .s|iC(Me der pottebaksicrs.

(') Naam van eenen boom, die bij de kuai|iüiigs grocil.

I') I). i. op een bao|i, dichl bijcciislaande piiiaiigbaomeD.
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Rëmnkót raei Rémökot, met 1 groot en 3 kleinere huizen en 1 mërësali, onder

'""^'eenen eigen rödjö. Men zegt, dat de oorspronkelijke titel van dit

hoofd, die thans min of meer vergeten raakt, Pëngoeloe Padang was.

Volgens eeue der vele onderling strijdige overleveringen zou een

viertal hoofden met hunne onderhoorigen in den ouden tijd uit ge-

brek aan grond Linggö verlaten en zich in Gajö Locos gevestigd

hebben: Pëngoeloe Pëparéq, P. Pënösan, P. Söndönin (Gëgarang) en

de hier bedoelde P. Padang. Hierbij behoort het niet ver ver-

wijderde

Koelö Tinggi, met 4 huizen, waar de loeö en de imöm van Kc-

mököt wonen. Of de bevolking van Rëmököt van Pëparéq afkomstig

is, staat niet vast. Wel is zij met Pëparéq, Padang enz. ver-

want, gelijk wij boven (bladz. 244) zagen. Ditzelfde geldt ten

opzichte van de aan de Padang-rivier (WOih ui Hampöng) gelegen

kampöng

Lëmpëlam Djabö, met 4 huizen en 1 mërësah en een eigen rödjö

uit bet geslacht van Rëmököt, die R. Padang heel. Met Rëmóköl

bestaat wegens den grooten afstand feitelijk geen Ijc'-q-verhouding,

hoewel de menschen van daar gekomen zijn.

Beneden Koetö Tinggi zijn de oevers der Tripa weder over eene

aanzienlijke lengte onbewoond, tot waar men aan het gebied van

Pasér (') komt. Deze kampöng beeft 11 huizen en 1 mërësah. De

bevolking is afkomstig van Pënósan (zie boven, bladz. 242) maar

thans zelfstandig onder haren Rödjö Tjéq, een jong, melaatsch man,

Madél genaamd (^); het hoofd van Rëröbö, hoewel wegens verschil-

lende afstamming niel in eigenlijken zin de moedö van Pasér, erkent

Pasér als tjéq. Gehuchten van Pasér zijn AWeV J/awes (bovenst rooms)

en Röndcng (benedenstrooms), terwijl in het gebergte ten Noorden

der kampöng, den Boer Kébö (^), ladangs aangelegd zijn.

Lëmpëlan

Djabö.

('I Vlakke rivier nf moeroever rael zand of kiezel.

(') De dikwijls in Boven-Sne-öJi vertoevende neef (zoon van eene ziisler des vaders van

den Rodjo in angkap-huwelijk mei ecnen Atjéher) van Madél, Ama-n-Sili Aminah, wordl

daar gewoonlijk Rödjö Pasér genoemd.

(•) Eene soort van paddestoel, die vooral bij bufieldrek ontstaat. Andere soorten

heeten loelél, tjébél (op dooJc boonislanimcn).
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De hoofden van Pasér zijn eigenlijk de opvolgers der lionfden van

FëDÓsaii sedert een Rödjö Penösaii naar Pasér verhuisde en de zaken

in Pënösan aan eenen hödöl overliet. Later werden die bödöls op

hunne beurt zelfstandige rödjö's van Penösan. Ten opzichte van

Pënösan en Penggalangan geldt het huwelijksverbod.

Ter hoogte van Pasér, llëröbö en naburige gehuchten is de linker-

oever der Tripa-rivier doorloopeud steil en bergachtig, aan den

rechteroever is achter de nederzettingen eene strook rijstveld van

op zijn breedst + 1 uur gaans. Beneden Këtoekah komt het

gebergte tot aan beide oevers ; rechts heet het Boer ni Koeala (Kalaj

Loeang, links Boer Gadjah Pedjoet (').

Rèröbö, ook wel Réröbö Tda (over het gehucht Réröbö Oekön zie Këröbö Tön e

„ „ gchachlcii

boven bladz. 236) ± 20 huizen en 1 zeer groole nieresah en drie,

alle benedenstrooms gelegen gehuchten: Ktöang, Kla en WóiliRidh;

terwijl bovenstrooms

Séloel een paar huizen bevat, die ook bij Rëröbö behooren.

De menschen van Rëröbö, die Pasér als tjéq erkennen, zijn van

Scroelö (Dörötgebied) herkouistig; geen huwelijksverbod geldt dan

ook tusschen hen en die van Pasér met hunne verwanten. Men

noemt ook het thans verdwenen Nanga (Dörötgebied : zie boven,

bladz. 213) als plaats van herkomst van sommige lieden uit Rëröbö.

Ecuc afspraak, die beide partijen verplicht, bij huwelijken onderling

de huwelijksgift {ondjoq) niet boven 80 dollars op te voeren, zal

wel eens overtreden worden.

De belangrijke linkerzijrivier, die even na hare vereeniging met de

Lawaug bij Kala Lawang zich in de Tripa stort, heet in haren

bovenloop gewoonlijk de Wöih ni Padaug, in haren benedenloop de

Wöih ni Rampöng. Hare monding, in welker nabijheid vroeger

wörs van het hoofd van Lempëlam Djabó waren, die nu verlaten

zijn, kan men als de uiterste Westelijke grens van de bewoonde

Gaj5 Loeös in ruimeren zin beschouwen.

(') Gajöscbc uitspraak van hel Aljèhsclio gadjah jndjocet, «magen
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Nedcizciiiiigeii Alle nederzettingen aan deze rivier behooren bij Padang, de van

iii Püdaii" 1*'^^P^'"'^'1
uit hier gevestigde kolonie, met uitzondering van vier of

(Ramiinng). vijf: het boven, als kolonie van RemiJkot reeds behandelde Z,ëm/)c/am

Djabö, Roempi, door lieden uit Nosar bewoond, Oemah Tocngoöl,

Koelö Sanggr, nederzettingen van lieden uit Köng, dus oorspronkelijk

uit Lömöt (Döröt), en

Tningnn, Tranfjön ('), 4 groole, 6 kleine huizen en 1 mcresah. Over den
vriiliccrliike

i i n . i ,.,,,,..
ii!iiii|inng.

""'"Sprong der bevolking wordt verschillend bericht: sommigen

beschouwen de kern als afkomstig van Atjèhsche immigranten, die

op den stam van Padang (en dus ook van Pëparéq) kunstmatig geënt

werden (bërsisahaii). Zij zijn thans in het huwelijksverbod met Padang

c. s. opgenomen, zonder Padang of Pëparéfj als ljé([ te erkennen.

Hel verbod geldt echter niet voor de andere geslachten, die met

Pëparé(| en Padang als bloedverwant gelden: met Peuggalangan, Pe-

nösan, Rrmököt, Pasér mag Trangön dus in aanverwantsciiap treden.

De rödjö heeft den erfclijkcn naam Uödjö Pödöng (^) en geldt als

wö/m of hihös, d. i. min of meer vrijheerlijk. Oudtijds zou de

rödjö van dit geslacht van alle andere verplichtingen jegens den

Vorst van Atjèh ontslagen zijn, behalve deze, dat hij op elke audiëntie

éiine gampét (gevlochten zakje) gepelde rijst, een witten liaan en

een steel öf van een rijstlepel öf van een biioeng (dissel) als hulde-

blijk zou aanbieden. Ook zouden de bewoners van Trangon van

alle bedingen van hunne handelswaren in het gebied van Soesöh

vrijgesteld zijn. AVat er van deze overlevering aan zij, llians is

zij niet meer dan eene herinnering. Alleen lieefl geen ander rödjö

over Uödjö I'ödöng het tjéq-gezag en Iiescbouweii de këdjoeröns hem,

zoowel als den Kedjoerön Dagang (bladz. 235) als geheel builen de

sfeer hunner bemoeienis te behooren.

Gehuchten en ladangs heeft ïrangön aan den benedenloop van

Ui'l kleine Wöih Onéng genaamde, rechterzijslroompje der Padang-

(') Eenc iilaiil, wclkci- bladeren iiicii als rauwe grocnlc (oelöm) col.

(') Eericii bloedverwant van dil hoofd, Itödjó Ocsö]i, benevens Iwee zijner aanzienlijkslc

kaaipönggenoolen, leerde ik kennen.
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Padang, + 10 groote en eveuveel kleiue huizen en 1 zeer groole i'aibng en

uiëresah. Over den oorsprong der Ijevolking uit Prparéq enz. werd "
"''

boven reeds gesproken. Eén huis is hier door lieden uil Lande

(Döriil) bewoond. Er is een Rödjö Tjéq en een Moedö, beiden met

hun personeel.

Öncng (') ter weerszijden van het zijslroouipje vau dii'n naam, is

een gehucht met wörs en ladangs van I'adaug.

Lempélam Pinaufi, een stuk kampóng met 6 huizen van menscheu, Lëmiwhun

die onder deu 3Ioedö van Padang ressorteeren.
'"'"' '

Door lieden van Lcmpëlau) I'iuang wordt het geliuiht U>ki>l (')

benedenstrooms van Roempi, bewoond: daar zLjn ook rijstvelden,

die bij L. Üjabö behooren.

Oemah Toenggöl is eene vestiging van één huis tusschen Lï-mpr-lam "•emali

Djabö en Iloempi; ouder den Pengoeloe Köug (Ama-n-Kajniig heet
"^''^s»-

de tegenwoordige titularis) wonen daar menscheu, die uit Köug

Boer herwaarts uitgeweken zijn. Daar dezen uit Lömot (Diiröt-

gebied) afstaumieu, mogen zij ook bier niet al liuuiie naburen iu

aanverwantschap treden. Dilzellde geldl van

Koeló Sanggé {Tésanggc), waar de in aantal toenemende lieden uil Koein Sanggé.

Köng 2 groote buizen en 1 mérésah hebben en waar ook de toeö

en de imöui van deu Pengoeloe Köng wonen. Dit hoofd erkent

echter den Kiidjö ÏJé(| van Patlang als zijnen Ijéii.

Itoempi (•^) met 5 huizen en 1 mérésah, wordt ook door immi- iioem|ii.

granteuafstanunelingen bewoond. Deze lieden zijn uit JVösar (Meer-

gebied), maar hebben geen eigen lioobl, wel een toeö, die onder

Rödjö Tjéq van Padang staan. Aan bet zijslrooiupje, waaraan Gèwat,

een bij Lénipélam Djabö belioorend gehucht, gelegen is, ligt meer

benedenstrooms een gehucht vau Roempi, dat eenvoudig Wöih-n-

Roempi heet.

(') Zie bo»en. bladz. 27.

(') N'aam »an een kleine vi=ch, die Tcel io arocis voorkonil.

(*) Een boom, in het woud Toorkotucnd, welker harde vruclilen men

londeldoosjes gebruikt.
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De overige kampöngs zijn eigenlijk niet anders dan verspreide

wijken van Padang:

VersjMeidc Péléri I'inloe, met 2 huizen, Doeren mei 2 huizen, Sófö ('),

"padanr"
^^^' ^ liuizeu onder den ïjèq en 4 onder den Moedö van

Padang ressorteeren, terwijl de Toeö van den Tjéq (Pëtoeö

Gaiuoet) er woont: Bökót, 1 groot huis van lieden van Rödjö Tjéq

van Padang, Rampöng, 1 gi-oot huis en een aantal hutten.

Dij Söjö behoort nog een gehucht Vanlang, waar vroeger slechts

wörs van lieden dier kampöng en geene vaste hewoners waren; in

den laatsten lijd zijn een aantal Atjèhers uil Tangan-langati met

vrouwen en kinderen derwaarts verhuisd. Kala of Kocala Kroh

heeft ook eenige wörs van Söjö.

Unsumiic van Qaj5 Loeiis telt dus in hel geheel 10 a 12 stammen, die, wanneer
.Ie iii.leeling

•*

.

°

lier bevolking 'i^''" ^e Splitsing van vele in eenen tjéq- en eenen moedö-tak buiten

van Gaj.) beschouwing laat, uit + 30 geslachten met eigen hoofden bestaan.
Locos.

Onder de stammen, die uit meer dan één geslacht beslaan, zijn die,

waartoe Peparéq en die, waartoe IlBma behoort, verreweg de be-

langrijkste in getal en verspreiding.

Let men op de politieke maatschappen, die deels onafhankelijk

van de slamverwantschap bestaan, en waarvan sommige haren

oorspronkelijkcn samenliang niet geheel onverminderd bewaard

hebben, dan komt men tol een 13-tal, waaronder de tjéq-

schappen van Rëma, Gölö, Boeket, Peparéq en Rékét op den

voorgrond treden.

Ncdcrzeiiingcn Eenige tientallen jaren geleden leidden verschillende oorzaken tot

Tripa:
verhuizing van vele familiën uil Gajö Loeös naar destijds nog onont-

Khrig enz. gonnen gedeelten van het stroomgebied der Tripa, ver benedenstrooms

van het Gajöland. Als eerste aanleiding tot dien uittocht noemt men

eenen burgeroorlog, die als «prang Könéng" in de herinnering voort-

leeft. Later, loen men vernam, dal de uitgewekenen zeer goede

sawahgronden gevonden hadden, volgden anderen.

(') Ecu (loornige boom, die in jong boscli vee
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Weldra was er in Boven-Tripa eene vrij aanzienlijke kolonie van

Gajó's uit Kóng, Tjiké, Gegarang, Kónéng, Pasér, Rëröbö ('), die

hunne nieuwe nederzellingen meestal noemden naar de kampöngs

hunner herkomst.

Het duurde niet lang, of de kolonisten kregen onderling

strijd, waardoor velen zich genoopt zagen hunne ontginningen

in den steek te laten en naar hun vaderland terug te keeren.

Daar de menschen van Kóng het hoogste woord voerden in de

kolonie, werd deze naar buiten algemeen onder den naam Kóng

hekend.

In Boven-Seuuagan was een zekere Teungkoe Djambö Awé, die

om zijne dapperheid gevreesd werd, en zouder eenig gebied te

bezitten, als eene soort van pauglima zelfs den oelèëbalaugs schrik

inboezemde. Omstreeks 1888 moest deze avonturier echter wegens

twisten met bovenlandsche hoofden uitwijken en ging met zijne

familie en volgelingen naar Köng. Allengs nam hij daar het gezag

in handen, en na zijnen dood ging dit over op zijnen jongeren

broeder, die onder den naam Oelèëbalang Pasè bekend is. Onder

hem schaarden zich sinds dien tijd alle onrustige bewoners van

Seuuagan en omliggende strekeu, zoodat Köng nu, vooral sedert in

Seunagan met de registratie begonnen werd, eene verzamelplaats

van vijandige bestanddeelen der bevolking is geworden (*). Gajó's

wonen er niet meer.

In het Westelijk gedeelte van Gajö Loeös, Rampóng en daarom-

trent, huizen vaak vijandige Aljèhers uit de meer Zuidelijke land-

schappen, met name uit Blaug Pidiê (boven Soesöh), welks hoofd

Teukoe Bén de leider van het vei-zet in die streken is. Deze heeft

ook zijne eigene familie derwaarts gezonden, maar is er zelf nog

niet geweest.

O De lieden van Bëröbö, die me<ie emigreerden, werden In hunne nieuwe woonplaata

meental naar Nanga, een GajöR-h Abdera (bladz. 213, 249) genoemd, omdat allhans «ommige dier

ramilies oudtijds van daar naar Gajö Loeös gekomen zijn.

(') In 1902 Is Oeièébalang Pasè gesneuveld.
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SÊRBÖDJADI MET BÖNÉN EN SÊMBOEANG.

P, G EN II. HET GEBIED VAN KÊD.IOERÜN AIWQ, VAN

PËNGOELOE PENARÖN EN \ AN KÊDJOEUÜN TANDÉL.

Séibödja.ii In Si^Tbödjadi is eigenlijk hel slmomgebied van den bovenloop der

enocion zin.
Dj*"i''iöh, die daar ook zelve Wtiili-n-Sërbödjadi beet ; de enkele neder-

zettingen, die zich aan de oevers der Djërnch bevinden, nadat deze,

beneden OedjÓDg Karang haren loop onder de aarde vervolgend,

bij Djamboer Atoe of Batoe uit het gebergte weer te voorschijn

komt, waaronder vooral de kampöng Djërnéh, worden ook nog tot

Sërbödjadi in den engeren zin des woords gerekend.

Buitenaf begrijpt men onder dezen naam tevens het stroomgebied

der Bonen en dat der Sëmboeang, die samen de Boven-Peureula'

vormen (').

licrkoiiist lier j)g bevolking van dit geheelc gebied is uit verschillende deelen
bevolking.

der Gajolanden afkomstig; het meerendeel, en ook de drie hoofden-

families stammen uit het gebied van den Këdjoerön Linggö, maar

af en toe hebhen emigranten uit Gajö Loeös, en eveneens lieden

van de Laut Tawar, zoowel uit Këbajakau als vooral uit Nósar, zich

bij die kolonie aangesloten.

De meest verbreide overlevering, volgens welke Sërbödjadi bet

eerst en het meest van Linggö (Döröt) uit gekoloniseerd werd, vindt

hare ontwijfelbare bevestiging in verschillende namen vankampöngs

en geslachten. De aan gebied en bevolking armste van alle kë-

djoeröns: Siah Oetama heeft uit de omstandigheid, dat een deel

zijner bevolking naar Sërbödjadi verhuisd is, den moed geput om

een verhaal in omloop te brengen, volgens hetwelk Sërbödjadi oor-

spronkelijk zijn gebied zou zijn geweest en onlusten zijne familie

dwongen naar de Meersfreek uit te wijken. Inderdaad vindt men

de menscbeii van Siah Oeiama's geslacht slechts in twee der kam-

(') Over hel lo|)Ogr.Tfis(:li iiog liieiliij Ijehooiencb

bladz. 259, gehandeld.
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pöngs van SërLödjadi en hebben zij zelfs daar sleclits weinig vau

hunne zelfstandigheid overgehouden.

Die legende van Siah Oetama werd boven (bladz. 191—2) door ons Sbh Oeinnw.

reeds behandeld; zelfs de meeste Gajö's beschouwen haar niet als

ernstig (').

Bedaagde lieden uil liet gebied vau Linggö beweren, dat de eerste Herkomst van

kolonie, die van daar uit Sërbödjadi bevolkte, + 100 jaren oud is:^,, Këdjnerrin

zij stichtte de kanipöng Toealaug, die ook volgens de bewoners van ai*"'!

Sërbödjadi de oudste is. Den eersten ontginner noemt men Mójang

Toealang en beschouwt hem als den stamvader der thans in Oedjöng

Karang zetelende familie van Rüdjö Banta. Toen de bevolking toe-

nam, stelde de Këdjoerön Linggö over haar als hoofd zekeren Mërah

Ahöq aan, wiens opvolgors allengs den titel Këdjoerön Aböq gingen

voeren, zonder zich daarom gelijk te stellen met de vier këdjoeröns

van het Gajö-land, die hunnen rang uit Atjèh ontvingen. De voor-

vader van Rödjö Banta geldt als niet geschikt of niet genegen te zijn

geweest om het gezag over de kolonie te aanvaarden.

De bewering der lieden van Sërbödjadi, dat de tegenwoordige

generatie der familie Ahöq de vijfde is, stemt met de zooeven ge-

resumeerde overlevering wel overeen. Eerst schijnen deze hoofden

te Toealang gewoond te hebben, en daarna verhuisd te zijn naarde

kampöng, die thans Koetö Taréng(/ar(% = verlaten) wordt genoemd,

dewijl de bevolking haar gedurende eenigen tijd wegens de zware

(') Nog iiilniJer stiicus iicmcii ile mcc<lcii «cii ander verlioal op, dat door sommigen inel

evenveel ernst als de Sinli Oeiama-Icgendc wonll i>|>gcdisclit cii in hel kort hierop neerkoinl

:

De Vorst van Jainan (Zuid-Araliiu) hail eeucii zomi, die Knil Bëlocl (Gajüsch Këq [jëloel,

Alj. Kaïvó Teupat, d i. hengclhaak zninlcr kromming) heette; deze vischle bij de Koeala

Djainhö Ajé, destijds Samëndéra (verbasterd uit Saintaiira = Soematra) genaamd, een viscli

met diamanten oogen en gondvn schuMieii cii zond dien aan den Radja Roem. Als legen-

geschenk ontving liij cene prinses met hare dienares (iléndajang), cenen imöm en ceneii

motdem (besnijder), benevens ecnige voorwerpen (een koelalikamar = hoorddnck In tulband-

vorm, een koperen siribhiad =: baiét, een wille këndi, een klein kompas, ren mesje en

een touw). Kail Bëloel verwekte bij de Turksche prinses ecnige zoons, waarvan één, Mërah

Ab<M|, de stamvader der Sërbödjadisihc hoorden werd, lerwiji een ander, Mërah Mögn

(zie bladz. 202

—

i) naar den kant van Scnnagan trok. De besnijder werd de stamvader van

het geslacht der Mncdéms, die nu nog de kampöng TiToedjaq bewonen ; de geschonken

voorwerpen worden, voor zoover de land des tijds ze niet deed verdwijnc og bewaard,

deels door de familie der këdjoeröns van Aböq, deels door die van Rodjci Banta.



256

Kedjocrrn

Karan^'.

overstrooiningen, die haar teislerden, verliet om in Lököp eeüe

schuilplaats te zoeken. Thans is Koetö Taréng weder door een deel

der këdjoerönsfaniilie bewoond, maar de hoofdzetel van deze is toch

in de laatste jaren Lököp gebleven.

Ongeveer 30 jaren geleden beweerde Këdjoerön Karang (Tëuiiang)

aanspraak te hebben op het oppergezag over Sërbödjadi, immers

den bovenloop zijner rivier. De toenmalige Këdjoerön Aböq wees

die pretensie af en zeide, dat niemand stond lusschen hem en den

Vorst van Atjèh, van wien zijne vaderen eenen, sedert verloren,

aanstellingsbrief ontvangen hadden en een wapen, eene sikin lapan

sagöë van oud model, die hij destijds in Manja' Pajél o. a. aan

Toeaukoe Mahmoet vertoonde.

Gcsl.nchtUjsi Onderstaand lijstje geeft een genealogisch overzicht betreffende

van Kedjoeroiiyjgj. ^^^ jg laalste vijf dragers van den titel Këdjoerön Aböq: de

vierde, die daarin niet voorkomt, behoorde tot een meer verwijderden

tak der familie.

I Këdjof roii Sërbö

11 Këdjoerön

Lómöq

Rödjö Pasé

jongere broeder van h . Sërbö

^ III Ama-n-Kam-

pöng of Ama-n-

Sërédjah

1

Rödj(> Bëtoel

1

Y (vrouw) gehuwd Ama-n-Sili
1

Sërédjah (vrouw) Gamta of Ama-

met ee

Z (vrouw

met Am

n Aljèher

gehuwd

a-n-Njaq

V Ama

)f Rikél

-n-Oejom

of Man a

gehuwd met

Ama-n-Sapar uit

Kampoeng Bësar

(Deli).

n-Këmoenéng.

Ara lit Ampëran

Peraq
1

Njaq
1

Ara, en nog

een zoon en eene

dochter
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këdjoerön Sërbö, zoo genoemd omdat hij naar Sërba in Tëmiang

verhuisde, werd na die verhuizing door zijnen zoon Lómóq opgevolgd.

Na dezen trad zijn volle neef Ania-n-Kampöng ('), ook Rödjö Toeö

genaamd, op, wiens dochter getrouwd is met eenen man uit Deli,

die door dit angkap-huwelijk, naar Gajösche opvatting, als zoon

van Ama-n-Kampöng geldt, al hlijft men de opvolgers in eenen

rang bij voorkeur in de zuiver mannelijke lijn zoeken.

Na Ama-n-Kampöng's dood wist een lid van een meer verwijderden

tak der familie, Njërang of Rödjö Moedö (IV) genaamd, zich van den

titel meester te maken, maar zijne pretensie werd door anderen,

onder aanvoering van Ama-n-Saköm (Rödjö Banta), met zooveel kracht

bestreden, dat Njërang na enkele jaren het leven erbij inschoot.

Degenen, die in de eerste plaats voor de aanspraken van NjërangMaieischeieden

opkwamen, waren twee vreemdelingen, die door huwelijk bij deze

familie waren ingelijfd : zekere Moehamad uit Ampëran Peraq (Deli),

van daar weggeloopen om zich aan eene door hem verdiende straf

te onttrekken en sedert uit zijn huwelijk met eene vrouw van het

këdjuerónsgeslacht een zoon geboren werd, naar dezen Ama-n-Njaq

Ara genoemd, en een Deliër, die ongeveer 30 jaren geleden naar

Sërbödjadi verhuisde, met eene dochter van Këdjoerön Ama-n-Kam-

pöng trouwde en sedert Ama-n-Sapar werd genoemd. Deze beide

personen, vooral de eerste, behielden na den dood van Njërang in

Sërbödjadi den meesten invloed. De afstammeling van de këdjoeröns,

die de meeste aanspraken op de opvolging had, Ama-n-Oejöm (*),

werd op den achtergrond gehouden, hetgeen weinig moeite kostte,

daar hij noch door ervaring, noch door energie uitmunt. Het heette

wel, dat Ama-n-Njaq Ara, ook Goeroe Koetjaq (') geuaamd, als zijn

vertegenwoordiger optrad, maar feitelijk trad deze, in overleg met

(') Dezen peraman (Tadernaara) droeg hij voordat hij werkelijk vader was. Later werd

hg naar zijne dochter Ama n-SërédJah genoemd.

. (') Oejöm = denneboom; de përaman (vadernaam) is oneigenlijk, want Ama-n-Oejöm

heeft hij zijne eenige vrouw, die hem vrij wel schgnt Ie beheerschen, geene kinderen.

(') Koetjaq = klein, wegens zijne gestalte, en goeroe naar het Gajösche spraakgebruik

wegeus zijne bekendheid met geneesmiddelen, amulelten en dergelijke.

17



Ama-n-Sapar, eenvoudig als kudjoerón op en werd liij door velen

met dien titel aangeduid.

Reeds lang voordat in Maart 1902 Sörbödjadi en het aangrenzend

gebied (Bönén, Sëmboeang, Tampör) door onze troepen vrerd bezocht,

was de bevolking door den loop der zaken in de onderhoorigheden van

Aljèh op die gebeurtenis voorbereid, en hadden hare hoofden in

onderling overleg besloten, zich zonder tegenstand aan ons gezag te

onderwerpen. Ania-n-Njaq Ara kon zich, hetzij wegens zijn verleden

in het Delische of ook om andere redenen, daarbij niet aansluiten

en week uit naar het gebied van Linggö, volgens sommigen om

zich bij den Pretendent-Soellan van Atjèh aan te sluiten; anderen

verzekeren, dat hij naar de Boven-Poenti is gevlucht en daar, eenen

dagmarsch boven de Djamboer Poenti (op den weg van Tampör

naar Serbodjadi) aan den Simpang Kalang genoemden arm der Poenti

ladangs aanlegt. Hij liet evenwel zijne vrouw en drie kinderen te

Lököp achter en heeft dus misschien het voornemen, derwaarts

terug te keeren. Door zijne verwijdering trad de andere in de

Këdjoeröns-familie ingetrouwde vreemdeling, Ama-n-Sapar, van zelf

nog meer op den voorgrond, en hij was het, die de colonne bij

hare komst in Serbodjadi ontving. Ama-n-Oejom verscheen, evenals

de andere hoofden, maar zijn gezag werd door dat van zijnen

aangehuwden oom in de schaduw gesteld. Volgens Ama-n-Sapar

zou Gamta alias Ama-n-Këmoenéug ongeveer evenveel aanspraak op

en meer geschiktheid voor het këdjoerönschap hebben dan Ama-n-

Oejöm, maar dit oordeel zal wel door de nadere verwantschap van

den eerstgenoemde met Ama-n-Sapar ingegeven zijn.

Het stroom- Het stroomgebied van de Bönén is in hoofdzaak bevolkt door

gebied der immigranten uit Pënarön (Döröt-gebied ; zie boven bladz. 209), die

zich vele jaren geleden onder hun eigen hoofd, den Peugoeloe Pënarön

hier vestigden. Zijn gezag, dat zich tevens over de hier gevestigde

lieden van Këbajakan en van Gajö Loeös uitstrekte, was oor-

spronkelijk onafhankelijk van dat van Këdjoerön Aböq, maar waar

deze laatste titel door een energiek persoon gevoerd werd, gold toch

de Pëngoeloe Pënai-ön als de mindere. Thans schijnt de weinig
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beduidende bevolking geneigd om als aan Sërbödjadi ondergeschikt

met ons in betrekking te treden. Trouwens van geregelde gezags-

oefening van de eene dier Gajósche miniatuurrepubliekjes over de

andere is, zoolaug vreemde inmenging ontbreekt, geen sprake. Van

de persoonlijke waarde der presidenten bangt het af, wie de eerste

viool speelt.

Een deel der lieden van Pënarön beeft zich in eigenlijk Sërbö-

djadi gevestigd ; thans wonen zij daar in Djeréng, vroeger iets hooger

aan de Aroel Djëréng in eene nederzetting, die Kampöng Oerang

Pënarön werd genoemd, en waarvan nu alleen nog de vruchtboomen

zijn overgebleven. Die Djëréngers hebben hunnen eigen Pëngoeloe

Pënarön en staan niet ouder dien van bet Bönén-gebied.

De oudste Pëngoeloe Pënarön in het Bönén-gebied, van wienraenDe Pëngoeloe

Ihans nog spreekt, was Ama-n-Kërlang, die in Bönén woonde. Zijn

zoon Njaq Rödjö was te onbeduidend om hem op te volgen en trok

zich naar het afgelegene Aroel Sëké terug, terwijl zijn in Rampah

woonachtige neef Ama-n- Njaq Bangsa als pëngoeloe optrad. Op

dezen volgde een andere neef, Ama-n-Möngkör, die te Sëlëmaq woonde,

en na diens dood kwam bet gezag in handen van eenen uit Meu-

reudoe afkonisligeu Aljèher, Ama-n-Intan, die met eene zuster van

Ama-n-Njaq Bangsa te Rampah getrouwd was. Ama-n-Intan is in

1902 gestorven, en thans fungeert een broerszoon vau Ama-n-Njaq

Bangsa, Ama-n-Mèga genaamd, als Pëngoeloe Pënarön.

Sëmboeaug werd bevolkt uit Lande (Döröt-gebied; boven bladz. 210). Scmiioeang

Met twee kleine nederzettingen aan den linkeroever der Bönén,

tusschen Mëloeöm en Mësér gelegen en Diöm en Blaug Karang of

Barang Karang genaamd, stond Sëmboeang steeds onder een eigen

hoofd, welks amblsnaam Këdjoerön ïandél luidt. Diens voorvader

zou den grond, waarop hij zich met de zijnen vestigde, van Pëngoeloe

Pënarön gekocht en alilus ceue soort van vrij heerlijke {ivökös, Atj.

wakeuëh) positie verworven hebben.

In het geheele, hier besproken gebied beoefent men den Rijsibouw en

1 . • /i — 1 1 11 .1 andere mid-
rijslbouw gelijk m het overige Gajoland, alleen op geu-ngeerde jg|g„ ^3„

rijstvelden (pemö), die met buffels of, waar de bodem bijzonder bestaan.



hard is, ook met den ploeg bewerkt worden. Niet altijd is de

oogst voor de eigen voeding voldoende, de prijs der rijstvelden

moet hier het vier- of vijfvoud van dien van het overige Gajo-

land bedragen. Op ladangs verbouwt men djagoeug of suikerriet,

weinig of geen tabak. De eenige cultuur der bevolking, die voor

den handel werkt, is die van gambir {kaljoe). Bijna alleu nemen

daaraan deel en bereiden het uitgekookte, gestolde sap der takken

tot pastilles ongeveer van den omtrek van een dollar, maar van

grootere dikte. Waar men in het Gajöland gambir gebruikt, betrekt

men die uit Sërbödjadi, en ook naar de Oostkust van Atjèh en ïe-

miang wordt dit product verkocht. In de laatste jaren schijnt de

productie te verminderen; de kaljoe wordt duurder en de pastilles

worden dunner. De bereiding geschiedt namelijk thans bijna uit-

sluitend door vrouwen, die daarmede spoediger voordeel behalen

dan met het weven van kleederen; de mannen hebben zich ook

hier geheel op den meer voordeeligen gëtahhandel geworpen. De

weefkunst werd hier ook vroeger reeds weinig beoefend; Gajósche

kleederen voerde men uit Gajó Loeös in.

De gëtah, die door de bevolking gezocht of uit naburige deelen

van het Gajöland naai' Sërbödjadi gebracht wordt, verkoopt men

naar Tëmiang, van waar men thans ook alle benoodigdheden (zout,

kleedingstoffen en kleine artikelen van weelde) betrekt. De handel

met Peureula*, vroeger niet onbeduidend, is thans verloopen. De

uitvoer en doorvoer van gëtah trekt nog al Maleiers van Tëmiang

en elders naar Sërbödjadi, die met de grootste voordeden gaan

strijken; sommigen vestigen zich hier en verkrijgen, zooals ons

reeds bleek, gemakkelijk gezag onder de weinig ontwikkelde bevolking.

Ook Atjèhers, Alas-lieden en geislamiseerde Bataks leveren hun

contingent aan de bevolking ; het angkap-huwelijk, waarbij de dochter

thuis blijft en de man bij hare familie wordt ingelijfd, is hier van

uitzondering bijna regel geworden.

Een groote toevloed van oerang timoer (zooals men hier alle Maleiers

van de Oostkust noemt) uit Tëmiang naar Sërbödjadi vond in 1893

plaats; tal van volgelingen van Këdjoerön Karang weken herwaarts
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uit en vestigden zicb vooral in Djërnéh en bijbehoorende neder-

zettingen. Tbans is de groote massa weder naar Tëmiang terug-

gekeerd, maar hier en daar zijn die uitgewekenen burgers geworden.

In de gebeele inrichting dier benedenstrooms gelegen kampöngs is

door dat alles verwarring ontstaan.

Men kan zich licht begrijpen, dat menig veroordeelde, uit naburige

streken onvlucht, zich hier kwam vestigen. De colonne, die in

Maart 1902 Sërbödjadi bezocht, hoorde veel spreken van zekeren

uit Tëmiang gedrosten dwangarbeider Si Loeat (zie bladz. 254), die

naar het schijnt ook den naam .Moeda Intan voert en als klein bende-

hoofd rondzwerft : daar hij, naar men zegt van den Pretendent-Soeltan,

enkele achterladers heeft gekregen, wordt hij overal door de bevolking

gevreesd. Hij zou zich dikwijls aan de Beneden-Djërnéh vertoonen,

maar werd ook in Bönén gesignaleerd.

De veeteelt in Sërbödjadi bepaalt zich tot die van buffels en kleinvee Heffingen.

voor eigen gebruik : runderen vindt men er zoo goed als niet, paarden

zijn schaarsch. Wel worden runderen en paarden van elders

over Sërbödjadi naar de kust gevoerd, en dan, wanneer de uitvoerders

vreemdelingen zijn, 1 dollar per stuk doorvoerrecht aan de betrokken

hoofden betaald. Ook van gëtah, die zij uit- of doorvoeren, betalen

vreemdelingen hier belasting: pantjoeng alas, ten bedrage van S 8

per pikoel. Van andere artikelen (tabak, ivoor, rhinoceroshoorn,

boschproducten) wordt ook een en ander geheven, vaak in natura,

terwijl de hoofden bet er steeds op toeleggen, den handel in producten

van waarde, als gëtah, voor zich te monopoliseeren.

In theorie moet men de heCBngen voldoen aan hel hoofd, in welks

gebied men zich tijdelijk neergezet of van welks onderhoorigen men

gekocht heeft: in de practijk krijgen de sterksten of slimsten het

meeste en vormen deze inkomsten vaak het onderwerp van ouderlingen

strijd. Hetzelfde geldt van de verdeeling der heffingen tusschen

elk der drie voornaamste hoofden en de kleinere rödjö's of pëngoeloe's,

die onder beu ressorteeren. Vraagt men naar regelingen dienaangaande,

dan krijgt men van twee personen, die even goed op de hoogte

moeten zijn, de meest uiteenloopende inlichtingen.



Wij zuUeu Ihans de nederzettingen opsommen achtereenvolgens

F van eigenlijk Sërbödjadi, G van Bönén en H van Semboeang.

Umpöngs van Lêlés, de eerste kampöng, die men van Gajó Loeös komende be-

Së'rd'^d'
ï'cil^t, 4 huizen en 1 mëresah, bewoond door menseben, die uit

het verlaten Gërëpa (Dörötgebied ; zie boven bladz. 212) afkomstig

zijn. De kampöng heet daarom ook wel Kampöng Oemng Gërëpa,

en het hoofd, Pëngoeloe Gërëpa geldt traditioneel als een der voor-

naamste onder Këdjoerön Aböq en Rödjö Banta. Even bovenslrooms

van Lëlés beeft men het daarbij behoorende gehucht Bélitah. Iets

Zuidelijk van Lëlés lag vroeger eene kampöng Pauggor, door menschen

van Toealang bewoond, maar thans zijn die weer naar de oude

moederkampóng teruggekeerd en is Panggör verlaten.

Têroedjaq ('), 6 huizen, waarvan 4 bewoond door lieden, die uit

Nósai' afkomstig zijn en wier tegenwoordige hoofd Ama-n-Tëmönggör

heet, 2 door menschen van het Moedém-geslacht. Deze iMoedém

(obesnijder") geldt als hoofd van het geheel, en daar tusschen zijne

lieden en die van Nósar het huwelijk verboden is, kan men thans

de bewoners van Têroedjaq als eene genealogische eenheid, onderdeel

van den stam van eigenlijk Sërbödjadi beschouwen. Door de Blang

Këpinös van Têroedjaq gescheiden is

Toealang (^), waar volgens de overlevering Mójang Toealang, de

voorvader van Rödjö Banta de eerste ontginning deed; 6 huizen,

waarvan 3 onder Pangliuiö Tjéq en 3 onder Wakél, beide geldend

als vertegenwoordigers van den Këdjoerön Aböq.

Met Têroedjaq samen heeft Toealang ééne mëresah.

Lanténg ('), met 1 mëresah en 7 huizen aan den rechteroever

der rivier; de vroeger ook bewoonde linkeroever is thans verlaten.

(') Eene slruik mei zwaar hout en eelbare, zure vruchten.

(') De bekende woudreus met plankachtige uitwassen beneden aan den stam.

(") Dit beleekenl : afgescheiden, op zichzelf slaand, bijv. van een huis ten opzichte der

andere, bijeen gebouwde buizen.
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Hier wonen, onder hun eigen hoofd, Pëngoeloe Sëkoeölön, afstam-

melingen van lieden, die uit Böndör Klipah in Gajó Loeös (hoven,

bladz. 241) uitweken, en Lanléng wordt daarom ook Kampöng

Oerang Sékoeölön genoemd.

Lököp, de kampöng der këdjoeröns van den laatsten lijd, waar Ama-

n-Oejöm woont en diens aangetrouwde neef en "beschermer", Ama-n-

Njaq Ara tot voor korten tijd woonde ; 5 huizen en 1 mëresah, benevens

een Roemoh Barö genoemd, op eenigen afstand van de overige wo-

ningen gebouwd, nieuw huis.

Kitelö Taréng, 4 huizen, welker bewoners geacht worden bij Lököp

te behooren; hier woont een gedeelte der këdjoeröns-familie, waar-

onder de reeds genoemde Ama-n-Sapar en Ama-n-Këmoenéng.

Oedjöng Karang, 4 huizen en 1 mërësah onder Rödjö Banta; een

der huizen heeft nog een eigen, Djoearö (') genaamd hoofd, dat

onder Rödjö Banta staat. Laatstgenoemde is traditioneel het voor-

naamste hoofd onder Këdjoerön Aböq. Beider onderhoorigen gelden

als van éénen stam. De overlevering omtrent den oorsprong van

beider verhouding is verward en onbetrouwbaar.

Nog een huis in deze kampöng staat bekend als Oemah doeö

poelöh tönggö en deszelfs bewoners als Oerang Tönggö ; zij stammen

af van uitgeweken Aljèhers uit Peureula», zijn in zeden Gajö's

geworden, maar in zooverre zelfstandig gebleven, dat zij een eigen

hoofd, Pëngoeloe Tönggö, hebben en met de overige bewoners dezer

hoogvlakte mogen trouwen.

Nalön en önéng. Aan den linkeroever eener aroel ligt de neder-

zetting van lieden uit Nalön in het Döröt-gebied (bladz. 207) her-

komstig, die onder Pëngoeloe Nalön staan ; aan den rechteroever

woont een ander deel dier emigranten onder Wakél Nalön en

staat verder een huis van menschen uit Önéng (Döröt-gebied;

bladz. 208) onder hunnen eigen pëngoeloe. De lieden van Nalön

zijn in den stam van Sërbödjadi opgenomen en mogen dus met de

directe onderhoorigen van den Këdjoerön Aböq, Rödjö Banta enz.

(') De/e gcldl als afslamnieliiig va» Mójang Tërdjoen, ecu der drie eerste ontgiiiners van

hel hier besproken gebied (Mójang Toealang, M6jaüg Bönén, Möjaiig Tërdjoen).



264

niet trouwen. De Önéngers zijn zelfstandig gebleven en mogen met

de lieden van Sërbödjadi evenzeer als met andere, daar gevestigde

vreemdelingen wel in aanverwantschap treden.

Boegaq, 3 huizen en 1 mërësah van emigranten uit de gelijk-

namige, grootendeels verlaten kampóng van het Döröt-gebied (bladz. 216)

onder hunnen eigen Pengoeloe Boegaq. In de nabijheid 4 huizen

van lieden van den ons uit het Meergebied (bladz. 160) en de Döröt

(bladz. 202, 215) bekenden stam Lót onder Pëngoelöe Sërampaq.

Djëréng, 6 huizen en 1 merësah van lieden uit Pënarön, verwanten

dus van het meerendeel der bevolking van Bönén, hier onder eenen

eigen Pëngoelöe Pënarön, die als minder voornaam geldt dan zijn

titelgenoot in Rampah ; Ama-n-Soeöm heet de tegenwoordige titeldrager.

Djèrriéh en De nederzettingen stroomafwaarts van Oedjöng Karang behooren
naburige neder-^jjg

min of meer tot de kampöng Djërnéh, voor zooverre zij niet

uitsluitend haar tijdelijk bestaan aan de immigratie van vele Tëmi-

angers in 1893 te danken hadden. Van bovenstrooms beginnend

heeft men eerst

Gègari, 1 huis onder Ama-n-Koeala op den linkeroever. Dan

Koembör, 3 huizen onder Ama-n-Srimani (een aangehuwd Maleier

uit Soenggal, Deli) op den linkeroever. Vroeger woonden hier vele

lieden uit Öréng (Gajó Loeös), maar dezen zijn in den laatsten tijd

uitgeweken.

Poelö Plandöq, waar vroeger in een tiental kleine huizen vele

Tëmiangers woonden, die zich onder den Pëngoelöe Kandang gesteld

hadden, is thans geheel verlaten.

Rantó Panjang is een ladangcomplex met een zestal hutten van

lieden uit Sërbödjadi en Aroel Gadéng.

Bédari, aan den rechteroever, 1 huis van lieden uit Sërbödjadi

onder Tandél Salèh, op den linkeroever 2 huizen van lieden uit Temiang.

Djernèh, S huizen en vele ladangwoningen aan den linkeroever,

onder Pëngoelöe Djërnéh.

De heilige van Bij Djërnéh is cene heilige plaats, die niet als graf, maar als

Djërnéh
^pesèmiangöii" (•) geldt van eenen volgens de legende uit Sërbödjadi

(') Dit woord werd bladz. 223, noot, Terlilaard.
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afkomstigen heilige, Tëngkoe Ampóu Toeöa. Deze maakte eene

buitenlandsche reis om geiieime wetenschappen te leeren. Op zijne

terugreis naar huis schaakte hij onderweg de dochter van een Te-

miangsch hoofd. Door den vader van het meisje vervolgd, voer hij

de Djëruéh, die destijds tot in Sërbödjadi hevaarbaar was, op, maar

wist door zijn gebed te bewerken, dat de bergen van beide oevers

tusschen Oedjöng Kaï'ang en Djamboer Catoe tot elkander naderden

en de rivier onder die steenmassa verdween, hetgeen zoo gebleven

is tot den huidigen dag.

De vervolging van Tengkoe Ampön Toeön werd door het Temi-

angsche hoofd over land voortgezet, en de heilige doodde eindelijk

in wanhoop eerst zijne jonge vrouw en daarna zichzelf, zoodat haar

vader alleen hunne graven bij Oedjöng Karang aantrof. Hier ont-

ving deze langs geheimzinnigen weg van den dooden heilige eene

boodschap, dat hij hem straks ergens zou verschijnen, en dat de

gewijde plek, waar die samenkomst zou plaats hebben, in de toe-

komst bewaakt moest worden door menschen van zijn (des heiligen)

geslacht. De verschijning had plaats bij Djërnéh, en daar of in die

natuurschap bleven sinds dien tijd de afstammelingen vaii Tëngkoe

Ampön Toeön wonen; hun hoofd kreeg den titel PëngoeloeKandang, Pengoeloe

waarin de vorsten van Atjèh hem bevestigden.
Kandang.

De tegenwoordige titularis maakte bij de colonne, die in Maart

1902 Sërbödjadi bezocht, zijne opwachting.

Eenige jaren geleden ontstond oorlog tusschen den toenmaligen

Pengoeloe Kandang, Pengoeloe Koetjaq (*) genaamd, en den Pengoeloe

van Djërnéh, die P. Pradi heette. De imöm van laatstgenoemde

koos de zijde van P. Koetjaq, en P. Pradi moest naar Ramböng

Pajöng vluchten. Later werd de strijd bijgelegd, en keerde P. Pradi

naar Djërnéh terug, terwijl P. Koetjaq zich in Bëdari vestigde. Hier

en in de nabijheid kwamen vele uitgeweken Temiangers zich onder

hem scharen.

Benedenstrooms van Djërnéh heeft men nog eenige daartoe behoo-

(•) Deze is onlangs overleden en in zijne waardigheid vervangen door zijnen zoon
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rende nederzettingen, deels kleine kanipöngs, deels ladangs, als:

Minjaq Tanóli, Poelö Moeiilö, Boekél Djöng, Mêrésah, Panlé Kra.

KampSngs van fjanè, 2 liuizen van lieden uit Gajö Loeös (zie de beide kanipöngs

%ënarön.°^ Tjanè aldaar, bladz. 245), die wegens burgeroorlog uitweken en

zich onder het gezag van den Pëngoeloe Penarou plaatsten. Thans

zijn velen hunner weer naar Gajö Loeös teruggekeerd.

Rampah, 5 huizen; hier woonde tot vóór korten lijd de reeds

genoemde Ama-n-Intan, en thans diens opvolger in de pëngoeloe-

waardigheid, Ama-n-Mèga.

Meloeöm, 1 groot huis van lieden van de blah Mëloeöm uit Këba-

jakan (bladz. 176) onder eeuen eigen Pëngoeloe Mëloeöm.

Sêlémaq, o huizen en 1 mërësah. Behalve lieden van Pënarön

wonen hier eenige immigranten uit Isaq (Dörötgebied ; bladz. 196),

die geen eigen hoofd hebben, maar toch met de menschen van

Pënarön huwelijken mogen sluiten. Om de fictie te bewaren, dat

onderdanen van eenzelfden rödjö niet met elkander mogen trouwen,

wordt bij het aangaan van zulke verbiuteuissen een gelegenheids-

rödjö aangesteld.

Het tegenwoordige hoofd van Sëlëmaq is Ama-n-Salèh.

Bönén, 3 huizen van lieden uit Pënarön. Als hoofd onder den

Pëngoeloe fungeert hier de Imöm Bönéu (tegenwoordig Ama-n-Sëdjöq),

die, naar men wil, afstamt van den hier begraven Mójang Bönén,

een der drie eerste ontginners van de Sërbödjadi-s treek.

De onbeduidende nederzettingen Aroel Sekè en AëmoeHeHg' worden

ook nog tot dit gebied gerekend, en sommige lieden van Sërbödjadi

willen hetzelfde ten opzichte vau Arocl Tjanaiig en Loebo'- Sigeunab,

die volgens anderen in het gebied vau Peureula* vallen.

H.

Kampöngsvan
Sémboeanq, 8 huizen van uit Lande (Dörot, bladz. 210) herkomstige

Ktdjocrön

Tandéi. lieden onder Këdjoerön Tandél. De tegenwoordige titeldrager heet



267

Ama-n-Ratoes. lu Semboeang bevindt zich het graf der vrouwelijke

heilige Datoe Imah.

Mésêr, 5 huizen en 1 merësab onder eenen toeö van Këdjoerön

Tandél.

Tusschen Mëloeöm en Mësér, aan den linkeroever der Bönén, liggen :

Dtöm, met 1 huis, eu

Blang Karang of Barang Karang, met 4 huizen, eveneens door

lieden uit Lande bewoond en door Këdjoerön Tandél bestuurd.

Zooals men uit het bovenstaande reeds heeft kunnen opmaken, Resumti

bestaat de massa der bevolking van Sërbödjadi uit drie stammen

:

die van eigenlijk Sërbödjadi (onderhoorigen van Këdjoerön Aböq.

Rödjö Banta enz.), die van Pënarön (aan de Bönén en in Djëréng)

en die van Lande (in Semboeang) ; onderling mogen deze drie genea-

logische eenheden huwelijken sluiten. Kleinere stameenbeden zijn

Boegaq, Lót, Tönggö, Isaq, Mëloeöm, Sckoeölön en Önéng, die elk

met ieder van de drie hoofdstammen in aanverwantschap mogen

treden, en dit ook onderling mogen doen, behalve Isaq, Boegaq en

Lot; deze beide laatsten, hoewel waarschijnlijk oorspronkelijk niet

verwant, gelden thans in Sërbödjadi als elkanders bloedverwanten.



HOOFDSTUK IV.

HUWELIJK, FAMILIELEVEN, ERFRECHT,

GODSDIENSTIG LEVEN.

groiiJslag.

De algemeene grondslagen van den stam, het geslacht en de familie

der Gajö's zijn ons (bladz. 78 vv.) bekend.

Oorspronkelijk en in theorie ook nu nog is de stam een patriar-

chaal geheel, welks mannelijke leden in de mannelijke lijn afstammen

van éénen stamvader, tervpijl de vrouvi'en door koop van andere

stammen verkregen zijn of, wat de in huis geborenen, de dochters

betreft, bestemd zijn om door verkoop tot de vermeerdering van

andere stammen bij te dragen.

Vormen Behalve door geboorten wordt het mannelijk deel van den stam
n annexatie. ,

Adoptie,
echter ook door verschillende soorten van annexatie uitgebreid.

Vooreerst door adoptie {menjahan, passief isahan, van het Arab.

Mal. sah, echt, dus eigenlijk » echten"), die op vrijgelaten Bataksche

slaven of slavinnen, Atjèhers, Maleiers en andere vreemdelingen wordt

toegepast, wanneer men voldoende vertrouwen in hen stelt om aan

te nemen, dat zij geen misbruik van hun zoonschap zullen maken.

Nadat aan de zaak de noodige ruchtbaarheid is gegeven door een

offermaal, waarvoor al naar den welstand van den adoptieven vader

een buifel of een bok het leven laat, en na betaling der » echting"

{pènèsah, gewoonlijk 5—10 dollars) aan den rödjö door denzelfde,

geldt het nieuwe lid als saudörö, in intiemeren zin van de zoons en

neven desgenen, die hem aannam, in ruimeren zin van allen, die tot

den stam of het geslacht behooren. De adoptieve vader beoogt voor
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zich het voordeel der werkkracht van deu nieuwen zoon, aan wien

dan ook het moeilijkste deel van den veldarbeid der familie pleegt

te worden opgedragen, en verder van het nakroost, dat deze voor

hem verwekken zal. Hiervoor moet hij hem echter zelf eene vrouw

koopen, en vooral daarom is de adoptie eene zaak van vertrouwen.

De meeste gevallen van adoptie zijn zulke, waarin de vader geen

eigen mannelijk kroost heeft.

Kinderen van broeders of andere bloedverwanten worden wel Adopiii

door kinderloozen geadopteerd, maar dan gaat dit zonder veel forma-

liteiten. Dit heet mindah raléq, verplaatsing van den oorsprong (').

Eene enkele maal wordt een Gajösch meisje, dat alle nabestaanden

verloren heeft, officieel door anderen, bijv. door aanverwanten gesahd.

De adoptie van eenen slaaf is voor den adoptief-vader het kost- Adoptie van

kaai-st, daar men het noodig acht, de oudsten in een wijden omtrek

tot den maaltijd te noodigen; men is anders beducht, dat de aan

zijn uiterlijk herkenbare slaaf door onvoldoende bekendheid zijner

opname in een stamverband hier of daar nog eens als slaaf of als

gewezen slaaf {anaq mas of djéma réndah) beschouwd en behandeld

mocht worden. Aan de adoptie gaat hier de "gelijkstelling" mën-

désön — idésöji — van dés, gelijk) vooraf, waarvoor almede eenige

dollars, pendés, aan de autoriteiten verschuldigd zijn.

Wie na afloop der formaliteit den «gelijkgestelde" niet als een

geboren Gajó behandelt of hem bij eenen twist bijv. aan zijne Balaksche

afkomst herinnert, wordt door den rödjü beboet.

Een tweede vorm van annexatie is het a»»gr/va;9-huwelijk, waarbij Angkap-

de dochter het ouderlijke huis niet verlaat, maai- eenen vreemden ''"^''ij''-

man krijgt, die zonder betaling van eenen bruidschat huisman, en

tevens saudörö van de broeders en stamgenooten zijner vrouw wordt.

De man betaalt alleen om aan den eisch der Mohammedaansche wet

te voldoen, 1 dollar (nominaal 4 mas) als huwelijksgift, hetgeen door

(') Men geeft dan .nan de moeder Tan het geadopteerde kind 5 dollars peni/<3n (onkosten van hel

drogen, memtn. na de bevalling) en 1 dollar pinësdh (voor de ledige, sóA, plaats) of als die

moeder overleden is, alleen de penesöh aan hare naaste verwanten, die dan met een huwelijk

Tan het aangenomen kind laler geenerlei bemoeienis hebben. Aau de ouders der adoptlcTe

moeder worden 2 dollars als pemindah raléq, kennisgeving van de verplaatsing, gegeven.
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de ödöt als loutere vorm beschouwd wordt. Ook in dit geval

wenscht men eene werkkracht en eenen verwekker van kinderen

voor de familie te winnen, maar er komt bij, dat de vader zijne

dochters om eene of andere reden liever voor altijd bij zich houdt

dan eenen koopprijs voor haar te ontvangen. Het is niet overal

gemakkelijk, goede mannen voor de huwbare dochters te vinden;

wie geene zoons heeft, zou na den uitverkoop van zijn vrouwelijk

oir niets overhouden; voorname lieden doen wel eeus ongaarne van

hunne dochters afstand. Men stelt bij het mënangkap geenerlei eischen

van stand of afkomst aan den bruidegom. De dochters van den Këdjoe-

rön Linggö bijv. zijn met gewone Atjèhers getrouwd, die waarschijnlijk

niet wegens hunne deugdzaamheid naar hel Gajöland verdwaald zijn.

Ook deze vorm van opneming in liet stamverband wordt met een ge-

meenschappelijk offermaal en met eene betaling van gewoonlijk 5— 10

dollars {pënanglmp ; deze heet 5 töil te bedragen) aan den rödjö bezegeld.

Verschil lus- De geangkaptcu zijn in den regel Atjèhers of ook andere vreem-

schen hel
jgiJQ^g,, f^Q^ ^g| vrijgelaten en geadopteerde slaven van anderen.

angkap-hii-
_

weiijk van OfschooH Gajo's in het algemeen weinig of niet letten op de gelijk-

vreenuieii <=n
^^^^yj.jj jjgjj jjj afkomst hunuer sclioonzooDS, hebben velen ten opzichtc

van Gajd's.

van gewezen slaven der eerste generatie hunne bezwaren, wijl deze

vaak kenbaar zijn aan de doorboring van ééne of beide oorlellen.

Gajo's trouwen ook wel eens op de bedoelde wijze, maar meestal

is het angkap-verband dan tijdelijk [angkap djandji, angicap sëmenlaran

of angkap doedöq ödöt; dat der vreemdelingen heet angkap sah of

nasap (')] ; de man, die zijnen bruidschat nog niet betalen kan,

maar toch zijn huwelijk niet gaarne langer uitstelt, geeft dan zijne

werkkracht ten beste van de familie der vrouw, maar hij mag haar

naar zijn eigen huis overbrengen, zoodra hij in staat is, de bedongen

öndjóq te voldoen. Dit duurt soms jaren lang, en het komt wel

voor, dat de schoonvader zijne toestemming tot zulk een huwelijk

eerst geeft, nadat de schoonzoon onder eede beloofd heeft, de óndjöq

(') Van het Arab. nasab, geslacht, omdat de aldus geangkaple definitief in het stamverband

wordl opgenomen. In Gajö Loeös zegt men hiervoor angkap nas; dit nas wonll ook gebezigd

van panden, welker inlosbaarheid men bij onderling goedvinden ophefl.
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niet vóór zeker tijdstip te zullen betalen, ja sommigen laten hen zweren,

dit nooit te zullen doen, zoodal liuiine verhouding dezelfde wordt als

die van den geangkapten vreemdeling: theoretisch blijft het een

angkap djandji, maai' practisch staat het met een angkap s(jA gelijk.

De gejmgkapte Gajö en de door hem verwekte kindereu blijven

geheel lot het stamverband van den schoonvader behooren, zoolang

de bruidschat niet voldaan is; na betaling gaan zij echter geheel in

het oorspronkelijke stamverband van den man over, zelfs al vindt

die betaling plaats door de aguaten des vaders na diens dood.

Sterft de vrouw vóórdat de huwelijksgift afbetaald is, dan vervalt

die schuld, zoover zij nog bestaat. Soms geeft men den man dan

eene der naaste bloedverwanten der vrouw in hare plaats.

Terwijl de vrouw in het Gajösche gezin theoretisch niets in eigen- Posiiie der

dom bezit, doch slechts het goed van haren man of hare kinderen '""""/"'s "p
" gehuwde

bestiert, maakt de in angkap-huwelijk getrouwde dochter op dezen vrouw.

regel eenigszins eene uilzondering. Haar man toch bezit hetgeen

hij heeft slechts als lid van de familie ; wordt hij als zoodanig ontrouw

door zich te verwijderen, dan blijft hetgeen hem toebedeeld was, in

handen der verlaten vrouw, die immers niet aan hem verkocht was.

De derde vorm van annexatie is de opname van eene geheele Annexatie van

groep gezinnen of individuen, die hunne eigene woonplaats verlieten
groepen-

en hun stamverband opgaven. Hierbij vindt noch individueele adoptie

noch aanhuwelijking plaats, en toch worden de nieuwelingen geheel

als stamgenooten beschouwd, met wie voortaan geene huwelijken

gesloten mogen worden. Dit bëpërmasókön kan zelfs eene enkele

familie (minstens man en vrouw) doen zonder door eene andere

familie geadopteerd te worden.

De stam beslaat uit een of moer geslachten, welke zich somtijdsSum. geslacht

(zooals in Linggö, bladz. 196) tot stanmien ontwikkelen, en die, ook

al blijven zij genealogisch vereeiiigd, locaal vaak ver uiteen raken.

Ook het geslacht «voonl lang niet altijd geheel op ééne plaats, maar

hel heeft in den regel op de plaatsen, waar het woont, zijnen rödjo

of diens vertegenwoordiger (bödöl). Onderdeden van het geslacht zijn

de familiën ; ieder getrouwd man is tot op zekere hoogte zelfstandig,
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maar zoolang zijn vader of grootvader leeft, blijft men dezeu locli

in menig opzicht als het hoofd zijner grootere familie beschouwen, het-

geen door het samenwonen der aguaten in één huis zeer bevorderd wordt.

Hel huwelijk De gewichtigste gebeurtenis in het gezin, die dan ook met de

(bruidschat)'
™^^^^^ feestelijkheden gepaard gaat, is een huwelijk, en wel vooral

een huwelijk van de oorspronkelijke soort, waarbij de vrouw tegen

eenen bruidschat uit het verband, waarin zij geboren werd, wordt

losgemaakt: het kirdjö bëröndjdq. Het heeft veel van eenen koop,

en van derden sprekende, gebruikt men er de uitdrukkingen belt en

djoeöl (') voor. Zoowel de godsdienst als de eigen zeden der Gajó's

hebben echter de vrouw tot zeer veel meer dan een passief voor-

werp van handel gemaakt, en waar van eigen bloed- of aanver-

wanten sprake is, zegt men in plaats van membeli bönön, eene vrouw

koopen, mënanggö bönön, eene vrouw halen.

Waar de man Buiten de eigen stamverwantschap van den man is het terrein

vrouw zoekt
^^^^ ^^^ "halen" onbeperkt, maar bij voorkeur zoekt hij zijne echt-

genoote niet te ver uit zijne buurt. Ook waar men niet, zooals de

lieden van Böbasan c. a. doen, vasthoudt aan de gewoonte om slechts

vrouwen uit den eigen kring te huwen, «haalt" men ze toch liefst

niet op dagreizen afstand van zijne woonplaats, zoowel omdat men

daar, wegens onbekendheid, licht eene kat in den zak zou koopen,

als ook omdat de familie der vrouw deze gaarne zoo plaatst, dat zij

haar niet geheel uit het oog verliest.

Niet verboden, maar toch volstrekt ongebruikelijk is het huwelijk van

twee broeders met vrouwen, die elkanders zusters (van éénen vader) zijn
;

eveneens dat van den broeder eener in angkap-huwelijk tehuis getrouwde

vrouw met de zuster van den geangkapten man. Overigens houdt men

zich, behalve aan de verplichte exogamie, aan de voorschriften van den

Islam betreffende de verboden graden van bloed- en aanverwantschap.

(') Vrouwelijke familieleden, die men tegen öndjöq uitgehuwelijkt heeft, noemt men zijne

djoeölön ; de vrouwen, die in verschillende plaatsen gehuwd maar uit één geslacht afkomstig zijn,

heeten sara raléq, hare kinderen heeteu ten o])zichte van elkander sar' anaq djoeölön. Mannen,

die uit hetzelfde huis vrouwen hebben, welke in dezelfde lijn der geslachtlijst voorkomen en

dus elkander? fèsarinön zijn, zijn elkanders pribön. Het geheele geslacht zijner moeder noemt

ook de mw t atdq (stam, wortel).
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De eischen, die hel gewone huwelijk aan de beurs vau den man Dehnweiijks-

slelt, zijn niet gering. Hel bedrag van de óndjóq, die men ook
^'

ödöl (adat), dépa (vadem, maal), platter régö (prijs), of in geletterde

kringen djëlamé (verbasterd uit Atjèhsch djeunaméé) noemt, heeft

men in het gebied der Laut en der Djëmèr vastgesteld op 9 a 10

löil ('), d. i. 43 a 50 dollars voor dochters van hoofden, en 8 töil =
40 dollars voor die van alle anderen. In Gaj5 Loeös en Sërbödjadi

daarentegen huldigt men hel begrip, dat de waar aan den prijs moet

beantwoorden, en liangl de bepaling der óndjóq van vraag en aanbod

af. Daardoor is zij feitelijk in die streken zeer hoog gestegen (80—200

dollars, en soms nog veel meer), en voor velen een ernstige hinder-

paal geworden ; sommige stammen trachten daaraan te gemoet te

komen door bij verdrag eene maximum-öndjóq vast te stellen, waar-

boven men bij tusschen hen gesloten huwelijken niet zal mogen gaan.

Veel schijnt dit tegen de neiging tot opdrijviug van den bruidschat

niet uit te werken. Eenigen tijd geleden heette de bruidschat in

Gajó Loeös nog loedjoh löil sPpa (T'/i töil) te bedragen, hetgeen in

de praclijk verklaard werd als 70 dollars, maar thans geldt dit

laatste bedrag daar als een zelden bereikt minimum.

Bovendien heeft de hebzucht in het geheele Gajóland nog ver-
Bijkom^iige

schillende middelen in zwang gebracht om den bruigom tot offers te ge^henten

• 1 1 1 II /^ 1
faiidezijdedes

nopen vi'iordat hij zich als echtgenoot beschouwen mag. üm de bruidegoms.

eerste onderhandelingen met de moeder der bruid te doen vlotten,

wordt vaak een min of meer belangrijk geldgeschenk als pëmera (*)

verlangd. Zwaarder drukt de algemeen geworden adat der tirön

of pëntrón (^), het bijzondere «verzoek", dal namens de moeder of

andere naaste bloedverwanten van het meisje aan den candidaat-

bruigom wordt gedaan. Om aan dit «verzoek" een even dwingendeu

als schijnbaar toevalligen vorm te geven, zegt men vaak, dat de

moeder bijv. tijdens eene ziekte harer dochter de gelofte {niöl) heeft

gedaan, indien zij herstellen mocht, haar slechts te zullen uithuwelijken,

(') Over üc löil ödöl en de löil kirdjö werd bladz. 116 gesproken.

(*) Van méra, nrillen, een middel om haar te doen >willen". In Gajó Loeös is de

pémera minder gebruikelijk.

(•) Van liri, Terzoeken.

18
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wanneer zij de beschikking erlangde over en dan komt de

lijst van verlangens. Niemand is de dupe van die in kleeding, maar

toch blijft men zich ervan bedienen. Soms verzoekt men een of

meer van de volgende zaken : een fcöró pemerép d. i. een buffel, die

dient om de moeder van het meisje aan den kost te helpen {mcnoeripi),

als ploegdier bijv. ; twee buffels, waarvan één voor het bruiloftsfeest

en één als lempah of pënëmpah, d. i. bijdrage tol het uitzet der bruid;

een of meer paarden; verschillende kleederen en lijfsieraden, enz.

Soms maakt men het voldoen der tirèn gemakkelijk door toe te

slaan, dat zij deel uitmake van de öndjöq, maar dan met dien verstande,

dat bijv. 2 buffels slechts zullen tellen voor 1 töil, d. i. b dollars!

Echter zijn niet allen in staat om tiróns van deze soort Ie leveren,

en menig huwelijk wordt ook gesloten zonder slachting van één

buffel. Men bewaart dan den schijn door de groole tirón Ie noemen,

maar inderdaad bijv. voor den buffel eene geit of zelfs een paar

banen in de plaats te stellen.

Betalingen aan Aan den rödjö der bruid is voor de huwelijksluiting een oeraer (
')

auioriieiien en
ggj^^ honorarium verschuldigd, dat van 1—2 dollars varieert

aanverwanten. °

en door den vader des bruidegoms betaald wordt. Een dezer dollars

dient wel als plaatsvervanger der Ijap, d. i. van de aan den rödjö

verschuldigde borst van den voor de këndoeri geslachten buffel.

Eenige andere onvermijdelijke uitgaven vat men aldus samen: djan

malém doeó mas (*), kèkas (') doeö belas, pa mpal mas.

De djari malém (*) voor den imöm van het geslacht der vrouw,

(') Van het Arab. "oesjr, eigenl. de tienden; bij uitbreiding wordt het bijv. in het Maleisch

en Javaansch voor Terschillende heffingen gebezigd. In het G.ijnsch duidt het sommige

heffingen der rödjö's aan.

(') Een mas is bij de Gajö's, evenals in Alji'li, van ondsher '/^ dollar, dus 4 kocpangs, maar

bij de traditioneel vastgestelde bedragen moet men in elk geval weten, wal er thans met

een mas bedoeld wordt, de oorspronkelijke waarde van de mas in goud o( die als onderdeel

van den zeer in waarde gedaalden dollar.

(') Kékas heeten overigens alle onderdeelen van een geslacht dier, behalve het eigenlpe

vlcescb, zooals lever, nieren, hart enz.

(') De -vinger van den wetgeleerde", wijl de imöm evenals de Mohammedaansche huwe-

lijksluiter op Java, den vinger des bruidegoms vasthoudt bij de contractsluiting en daaraan

trekt op hel oogenblik, dat deze hem de formule dor «aanname" van het huwel^ksaanbod

moet nazeggen.
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die hel huwelijksconlract sluit, zou 8 koepangs moeten bedragen,

maar is veelal 1 dollar en wordt door den vader der bruid betaald.

Bovendien geven bruid en bruidegom ieder aan den eigen imöm een

pènjërahan (
')

genaamd geldgescheuk van 74— 1 dollar als loon voor

het onderwijs in de huwelijksceremoniën, dat zij enkele dagen

vóór de voltrekking van het huwelijk van hen ontvangen.

De kelins is een geldgescheuk van de zijde des bruidegoms aan de

oudere bloedverwanten der bruid, dat zijn de "oembé's" van de ouders

des bruidegoms. Het heet, dat aan 12 hunner ieder 1 mas gegeven

moet worden; vooral in Gajö Loeös hield men lang vast aan het

gebruik om hiervoor geen geld, maar eenig stofgoud {mos oeré of

mas mnlnh), het gewicht van 1 koepang per persoon, aan te uemen,

hetgeen veel meer bedraagt dan de tegenwoordige waarde van 12

mas in zilver. Een gedeelte van het ontvangene geven die familie-

leden (*) weer aan dé bruid terug of zij stellen andere geschenken

daarvoor in de plaats. De pa (') is een geldgeschenk van ongeveer

een dollar, in Gajó Loeös twee a vier dollars, door den bruidegom

aan de moeder der bruid te geven.

Zoowel de naaste verwanten van den bruigom als die der bruid Geschenken

lichoorcu na de voltrekking des huwelijks aan het paar geschenken """ ^^^

te geven, die men lapcq-n-oekoe (letterlijk: dekkleedje voor de knie.

(') -üvergave", omdat de bruidegom en de bruid door hunne ouiler^ de eerste aan

zijnen imöm, de tweede aan de vrouw van haren imöm, worden overgegeven om het noodige

onderwijs Ie omvangen (begoeroe). Oudtijds werden die kleine belooiiingen in natura gegeven,

en nu nog ontvangen de imöms diliwijls 1 aré rijst, 3 pinangnoten, i ei, 3 möngk^rvruchten

(ecne zore djëroek-soort), bénang semïlah, <\. i. '/i streng wit garen, I naald, 1 (zilveren ofkoperen)

ring, 14 (oudcrwctsch uitgedrukt 2x7, ndèn, mënön of meróan piloe] bladeren sirih, en

ook nog wel doosjes voor kónjèlbast (surrogaat voor pinang) en voor kalk, respectievelijk

keloemboe en krandam of kröndnm genaamd.

(') De verwanten, die de këkas moeten ontvangen, z\jn vooral zulke, die actief deelnemen

aan de huwelijksplechtigheden. Men noemt bijv. den ica/i koeön, rechterwali, d. i. een der

naaste, irali kiii, linkerwali, d. i. een der verdere agnalen van de bruid, den rinlah loei en

rinlah moedn d. i. eersten en tweeden ceremoniemeester, den 6oe*ö Aipos of /oeJup ma/a, die bij

de ontmoeting van bruid eo bruigom het gela.it van den laatste met eenen waaier bedekt,

den nalaiig lawar, die de tepnny lawar, het traditioneele iafkoelende" meelwater draagt,

n mendjeerang krö, d, i. den kok, dölSm of pendótöm, degeen, die de dölöm, bet brnidsbed,

in orde maakte, enz.

(') Pa is het Aljchsche pha. Mal. paha, eigenlijk >dij", maar ook gebroikelijk als onderdeel

Tan een lóil (tail). Eigenlyk is hel */« t^'': tegenwoordig bedoelt men er een dollar mede.
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waarop degeen, die sëmbaht zijn hoofd drukt) of pë«yém//aA (geschenk

voor liet sëmbahen) noemt, omdat zij gegeven worden nadat hel

paar aan die menschen zijn eerbiedigen groet {sembah) lieeft gebracht.

Deze kunnen in geld of in allerlei bijdragen voor het uitzet {lëmpali,

pënémpah) bestaan.

Bestemming Ofschoon de öndjöq en een deel der tiröu, naar de Gajósche adat

der huwehjks-j^
Strijd met de wet van den Islam als voor de ouders der bruid

gift.
•"

bestemde koopprijs gelden, heeft bet gebruik, versterkt door den

godsdienst, toch al gewild, dat een belangrijk deel (in sommige

streken de helft) dier betalingen in den vorm van lémpah naar bet

jonge gezin terugkeert. Dit neemt niet weg, dat de voor den

bruidegom en diens familie aan zijn huwelijk verbonden uitgaven

zeer belangrijk zijn ; bovendien moeten beide partijen gedurende de

bruiloft eenige gastmalen geven, deels opgeluisterd door spelen,

welker leiders alweder betaling verlangen. Het huwelijk is dus

voor den Gajö eene zéér gewichtige en kostbare gebeurtenis.

Leeaijd der Voor een deel als gevolg hiervan is liet te beschouwen, dat men
huwenden.

.^ ^^^ Gajóland niet jong pleegt te trouwen; men vindt zelfs, zij

liet ook zeldzaam, vrouwen zoowel als mannen, die oud worden

zonder lot een huwelijk te geraken. Mannen van eenigszins rijpen

leeftijd, die nog niet getrouwd zijn, heeft men er vele, en de mërësahs

of de mandah's, de nachtverblijven der ongehuwde mannen, tellen

vaak eene aanzienlijke bevolking. In Gajö Loeös komen echter,

meer dan in het Laut- en het Döröt-gebied, huwelijken van zeer

jonge lieden voor. Arme lieden, die in schuld geraakt zijn, «ver-

koopen" hier soms met een minimum van formaliteiten hunne zeer

jonge dochters. Echter wordt steeds op de evenredigheid van den

leeftijd der beide echtgenooten gelet; het komt in de Gajólanden

zoo goed als nooit voor, dat, gelijk op Java en elders zoo vaak

geschiedt, eene jonge maagd aan een bedaagd man tot vrouw wordt

gegeven. De weduwnaar zoekt zich in den regel eene weduwe.

Polygamie. De polygamie, hoewel algemeen als geoorloofd beschouwd, wordt

spaarzaam beoefend. Voor den gewonen man is hel regel, dal hij,

eenmaal getrouwd, met die vrouw als eenige levensgezellin verbonden
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blijft tot zijnen of haren dood. Alleen gegoede en voorname lieden

veroorloven zich wel de weelde van het bëkróa ('), het nemen

eener tweede, maar dan gaat dit meestal ten koste van den huiselijken

vrede, te meer daar de vrouwen in den regel in twee kamers van

hetzelfde huis te verblijven hebben. Om dit te voorkomen wordt

aan de eerste vrouw bij sluiting van het tweede huwelijk een

geschenk, oepah bêkröa, bijv. 10—20 dollars, gegeven, doch dit

geschiedt alleen, indien uit het eerste huwelijk kinderen geboren

zijn ; bleef dit kinderloos, dan beeft de nieuwe echtverbintenis geene

verontschuldiging noodig. De ceremouieele viering van het huwelijk

heeft dan — altijd, indien de vrouw maagd is — slechts eenzijdig

plaats; de familie van den man neemt te zijnen behoeve slechts

éénmaal actief deel aan dre plechtigheden. Zelfs al is de dood der

eerste vrouw aan het tweede huwelijk voorafgegaan, dan worden

toch van 's man zijde geene feesten meer gegeven. Bruigom in den

vollen zin is de Gajö slechts éénmaal in zijn leven.

Wij willen thans de gebruiken en ceremoniën, welke de Gajöscbe

ödöt en boeköm bij een huwelijk in optima forma vereischen,inliet

kort opsommen.

De intieme gesprekken, die allereerst de zaak lusschen de beide Voorbereidiog

familiën inleiden, worden met het algemeene woord berljernq aan- " ""'*<i''^'

geduid. De altijd nog intieme, maar al meer bepaalde afspraak,

waartoe eenige naaste familieleden des mans zich bij die van het

meisje vervoegen, en waarbij zoo noodig de peméra (bladz. 273)

wordt gegeven, duidt men met den naam kónö of réséq-könö aan;

de nu meer ondubbelzinnig ingekleedc vraag gaat van een klein

geschenk in kr'o lom (het Atjèhsche boe koelak, rijst in cylinder-

vormige pakjes van pisangblad, waarbij afzonderlijk eenige toespijzen)

vergezeld. Soms wordt in plaats biervan een zakje {tjana) met

sirihbenoodigdheden voor de familie der vrouw meegenomen; dit

noemt men in sommige plaatsen Ijana pënipcn, het droomzakje.

I') Van róa, iwee. kiria. Iwecde. dus mei ccne Iweedc voorzien zijn. In hel spraak-

gebruik beduidt Oekria Ibans niet alleen mei Iwec, maar in 't algemeen met meer dan ééne

Trouw gehuwd zijn.
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omdat men bij aanbieding daarvan pleegt af te spieken, dat beide

partijen hare droornen in den eerstvolgenden naclit zullen nagaan

om uit te maken of er zegen op de bedoelde verbintenis kan rusten.

Varloving. Daarop volgt het oflicieele huwelijksaanzoek, het mënginli' ( ') of mhah hlö

(sirih brengen) door een grooler gezelschap mannelijke en vrouwelijke

verwanten van den candidaal, aan wie door de familie van het meisje

oen eenvoudige morgenmaaltijd wordt opgedischt. Men noemt deze

plechtigheid in de Meerstreck ook blo oesö (^) (elders: oeijö), »de

kleine sirihaanbieding", omdat er later nog eene op grootere schaal

zal volgen. Waar de bruidschat niet van zelf vaststaat, wordt die

thans bepaald, en alvast enkele dollars als Ijarnm (godspeiming) op

afbetaling aan de moeder van het meisje gegeven terwijl tevens het

Uaadpieging noodige betreffende de tirón enz. wordt afgesproken. De familie

vnndcfamiiicn^gj.
ojoejerg^ jg ruléq, van bruid en bruidegom behoort ook gekend

den moeders.

te worden bij het overleg betreffende de verloving. Betreft bet de

bruid, dan heeft ook de raléq hare pënirón, die eene vergelding in

den vorm van eene bijdrage tot het uitzet {pèiiémpah) ten gevolge

heeft. Voor den bruigom roept men alleen het » gebed" en de hulp

zijner raléq-verwanten in.

Verzuim van het «verzoeken om het gebed" der raléq geeft aan

deze het recht, door het opvangen van buffels harer nalatige aan-

verwanten dwang uit te oefenen en hun eene boete op te leggen.

Na bet mênginlé is de verloving publiek ; het paar is herloennvgnn.

De bood- In Onderling overleg wordt nu een handig en welbespraakt man
si: apper.

^^^ ^^ familie der vrouw aangewezen om gedurende de verloving

alle besprekingen in te leiden: deze heet hèkëlanfi of lëinngké. Het

engagement duurt wel eens van 1—3 jaren, daai- men alles omslachtig

voorbereidt en ook niet altijd gereed is óm de vereischte uitgaven

(') Deze lerm (stam kinlé) is geheel technisch en alleen op deze gelegenheid van toe-

passing; voorwerp van het m'engintè is eigenlijlt de sirih {blo). Vergeiijli Mal. meminany,

ten huwelijk vragen. Men zegt: blo ni analikoe görö ipaii djsma, de lui hebben ile sirih

van mijn zoon niet willen eten, d. i. mijn huwelijksaanzoek voor hem afgeslagen.

(') Oesö (in Bübasan enz. ocIjö) beduidt nklein", maar wordt slechts in enkele uitdruk-

kingen gebezigd, zooals nog in het straks t? bespreken djögö oesö, alas oesö, eene kleine mat,

ligmat, en in bliih koe viöih oesö, naar de kleine rivier gaan = eene kleine boodschap doen.

Hel gewone woord voor klein is koeljaq (oeljaq).
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te doen. Vaak wordt in dien lijd, op verzoek van den këkëlang,

nu en dan een gedeelte der öudjöq vooruilbelaald.

Aan de huwelijksgift moeien in sommige gevallen nog zekere

kleine betalingen toegevoegd worden, bij voorbeeld:

Indien de jonge man, die door zijnen vader tol bruidegom bestemd Verwisseling

was, tegen de nadering van bet gewicbtige moment onwillig blijkt,
bruidegom,

vervangt men hem wel door eenen jongeren broeder, waarmede de

familie van bet meisje genoegen neemt, mits dit mindah roepö, die

gedaanteverwisseling, met S dollars betaald worde.

Een meisje, waai'vau de oudere zuster nog niet getrouwd is, Geschenken loi

wordt slecbls tegen betaling van eenige dollars als pela7tgkahan''''''^"^^^°^J^''

(overschrijding) of pênênlaan (middel om iemand te weerhouden, van

laan, Mal. lahmi) ten huwelijk gegeven.

Bestaat tusschen den bruidegom en de bruid door aanverwant-

schap eene verhouding, die medebrengt, dat hij haar als «moeder"

(inö), «grootmoeder" (mpoe), -tante" (bibi), of dergelijken pleegt

aan te spreken, zonderdat echter tegen het huwelijk op grond van

ödöt of hoeköm eenig bezwaar te maken valt, dan neemt men die

schijnbare wanverhouding alweder door een aan de huwelijksgift

toe te voegen geschenk weg, welk laatste pénjigé heet. Sigé is eene

primitieve ladder, bestaande uit één bamboe ; de bruigom heeft hier

als het ware eene ladder noodig om lot die naar het spraakgebruik

boven hem slaande maagd op te klimmen.

De bruidegom, die een zichtbaai- lichaamsgebrek beeft, moet een

bijzonder geschenk in geld, pénjaljal genaamd, aan de huwelijksgift

toevoegen. Een bruigom, die reeds éénmaal gehuwd is geweest,

heet toeö, ook al is hij jong, en moet, wanneer hij met eene maagd

hertrouwt, iels als oepah loeö offeren.

De vaststelling van den lijd voor het huwelijk geschiedt in onderling Tijd der hu-

overleg en houdt rekening met den rijstoogst, die eerst afgeloopen
"'''''''*''"""8"

moet zijn; men vermijdt verder de 1^% de 9'*'' en 11''« maanden

(llödjop, Pasa en Bërapét), van het Mohammedaansche jaar, schenkt

zekere voorkeur aan de 12**' maand (Adji) en kiest gelukkige dagen,

die door deskundigen naar de gewone Inlandsche methoden berekend



worden. Stauit alles vast, dan worden de autoriteiten van den stam

in de zaak betrokken, si ópal, de vier, zooals men ze gaarne noemt

:

rödjö, toeö, imöm en de saudörö's, in dit geval in het bijzonder de

soeköt ('), d. i. de naaste verwanten, de familieleden van het jonge

paar. Namens de si ópal der bruid wordt, wanneer de tijd voor

de plechtigheden vaststaat, aan »de vier" van den bruidegom onder

aanbieding van de blo kaul (»de groote sirih") officieel van de aan-

staande gebeurtenis kennis gegeven.

Voorbereiding Zoowel bij de familie der bruid als bij die des bruidegoms begint men
der bruiloft.

yg,.yolgens te hérasél {% d. i. te zorgen, dat de vereischten voor de

feestviering bijeenkomen ; dit is de eigenlijke aanvang van hel berhoeöl.

Het komt vooral aan op het verzamelen van het noodige brandhout

en het stampen van de noodige rijst; bhmhn oeiöm en bérnóhnèrós

zijn de technische termen daarvoor bij feesten. Ook aan deze be-

zorgingen, die geheel aan de vrouwen worden overgelaten, gaat eeue

aansporing van den këkëlang vooraf, die daarbij sirih met toebc-

hooren aanbiedt: nósah tiëndóh (') wordt dit genoemd.

Het slot der voorbereidingen is het berlóngkóh, het overhandigen

namens de familie der bruid aan die des bruidegoms van een touw,

waarin zoovele knoopen {pönjöl of sësimpöl) zijn, als er nog dagen

moeten verloopen tot aan de eerste feestelijke bijeenkomst.

Oiiiierwijiiiig Aan die bijeenkomst gaat echter het bègoeroe vooraf: gedurende

'"" ^^^ een paar dagen wordt de bruidegom door zijnen imöm, de bruid
bruidspaar.

door de vrouw van haren imöm onder handen genomen ; de feestdos

wordt hun aangepast, de ceremoniën eenigszius gerepeteerd, en eenige

echtelijke plichten brengt men hun onder het oog.

Kleeding van Dos bruigoms klcediug bestaat in een reusachtigen witten hoofd-

hcibruitisiKiai.
jppj^ (toe/awgi kaul) met goudpapieren versierselen, die er van onderen

(') Kerdjö mësoeköl, prang moepangkal zegl men, d. 1. -bij een huwelijk koml hel op de

soekól, op de naaste verwanten, aan, bij eenen oorlog op het boord", d. i. ilegecn, die door

de omstandigheden aangewezen is om voor munitie enz. te zorgen.

(') Van asdl, het Arab. hacil, in orde, aanwezig.

(') Nëndöh is een zelfst. naamw., naar men wil afgeleid van nch!, dat evenals böh!

{Alj. boh!) beduidt: 'goed! gaal uwen gang!" zoodot de beteekenis zou zijn het aanbieden

{ai'nösah, iiösah) van hel sirihgeschenk, dat den laalsten wenk tot het aanvangen met de

wcrk^aamheilen iiilioudt.
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uilslekeu {soenléng), groote halsbanden {langqang hirahmani) van

zilveren cylinders of van dollars, die lot bij tientallen over zijn witte

badjoe, die als een hemd onder zijn lendenkleed vastgemaakt is,

hangen. Beide armen zitten van boven tot beneden vol armbanden

{iköl en gtang) en alle tien vingers vol ringen (sënsém). Hij draagt

een seroeöl soeti, een zijden broek van Atjèhscb model en een

lendenkleed, eveneens van zijde, met goud- of zilverdraad door-

weven. Van achteren, waar Javanen de kris plegen te dragen,

heeft de Gajösche bruigom eene kris (kêrés) of een lapnn sngi (een

Atjèhsche sikin panjang met achthoekig bewerkt gevest): soms

dragen zij twee van die wapens over elkander gekiuist.

De bruid beeft bet baar in sèmpól gampang, d. i. tweedeelige

kende opgemaakt, waarin soeiiléigs gesloken zijn, een voorboofdband

{géndél) van soeasa of zilver, eene lëhan koendv, d. i. een gckleurden

band, die om de dubbele baarwrong geslingerd wordt, gouden of

zilveren oorknoppen (soebang), een groote witte badjoe, colliers

{lamjgang) als die van den bruigom, een sèlindnng over de borst en

schouders, een lendenkleed ongeveer als dat van den bruidegom en

zooveel mogelijk armbanden en ringen.

Na de eigenlijke huwelijksplechtigbeden wordt de feesldos iels

gewijzigd; dan draagt bijv. de bruidegom een zwarten hoofddoek

[hoelang hèdang) en de bruid een zwarte, met gouddraad bestikte

badjoe [badjoe bèrboeiigö).

Na het bègoeroe lieeten de jongelieden böi (l)ruidegom) en béroe De feesidagco.

of béroe ajoc (') (bruid). De feestdageu of liever -nachten worden

gewoonlijk als volgt genoemd:

1". njérahan («overgave" van de zorg voor hetgeen nog mocht

ontbreken aan de saudöró's) of mljamoe, mëndjamoe, (gastmaal).

In Gajö Loeös is ndjamoe de benaming voor het brengen van rijst

met toebehooren naai- de familie van de moeder der bruid ; deze

zending gaat van den vader der bruid uit en heeft plaats vóór bet

bëgoeroe.

('i Bebërne beduidl maagd; berne heel alleen de bruid, ea (goe beteekent nieuw. Vergel.

Atjèhscb dara baró.
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2°. djögö oesö, kleine nachtwake, die soms wel mei 1» gecombi-

neerd wordt.

5°. djögö Itaul, groote nachtwake.

4". nöiq böi (het stijgen van den bruigom, namelijk in het huis der

bruid) of nëmbah böi (hel geleiden des bruidegoms naar die woning).

De eerste drie feestelijkheden worden in bel huis des bruidegoms

en in dat der bruid, elk voor zich, met stamgenooten en andere

genoodigden gevierd; de vierde dag, die van het eigenlijke huwelijk,

brengt het bruidspaar en de beiderzijdsciie verwanten bijeen, en ook

aan hetgeen daarna nog volgt nemen zij gezamenlijk deel.

De overgave Hct njhahan (in de Meerstreek ndjamoe) bedoelt de olficieele

(njerahnn).
jQp(,gpj„g ^^^^ jjgj ],qq(-j jg,. faujiüg, den soeliöl, bier van de bruid,

ginds van den bruidegom, van de hulp aller saudöro's. Aan bet

slot van eenen hun aangeboden maaltijd wordt dit in deftige be-

woordingen gedaan ; al zulke redevoeringen duidt men met het woord

bérmélènfflmn aan, omdat de Gajö's, evenals de Atjchers, waar zij

welsprekend willen zijn, hunne rede te pas en te onpas doorspekken

met het stopwoord melèmjkan (Atj. mahiifilcan, Mal. melainkhi). Zorgt

gijlieden, dat het aan niets ontbreekt; voor de kosten kunt ge op

mij rekenen. Mijn feest is bet uwe; behandelt het dus als uwe

eigene zaak. Dat is der langen Rede kurzer Sinn. Ernstig gemeend

is het evenwel maar half, want gewoonlijk legt men het erop toe,

dat de gasten zich niet te buiten gaan, doordien men halfgare rijst,

nauwelijks eetbare sajoers, wilde siribbladeren enz. aan de talrijke

vergaderden voorzet.

De kleine De "kleine nachtwake" is eigenlijk de nadere bevestiging van

((ijögöleso)
hetgeen den vorigen avond besproken werd; men vat het ook zoo

op, dat gelijk toen het feest aan de zorg der saudöro's in het

algemeen werd opgedragen, dit nu in het bijzonder aan deu toeö

geschiedt ('). Het wel belangrijke, maar toch nog eenigszins beperkte

(') Daarbij worden dan ook Je ceremoniemeesters aangesield, die wij boven (bladz. 275, noot 2)

als rinlah toea en moedö leerden kennen. In Gajö Loeös maakt men ook hen wel tol het

geliefkoosde viertal (si opat), namelijk: rintah dölöm (waaronder hier te verstaan is de
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aantal gasten wordt soms in de gelegenheid gesteld, zich te verlus-

tigen in enkele voorproefjes van de vermakelijkheden, die in grootere

menigte den volgenden avond wachten en van het djögö kaul onaf-

scheidelijk zijn. De dag na de kleine nachtwake vindt in de beide

feestvierende kampöngs of wijken de uienschen aan het slachten of

koken.

Des namiddags gaat men in groolen getale naar eene nabijzijndeHcigrafbezoek.

begraafplaats, waar zich een heilig graf bevindt [toerm koe Jjèrèl

of toerÓH njéinhah heet dit) : oorspronkelijk is de bedoeling, den

zegen van eenen heilige iu te roepen over den te sluiten echt,

en de bruid zoowel als de bruidegom brengen dan ook aan het

heilige graf eeneu eerbiedigen groet De anderen echter vermaken

zich oj) het kerkhof met zeer onheilige zaken, zooals het didóng en

allerlei oorverdoovende muziek.

Het geheel der vermakelijkheden, waarmede de nacht van het fe grooie

djöyö kaul wordt doorgebracht, heet piösön (van hel Atj. piasan. Mal.
,jj„„g ijj^n

perhiasan). De gasten komen in den avond bijeen, de mannen ver-

zamelen zich in de mannengalerij, het feestlokaal bij uitnemendheid,

de vrouwen in de vrouwengalerij, en wat daar geen plaats kan

vinden, zet zich in eene feestloods [hénlèn) op het erf. Nadat de

avondmaaltijd door allen genoten is, bij sommige rijkaards gevolgd

door eene algemeene uitdceling van opium (') (dit heet ladah,

eigenlijk verzadigen) noodigen de ceremoniemeesters op formeele

wijze, onder aanbieding van een blad, waarop een aré rauwe rijst,

sirihbenoodigdheden enz. degenen, die als hoofd van hun gezelschap

beschouwd worden (bijv. den meeslbespraakte onder de jongelui van

elk geslacht) uit om de pret te doen aanvangen, liun aanbevelende

alles te vermijden, wat de harmonie zou kunnen verstoren en zij

bezorger van alles in buis, niet die van de dölöm in den zin van bruidsbed), rinlah

menlariing {mênlaröng =z rijstkoken). rinlah mmoèn {memoen, In hel Meergebied mendjanlar =
toespijzen bereiden), rinlah djamoe of blang (die voor bet tegemoetgaan der aankomende

gasten zorgt), of lot een drietal: rinlah andjóng, rinlah dólóm, rinlah blang.

(') In hel Westen der Meerslreck behoort die opiumuitdeeling vast bij het goeöl-concert

;

wie geen opium uitdeelt, laat den goeroe gocöl ook thuis. In Gajö Loeös is zy geheel
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geven de leiding der spelen over [njerahan) aan de daarvoor aange-

wezenen, zooals de goeroe didöng, de goeroe goeöl enz. Degeen, die

bij die gelegenheden het woord voert, is in de Meerstreek in den

regel een met het gezin der feestvierenden verzwagerde {djoeölön (
'),

lat böi), die den naam van welsprekendheid bezit, in Gajö Loeös een

der rintahs. In het algemeen bestaat de pret in het groepsgewijze

maken van verschillende soorten van muziek, al of niet vergezeld

van reciet en toespraken in proza en poëzie.

Het meest specifiek-Gajösche daarbij is bet didönq (*), eene com-

binatie van muziek, rhytniische lichaamsbewegingen, dans en voor-

drachten, die bij een goed huwelijks- of besnijdenisfeest niet mag

ontbreken en die overigens slechts bij de plechtigheid van het

nöiliön oemah (bladz. 130), het aanstellen van een nieuwen rödjö en

enkele andere zeldzame voorvallen wordt gehouden. Dit spel heeft

zijnen goeroe, goeroe didöng of pégawé, dien men voor eenige dollars

per 2 feestnachten huurt ; de overige deelnemers zijn de jongelieden.

Die voorganger wordt gekleed met kleederen die men hem voor

dien avond bij het njerahan geeft; een hoofddoek, een gestreept

zijden lendenkleed {öpöh plang), een lang Klingsch kleed om mede te

gesticuleeren [öpöh djèraq), een balsketting (langgang) als die van

den bruidegom, een rénljöng dendön, d. i. een ouderwetsche dolk

met wit beenen gevest, behooren tot de vereischten van zijn toilet.

De inleiding [tampöq didöng) van den goeroe bestaat soms in

eene zittend uilgesproken, lang gerekte, gezongen toespraak in Gajösch

proza, waarbij allen naar hunnen rang begroet en aan de aanleiding

tot het feest herinnerd worden; de aanwezigen, oud en jong, houden

gedurende die rede de handen in sëmbah-vorm omhoog. Bërsèq

is de technische term voor bet tweede, in eenigszins andere lagoe

dan de tampöq uitgesproken gedeelte van die voorrede. Vervolgens

(') Eigenlijk is iemands djoeölön een meisje, Tan zijn geslacht dat aan anderen uitgchuwelijkl

is, maar hare Tamilieleden noemen haren man ook zoo. In Gajö Locos moeten de djocölön's des

bruidegoms zorgen voor de bcnoodlgdhedcn der alang-alan()an en van de soenlcngs des bruide-

goms, die der bruid moet ook de dnltm, hel l)ruiilsbed. in orde maken.

(') B|j de Karo-B.itaks heeft men een dédcng genaamd spel, dal ook uit dansbewegingen

moei bestaan.
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staat de goeroe op en plaatst zich op eene groote plank {lón bérséndéug

of béyërédaq), maakt met zijn lichaam en hel schouderkleed de be-

kende Inlandsche danshewegingeu [bérséndéng), soms met hevig getrap

op de plank, onder het reciteeren vau pantöns in een mengelmoes

van Gajösch, Atjèhsch en Maleisch. Dit wordt afgewisseld met luid

en langdurig geschreeuw en gejuich [soeraq) der jongelui, die om

hem heen eenen kring vormen. Het spel gaat zoo door tot den

morgen, in versneld tempo {lagne pati(as) en onder toenemende op-

winding, die vooral groot wordt, wanneer twee goeroe's afwisselend

optreden, waarbij de een den ander vragen en raadsels voorlegt, en aldus

een wedstrijd [Oèrdjaloe) in behendigheid eu welbespraaktheid ontslaat

Soms nemen gezelschappen vau jougelieden aan den wedstrijd

deel door gedurende elke pauze elkander vragen Ie stellen of steken

onder water te geven (alles onder den naam van soeraq), die straks

in de volgende pauze door de andere parlij beantwoord worden.

In Gajö Loeös vormt het einde der voorstelling de simdéiy hiiiös,

algemeene dans, waarbij de kring der toeschouwers opstaat, ieder

met de linkerhand den rechterpols van zijnen buurman omvallend

en bewegingen als die van den goeroe didóng uitvoerend.

Meer naar de zijde der oudere mannen, de raléq-zijde (bladz. 129) De goeroe

der sërambi plaatst zich de orkestmeester, de goeroe goeol (') met *"*"*" "••"

zijnen assistent (pengapèl) en de dilettanten, die hem vrijwillig

accompagneeren. Ook deze wordt voor de gelegenheid gebuurd, en hij

geeft, geheel onafhankelijk van den goeroe didóng en tegelijk met

dezen, in hetzelfde feestlokaal, zijn eigen programma ten beste. Het

orkest bestaat uit niels anders dan eene gong, 2 tamboerijnen

{rëpaiia's), die dienen als begeleiding van bet reciet van pantöns in

bet Maleisch en Gajösch, ingeleid door eene begroeting {salam) en

alweder afgewisseld met gejuich {soeraq). Later in den nacht worden

steeds snellere tempo's gevolgd, en dan sluiten zich bij de offlcieele

instrumenten liefhebbers aan, die op dezelfde maat een paar

tjanangs en eene gong bespelen.

(') Goeöl is slaan, in hel bijzonder op mDziekiiistrumcntcn zomIs Irommen, bekkens en gongs
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Op de maat van liet goeöl wordt door nianneu, oud en jong,

gedanst {bëlari). Dit doen hoogstens twee gelijk, die tegenover

elkander dezelfde dansbewegingen uitvoeren ; het geschiedt echter

ook door enkelen, zonder vis-a-vis.

In sommige deelen der Döröt, waar de bruidegom bij het af-

halen der bruid op straffe van boete tot hel afleggen van behoorlijke

proeven zijner ton-kunst verplicht wordt, moet hij bij het djögo

kaul enz. als leerling aan de oefeningen deelnemen.

Miiüiek der De jonge meisjes maken in de vrouwengalerij hunne eigene

muziek {mëmjqoeöl Ijanang) met eenige bekkens, eene gong, en ecne

gèfiéJèrn (trom), zonder reciet. Enkele gelukkige bezitters van eene fluit

{sroené), eene viool (lébéöla), eene rëböp of eene harmonica {tjambang)

geven nog wel daarenboven op hun eigen houtje eene studie ten beste,

zoodat het aan streelingen van den gehoorzin niet ontbreekt. Van

daar dan ook, dat men eene piösön wel met de woorden reriah-reriö

bestempelt, die door ons lawaai ongeveer juist weer te geven zijn.

Tegen het aanbreken van den dageraad zet men den gasten, van

welke menigeen natuurlijk af en toe in stille afzondering een uiltje

geknapt heeft, eeneu maaltijd voor, waarop zij zich verspreiden.

De leden van het geslacht der bruid tijgen op dezen dag met ver-

nieuwden ijver aan het spijzen bereiden enz. want den volgenden

avond hebben zij, behalve de gasten van gisteren, den bruigom en

diens talrijk gevolg van mannen en vrouwen te onthalen,

i'ermaken, die De hier beschreven vermaken, didóng en goeöl, die speciaal bij

men minder
jjy^gijj]^ gQ besnijdenis bchooren, missen niet alleen den geringsten

(rapai en godsdienstigen bijsmaak, maar zijn zelfs voor vrome Mohammedanen—
daboes).

ggijji^ jg meeste vormen van feestviering in andere Mohammedaansche

landen — aanstootelijk. In de Meerslreek plegen daarom hier en

daar de imömsfamilies bij in hunnen kring gesloten huwelijken die

spelen door andere, van quasi-godsdienstigen aard, te vervangen,

namelijk door het bédaboes of bërapaï, dat geheel eene nabootsing

is van het Atjèhsche onkwetsbaarheidspel van dien naam ('). In

. (') De Atjéhers, II: 260 ïï.
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Gajö Loeös heeft men bijua overal, waar eeoe uiëresali is, eea ge-

zelschap, dat zich op de Vrijdagavonden in dit spel pleegt te oefenen

;

in de Meerstreek icomt hel meer sporadisch voor, maar dankt het

aan zijne quasi-mystieke herkomst de voorkeur, die sommige imüms-

families eraan geven. Het reciet, waardoor men zich met hulp van

den heilige Almiad Rifa'i in deu gewenschten toestand van onkwets-

baarheid brengt, heeft geheel in het Atjèhsch plaats. In Gajö Loeös

schijnen die gemoedsbczwaren zich minder voor te doen.

Tegen den avond van het nöiq böi gaan de stamverwanten van Binnenkomst

bruidegom, mannen en vrouwen, in optocht ouder het gedruisch '''" ''*"

van allerlei muziekinstrumenten als die wij daarstiaks noemden, (uöiq bai).

naar de kampóng of wijk der bruid; vooraan de kukrlang, gevolgd

door den bruigom, achter wien de alang-alangan wordt gedragen,

namelijk 5 saamgebonden suikerrietstekken met bladeren eraan,

waaraan in zakjes een ei en een kokosnoot of ook nog eenige

pinangnoten en móngkörvruchten hangen. Dichtbij die kampöng

gekomen worden zij door de verwanten der bruid plechtig ingehaald

(iatöi), en op de plaats der ontmoeting verlustigt men zich eenigen

tijd aan het didóng. Dit afhalen {naló) heeft in Gajö Loeös bij

deze gelegenheid niet plaats: wel haalt men er op den dag vóór

het djögö knul de van verre komende gasten met muziek, geweer-

schoten, feestgejuich, didóngspel enz. in. Dit gebeurt in het

Laul- en Dörötgebied evenzeer, en heet nalö djamoe of mbah

peratoerön.

Intusschen heeft men in het buis der bruid de dólöm, bet bruidsbed,

in eene der biléqs in orde gebracht.

Men geleidt nu den bruigom en de zijnen naar een ander huis De Oemah

dan dat der bruid zelve, want daar mag men eerst later in den
*'°°°'

nacht aankomen. Dat andere huis, dat geheel voor de feestviering

is ingericht en aan verdere bloedverwanten der bruid toebehoort,

noemt men oemah silang of pésilangan. Hier laat men de gasten

aan zichzelve over tot niiddernacbl; de tijd wordt hun met

de beschreven vermaken gekort. Te middernacht verschijnt de

kékélang om namens de familie der bruid den bruidegom de



S88

rëJëlönrj ('), een kegelvormigen »rijstberg" aan te bieden, onder

uitnoodiging om zich tlians met hem naar de woning van het

voorwerp zijner liefde te begeven.

Aanbieding dei Hieraan gaat echter nog het nöiq mas vooraf. De geleiders des

bruidegoms stellen den këkëlang een stukje goud ter hand, dat

minstens 12 mas zwaar moet zijn, en de këkas moet voorstellen.

Deze këkas wordt door den këkëlang naar het huis der bruid ge-

bracht onder het daarbij onmisbare accompagnement van geweer-

schoten; hij vertoont het aan de daar vergaderde autoriteiten en

legt het onder het sacramenteele tellen tot zeven (') op hel hoofd

der bruid. »Eén, twee enz zeven ! dit is goud van de lui,

neem het op uw hoofd!" (') zegt de oude vrouw, die de bruid ter

zijde slaat. Men bewaart deze këkas lol den volgenden dag en

geeft ze dan aan de familie des bruidegoms terug, nadat deze de

onder den naam këkas thans gebruikelijke gave in stofgoud of

zilvergeld daarvoor in de plaats gesteld heeft.

VeiiooDing der Naar de oemah dlang teruggaande, brengt de këkëlang uil het

huis der bruid de voor den bruidegom bestemde zilmatlen {ampang)

mede, welke hier eene keuring ondergaan. Soms worden zij inderdaad

als te gering in waai'de teruggezonden en dan door andere vervangen.

Zijn zij goedgekeurd, dan worden ze door den këkëlang teruggebracht.

Sluiting van Daar aangekomen, blijft het grootste deel van den stoet aanvan

beneden; de bruidegom heeft zijnen eigen goeroe didöug

meegebracht, en hier worden nu voorstellingen gegeven, die het

karakter van eenen wedstrijd hebben. lutusschen stijgt de bruidegom

de huistrap op, waarbij hem door de oudere vrouwen de sacramenteele

gepelde en ongepelde gepofte rijst over het hoofd gestrooid (djodjüng)

en hij met lêpóng lawar besprenkeld wordt; hem vergezellen de

këkëlang en de ouderlingen van beide zijden, die als vertegenwoordigers

van "de vier", « opat, kunnen gelden. Gelijk overal in de Inlandsch-

(') Dit woord leerden wij blz. 186 reeds l>ennen, ortl< als eigennaam van eene der kam-

pöngs van Tèlöng.

(') Zie bijv. De Aljèhers. I: 333. 454.

(*) Sara, röa enz pUoe, int mas ni pbng idjödjöngkó.
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Mohammedaansche maatschappij (•) wordl de imöm, de officieele huwe-

lijksluiter, door deu vader of wie anders als wali van het meisje fungeert

gemachtigd om zijne plaats te vervullen hij hel doen van het «aanbod".

De bruidegom, over wiens schouders veelal een wit kleed wordt geslagen

tol bedekking van zijne volgens den Islam aan mannen verboden

gouden en zilveren sieraden (^), neemt in de mannengalerij tegenover

den imöm plaats, en deze sluit op de in Aljèh en elders gebruikelijke

wijze het contract, in de Maleische taal, soms vermengd met Atjèhsche

woorden. Het komt ook voor, dat een eenigszins geletterd vader

zijne dochter persoonlijk ten huwelijk »aanbiedt", maar dan moet

dit toch ten overstaan van den imöm geschieden. Na een kort

gebed is het mètiósah hocköm (') afgeloopen, waarop sommigen voor

den vorm eene kleine keudoeri van gele rijst {sëhoenjél uit het

Mal. nasi koenjil) laten volgen, welk zuiver godsdienstig maal als

hel ware buiten de reeks der feestelijkheden blijft.

De bruid zit onderwijl in afwachting op de dölöm (bruidsbed), Sameukomsi

omgeven door bare twee pèngasoehs (bruidsdames) en andere vrou- ^°" ''®'

bruidspaar op

welijke verwanten. Na de contractsluiting wordt de bruigom door dedólöm.

den këkëlang en nog ecnige ouderlingen (in Gajó Loeös door jeugdige

mannelijke bloedverwanten der bruid) naar de bruid geleid. Zij

voltrekt, wanneer baar echtgenoot binnentreedt, aan hem de sym-

bulische voetwassching {basoeh kaki) en droogt hem de voeten met

hare haren af (*). De bruigom neemt ook op de dölöm plaats, en,

op aanwijzing der pëngasoeb, steken de jonge echtelieden hunne

rechterhanden in eene kom met water, waarin eenige rijstkorrels

geworpen zijn, om daarna mei die bevochtigde handen elkander

over het gelaat te strijken {sapoe of basoeh moekö). Voorts krijgt

('J Zie o. a. De Aijéhert. I: 363—3.

(*) Op Java Tol);! men dezelfde methode om die godsdienstige scliaamie te bedekken.

('; Letterlijk -boeköm geven" d. i. het onmisbare stempel der godsdienstige wet op de

echtverbintenis drukken.

(*) Dit in Gajó Locos. In de Meerstreek heeft de voetwassching in de fépö door den

wali kiri jbladz. 275, noot 2), die de dölöm in orde gebracht heeft, plaats vóór het

binnentreden in de dölöm.

19
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ieder liunuer eene gereedgemaakte sirihpruim iii de hand oiu die

den ander in den mond te steken (mënjoelangön).

De groet des De bruigom wordt nu weer buiten het vertrek geleid en moet

in de galerij, met eenen waaier tussciien de iiauden, een langgereklen,

van den imöm tijdens het bëgoeroe geleerden sëmbab maken, eerst

naar de mannen, dan naar de vrouwen. Dit heet hcrsenlabi of

bërtabi ('). Valt de waaier of begaat de jonge man andere fouten,

dan wordt hij door den rodjö van het geslacht der bruid beboet;

dit is trouwens niet de eenige gelegenheid, waarbij dergelijke over-

tredingen van het voorgeschreven ceremonieel tot kleine boeten ten

bate van de presidenten der republieken aanleiding geven.

De bruigom baalt nu zijne oudere verwanten van beiderlei kunne,

die nog beneden zijn, naar binnenshuis, waar allen een groote

maaltijd wordt aangeboden. De ongetrouwde jongelui blijven zich

echter tol den ochtend buitenshuis met het didimg vermaken. In

de woning zelve heeft men in dezen nacht noch didimg noch goeöl;

wel wordt er nu en dan op tjanangs en göug eenig leven gemaakt.

De bruidegom brengt het overige deel van den nacht in de dölöm

door. Na een vroegen ocbtendmaallijd genoten te behben keeren de

jongere gasten huiswaarts; de oudere leden van de familie des

bruidegoms blijven voorloopig in de woning der bruid.

In de Meerstreek met uitzoudei'iug van het gebied van Rüdjö Tjéq en

in de geheele Dörot behoort bij dien morgenmaaltijd, dien men mangait

heroemhc noemt, het drinken van eenen uit kleefrijst bereiden gegislen

drank, wöih-n-ragi, en velen plegen zich daaibij flink te bedrinken.

Dien drank geniet men ook wel bij de «groote nachtwake", bij besnijde-

nisfeesten, bij den ariraja enz. In Gajö Loeös wordt slechts zelden

wöih-n-ragi gemaakt en nooit bij feestelijke gelegenheden aan gasten

voorgezet. Wel maakt men er bij wijze van lekkernij ragt, d. i. met

(') Waarschijnlijk van hel Mal. lahéq ; soms heeft die eerbiedige groei vóór hel blnnen-

Iredeii in hel heiligdom plaals. Bij de bepaling of men wegens verwondin» van iemands

hand of arm penjaljal (bladz. 114) schuldig is, nccml men als maalslaf de proef, of de

verwonde de labi-beweging kan maken. Alleen in hel onlkeiniende geval wordl bel smarle-

geld geëischt.
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behulp van een mengsel van verschillende van de kust ingevoerde

kruiden gegiste rijst, hetzij gewone of kleefrijsl.

Den volgenden dag vindt 's middags of 's namiddags het ftër/imèanj*'^'*"^''"^ ^'^

of nimlianq maii (') plaats, d. i. de uitbetaling der ondjöq (*), na het bruidspaar,

aftrek natuurlijk van de gedurende de verloving daarop gegeven

voorschotten, en der kekas. Hiertoe gaat slechts een klein gezelschap

van des biuidegoms verwanten naar het huis der bruid : de bruidegom

zelf blijft van het mbah höi af voorloopig in deze woning.

's .\vonds nemen de stauiautoriteiten en een aantal oudere ver-

wanten van den bruidegom de sëmbahs van de jonge echtelieden

in ontvangst. Dezen eerbiedigen groet brengen heiden, rondkruipend,

aan rödjö, toeö, imöm, beiderzijdsche ouder.s, ooms en tantes enz.

Sommigen geven hun als antwoord een geldgeschenk, en met name

de deelgenooten van de kêkas (bladz. 27o) geven ongeveer de helft

van het ontvangene terug.

De bruid brengt nog afzonderlijk haren sëmbah aan den bruide-

gom, tlie dezen met zijne vooruitgestoken teenen in ontvangst

neemt, en wel een zeveuvoudigen, dre sëmbah loenggöl of sëmbah

pintjÖTig heet en soms door de moeder al tellende geaccompagneerd

wordt (•^). Deze laatste of eene vrouw, die namens haar het woord

voert, voegt daaraan eene frase van overgave toe, waarin zij ver-

klaart, de óndJöq voor hare dochter naar behooren ontvangen te

hebben, zoodal zij nu geheel aan haren man toebehoort.

Na afloop vau het sëmbah moet in de Dörölstreek de bruidegom

dansen, belari, van na middernacht tol tegen den morgen; onwil of

onhandigheid daarbij komt hem op boete aan den rödjö te staan.

De pleclitigheid wordt door eenen maaltijd besloten, de nacht inTerugkeer der

gezelligheid doorgebraclit, waarop na nog een ochtendmaal, de ver-"

wanten des bruidegoms afscheid nemen ; toerön oembé (*) heet dit.

(') Mas, goud, is in hel Gajöscli levens een gebruikelijke lerm voor geld ia hel algemeen.

(*) In Gajï) Loeös wordl nllceii de këkas bij deze gelegenheid belaald, daar de öndjnq

geheel Toldaan moei zijn vuurdat men lol het nóiq büi orergaal.

(*) Zie o»er dil •zeTenlellen" hierboven bladz. 288.

(*) > Nederdalen", (namelijk uil het huis der bruid om naar hunne eigene woningen

temg te keeren) van de aanrerwanlen {oembc is hetzelfde als Atj. Mal. bisan).



De paniang- Hel echtpaar blijft eenige dagen onder de hoede van de ouders

'^'^*"'
der biuid. Men zou, lettende op het karakter van eenen koop, dat

overigens aan het Gajösche huwelijk eigen is, geneigd zijn, deze

gewoonte, gelijk trouwens in het geheel de overgave van den bruide-

gom aan de familie der bruid als begin der huwelijksvcreeniging,

te beschouwen als overblijfselen uit eene vroegere periode, waarin

het huwelijk een ander karakter zal hebben gehad. Daarbij past

de hierboven, bladz. 79, besproken, thans geheel oneigenlijk gebruikte

uitdrukking sarinö (ook pèsarinön), welker oorspronkelijke zin naar

eenen tijd heenwijst, toen de moeder (inö) de eerste plaats in de

geslachtlijst innam. Hoe dit ook zij, de bruidegom mag gedurende een

aantal dagen (hier 4, daar 7) het buis zijner schoonouders niet verlaten

;

eerst daarna is het loeah of lêpas paniang, de ban opgeheven, waar-

mede tevens bedoeld wordt, dat de echtelieden nu den specilieken

bruidstooi mogen afleggen en verwisselen voor iets meer eenvoudige

kleederen. In dien pantangtijd wordt de bruidegom in een deel

der Meerstreek door jonge meisjes {póng ni hoi, bruigomsjuffersj

van zijne familie bediend.

Ontgroening Gedurende het verblijf van den bruidegom ten huize zijner schoon-

(bersendo).
ou^g^g jg jjjy yoorwerp vau eene soort vau Ontgroening vau de zijde der

jonge meisjes van de familie der bruid. Bërsënrfö, eigenlijk »schertseu,

spelen" heet die plagerij, die vooral in de Laut- en Döröt-slrrek

vaste vormen heeft aangenomen en niet minder onaangenaam is voor

den patiënt dan de ontgroening der studenten ten onzent. Zij heeft

daar in het bijzonder gedurende drie dagen [toeloe w», van rö, avond)

telkens des avonds plaats, en de meisjes vragen voijr den aanvang

ofTicieel liet «gebed", de vergunning van den rödjö. De bruigom

wordt in de andjöng en de lëpö beurtelings met roet of kalk bestreken,

met water overgoten, genoodzaakt te zingen of te dansen enz., en

als hij zich boos maakt, wordt hij beboet. Bij het 's namiddags

naar de rivier gaan om te baden, beladen de jeugdige plaagsters

hem soms met allerlei emblemen van zijne vroegere bedrijven of

bezigheden en zoo komt de bruidegom, die tabak plantte, met alle

ladanggerecdschappen op den rug de huistrap af, de opiumschuiver
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bovendien met zijne pijp en toebehooren, de hertenjager met wapens

aan den hals en eenen hond aan zijn been gebonden, enz.

Bij de rivier vindt hij jongelieden van beiderlei kunne van zijne

eigene familie en is hij tijdelijk vrij van de plagerij. Dezen brengt

hij uit zijne tijdelijke woning een twaalftal peperhuisjes rijst (/rrö

löm) als gave mede en zij maken daarvoor als tegengave twaalf

laJjöq's, d. i. vau papier geknipte versierselen, die op een stukje

bamboe bevestigd in den haartooi gestoken kunnen worden. Die

tadjöq's zijn bestemd oni na het baden door hem mee naar huis

genomen en aan zijne plaagsters aangeboden te worden. Daarna

begint het groenen en duurt ongeveer een uur.

IVaai' de rivier gaat hel bruidspaar in deze dagen steeds tezamen, sëmbahsgeiia-

zoowel des morgens als des namiddags ; bij beide gelegenheden moet ""'^* ^*

de bruidegom, zoolang het "pantaiig" duurt telkens bij het uitgaan

en binnenkomen den ons (bladz. 290) bekenden zeer uitvoerigen

sëmbah maken (bèrsenlahi) en, zoolang hij zich nog of reeds op het

erf der schoonouderlijke woning bevindt, zacht schuifelend met nauw

merkbare beweging voorwaarts schrijden. Dit laatste duurt dus

langer dan het gioenen, en de bruid heeft gedurende de eerste

dagen van baar verblijf in het huis van de ouders des bruidegoms

diezelfde vormen in acht te nemen, hoewel men haar niet ontgroent.

Het geldt als eerbiedsbetoon jegens de heiderzijdsche schoonouders.

Na afloop vau de pantang duuit het nog wel eenige dagen, vóór-Hei maniaq of

dat men de bruid naar hare toekomstige woning geleidt ('). Even''8'«n'a'i 'oe»h.

vóór die overbrenging pleegt de bruidegom aan zijne schoonouders

en andere oudere aanverwanten kokosnoten te gaan brengen, één per

gezin, hetgeen mantaq foeali (^) heet. In Gajö Loeös verstaat men

onder dezen term iets anders. Terwijl daar de geleiders van bet

bruidspaar op hunnen tocht naar de woning des bruidegoms in

de oemah pésilangan wachten, gaat de bruigom met twee jongelieden

(') Dit heet menöndnsön, niéndjoelnn, menangghn, mbah beroc, alles aatidiiideiidc, dal men

de hriiid weg- of Ihiiisbrcngl.

(') De oorsprong van dezen lerm is iiiel duidelijk; maninq (van panlaq) is eigenlijl.

in den grond steken, en loeah geluk, fortuin.
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vau de familie der bruid eveu vooruil naar zijne woning, geniet

daar eenen maaltijd, wisselt zijne kleederen en komt weer bij hel

gezelschap terug. Dit heet daar nqanlaq loeah.

Verhuizing der Het Overbrengen der bruid gaat in Gajö Loeös gepaard niet eene

'^"'
' kleine herhaling, thans in de kampóng of wijk des bruidegoms, van

al die festiviteiten, die met het mhah böi in die der bruid plaats

vonden. In de Meerstreek gaat dit veel eenvoudiger, maar ook daar

blijven de bloedverwanten der bruid, die haar op dezen gewichtigen

tocht vergezellen, een paar nachten bij de aanverwanten logeeren.

Bij het gaan daarheen worden zij met tjanangs, gong en trommel-

slag begeleid en ieder neemt eene bijdrage tot het uitzet der bruid

mede. Al die potten, pannen, waterkruiken, kleederen enz. worden

formeel overhandigd en in ontvangst genomen {menanganan, van het

Geween. Mal. langan, overhandigen). Hel einde der visite vormt ook hier

het loerön oembé, waarbij het vrouwelijk deel der huiswaarts keerende

familie, daarin voorgegaan door de bruid, vele tranen stort wegens

het voor goed achterblijven der jeugdige «verkochte". Die vrouwen

heffen daarbij min of meer traditioneele klaagzangen in proza aan

(hersëhoekoe), evenals bij een sterfgeval.

De reeks der beleefdheden, die lus.schen de oewèé's (aanverwanten)

gewisseld worden, is hiermede nog lang niet uitgeput. Eenigen

tijd na de aflevering der bruid gaat de bruigom, vergezeld van

meest vrouwelijke bloedverwanten naar zijne schoonouders om «rijst

te brengen" {mbah kro), waarop dezen de oudsten van hun geslacht

uilnoodigen om de gezondene spijzen te komen genieten. Bij den

terugkeer, na een paar dagen verblijf, krijgen de «rijstbi'engenden"

tegengeschenken {pënoelaitg) mede in den vorm van geld, mat-

ten, enz.

Wisseling viiii In Gajó Loeös heeft de eerste rijslzending van de zijde der bruid

ijeieefdhcdcn.
^\^^ig^ wordt Zij buitcn de kampöng op het veld genoten en

keeren de verwanten der jonge vrouw zonder tegengeschenken terug.

Het doel van het bezoek is alleen, de bruid weer eens te zien, en

er worden bij deze nieuwe samenkomst ook weder eenige tranen

vergoten. Later heeft een «brengen van rijst" van de zijde



295

des bruidegoms plaats uaet meer plechtigheid (péralaiig-alangan) dooi-

de kampongautoriteiteu, die met huu gevolg in de woning dei-

bruid ontvangen worden.

Ook verder worden nog wel meermalen door grootere of kleinere ge-

zelschappen van des i)ruidegoms familie bezoeken gebracht {helandanq)

bij diens schoonouders en hunne verwanten, welke bezoeken steeds

van spijsgesclieriken vergezeld gaan en met legengeschenken beloond

worden, maar deze hebben na het mhah krö geen officieel karakter

meer. Vooral tegen het einde der vastenmaand brengt de bruidegom

aan zijue schoonmoeder veelal eetwaren en eenig geld om bij de

feestslacht vleesch voor te koopen.

Na het feest der verbreking van de vasten gaan de jonge echte-

lieden, zoolang zij nog geene kinderen hebbeu, bij de ouders der

bruid hunne opwachting maken, hetgeen evenals dergelijke bezoeken bij

hoofden, 7wiq adji, » ter Mekkaansche bedevaart gaan" wordt genoemd.

De schaamte die, om eens twee ver uiteenliggende voorbeelden Schaamie

te noemen, bij Atjèhers en Soendaneezen de schoonouders van hunne '"sschen de

echleliedeii

aangetrouwde kinderen verwijdert, is den Gajö's van Böbasan bijna en hmme

geheel vreemd; levendig wordt daar het verkeer tusschen die beiden ^<^'""""""'^''•

en in elkanders lief en leed toont men steeds hartelijk Ie deelen.

Toch is zelfs daar een rudiment van de verwijdering overgebleven

;

de echtelieden, die aan hunne schoonouders iets willen zeggen,

spreken, ook wanneer zij met hen alleen zijn, quasi een derde per-

soon aan en zeggen : »zeg aan uwen grootvader" of ">uwe groot-

moeder", en omgekeerd gebruiken dezen de inleiding: "zeg aan

uwen ouderen broeder" of »uwe oudere zusier", den schijn dus

bewarende alsof zij tot een familielid van den werkelijk aangcsjtrokene

liet woord richten. Builen het gebied van llödjö ïjéq blijven echter man

en vrouw jegens hunne aanverwanten verlegen en stijf en is alle gemeen-

zaamheid uitgesloten, mei uitzondering alleen van de moeder des mans

jegeus hare schoondochter. Terwijl toch de vrouw haren schoonvader

steeds loeön blijft noemen, spreekt zij hare schoonmoeder met inö

(moeder) en deze haar met pemèn (Gajö Loeös: pemaèn) aan, en kan

•zij met haar, behoudens zekeren eerbied, alle onderwerpen behandelen.
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Verhouding (ici De oudei's van het meisje verliezen, al heef hel huwelijk een

oiideriiike hiii3''"T'
^^^^ '"' hunne icchten op die dochter. Dit komt duidelijk

n,i den uit, wanneer de vrouw haren man door den dood verliest, terwijl

\ci oop. ^„ ^^^ .^ j^ termen valt om een nieuw huwelijk te sluiten.

Vooral wanneer er kinderen zijn, maar zelfs zonder dat, tracht de

familie van den overleden man de vrouw Ie behouden, hetzij door haar

met eenen broeder of neef van haren vroegeren echtgenoot Ie laten

trouwen, hetzij door eeneu vreemde in de familie op Ie nemen

Le»iraatshu- {menjahaii, isahan) en haar met hem in het huwelijk te vereenigen.

"' '^ Tegen deze soorten van leviraatsbuwelijk hebben de ouders der vrouw

geen recht van verzet, maar men geeft er hun toch oflicicel kennis van

en zendt hun een zeker bedrag als moemnloe {^), dat gewoonlijk 5 dollars

bedraagt, waarvan een als uitzet (pënémpah) en een als lapèq-n-oekoe

(bladz. 275) tot bet nieuwe paar terugkeert. De vader of anders de

naaste agnaat moet ook bij het nieuwe huwelijk als wali fuugeeren

want op dit punt volgt men in hoofdzaak de bepalingen der Moham-

medaanscbe wet; hij kan zich hieraan niet ontlrekken, daar hij volgens

het Gajósche recbisbewustzijn wegens de vroeger ontvangen huwelijks-

gift verplicht is met hel leviraatsbuwelijk genoegen te nemen. Zulk een

nieuw huwelijk aangaan heet van het standpunt der vrouw ugnlêh, als

bet ware »van man veranderen" ; zoodra zulk eene verandering echter

met verhuizing {miiidah dapoer) gepaard zou gaan, en de vrouw dus

onder het gezig van een ander familiehoofd (zij het ook in belzelfde

geslacht) zou komen, moet zij eerst naar hare faniilie teruggebracht en

over de nieuwe ecbtverbinlenis, de huwelijksgift enz. overlegd worden.

Mcuwhuweiijk Zoolang de familie des mans, met of zonder behulp van een nieuw
Ier vrouw raeHjy^gljj

Ij ^q^^. ^g vrouw zorgeu wil, en zij biermede genoegen
verhuizing.

neemt, hebben de ouders geen recht om haar naar huis terug te

halen of over hare band te beschikken. Dikwijls vindt men het

echter beter, dal de jonge weduwe weder haarsweegs gaat, en dan

wordt zij aan hare ouders of degenen, die de plaats van dezen

innemen, teruggegeven.

(') Maloe is, gelijk ons reeds bleek, eene ovcrdrachlelijke uitdrukking voor >Trouw"
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Huwelijken dezen haar cenc tweede maal uit, dan wordt haar

öndjöq, als die eener haloe ('), tol op de helft der vorige verminderd,

en zou zich hetzelfde nog eens herhalen, dan daalt hare waarde

nog meer. In Gajö Loeös wordt de quaestie in den lateren tijd

ook hij haloe-huwelijken door vraag en aanbod beheerscht, en bestaat

dus lusschen de eerste eu latere huwelijksgiften geene vaste ver-

houding. De kinderen volgen haar in geen geval, maar blijven bij

de familie des vaders.

Daar bruidegom en bruid bij de Gajö's gewoonlijk ten volle denEige» neiging

leeftijd van het oordeel des onderscheids bereikt hebben, komt het
^yj^^g „^ j^

huwelijk niet onafhankelijk van hunnen wil lot stand, al laat de keuze der

jonge man zich vaak in zijne keuze door zijne ouders leiden, en al

wordt op het jonge meisje soms vrij wat pressie uitgeoefend. Er

doen zich gevallen voor, dal een jong man, wien de ouders eene

door hem niet gewenschle vrouw willen opdringen, naar de Atjèhsche

kust uitwijkt om geheel vrij Ie zijn. Voor meisjes staan dergelijke

uitwegen niet open, maar toch hebben zij middelen om eene beslisie

neiging in weerwil van den tegenstand der ouders te volgen, en de

adat is genoopt geworden, zich sommige daarvan als exceptioneele

huwelijksvormen te assimileeren.

Zijn twee jongelieden van verschillende kunne het eens geworden, Huwelijk tegen

dat zii lol eiken prijs elkander zullen loebehooren, maar stuit de "" "" *'"

•" • •' ouders (noiq).

uitvoering van huu plan af op den onwil der ouders van het meisje,

die hunne dochter liever lehuis in angkaphuwelijk willen verbinden

of wel haar eenen anderen man dan dien harer keuze hebben

loegedacht. dan kan zij (jet gewenschle huwelijk forceeren door zich

in handen van den man te stellen. Dit heet nöiq of mënöiq (*),

eigenlijk opstijgen, d. i. binnentreden en wel in eene woning

van den stam van den begeerden man. Bij het doen van dezen slap

(') Ualoe Juiüt zoowel den weduwnaar als de weduwe aan.

(') Daar de man hier formeel passief optreedt, heel het van hem : ilöiki djema. Deze

vorm van hnwelijksluiting komt ook elders veel voor; in de kampoengs van Batavia bijv.

onder den naam oenggahiii.
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moei (Ifi vrouw echter zekere regele» iuachtneiuen om schadelijke

gevolgeu te voorkomen.

Vooreerst mag zij zich uiet naar de woning van den man, maar

moet zij zich naar die van zijnen rödjö hegeven, en deze mag haar

slechts dan opnemen, wanneer zij in het bezit is van eenige voor-

werpen, die zij alléén van haren heminde kan gekregen hehhen en

die gezamenlijk de voor dit geval vereischle hendö (') vormen. Hel

zijn: zijn hoofddoek, zijn réntjóng en zijn lendenkleed of zijn sirihzak.

In Gajö Loeös gelden alleen wapens of een sirihzak als hendö, klee-

dingstukken niet.

Ook behoort zij niet vóór het donker aan te komen, üp dag

immers zijn de meisjes veelal uit om hout te sprokkelen in het

bosch en daar zoeken hen ondeugende jongelieden wel eens op,

heizij om buitenechtelijke minnarijen aan te knoopen, of eene enkele

maal zelfs om zich met geweld van haar meester te maken. Is de vrouw

dus op dag in het vreemde huis gekomen, dan kunnen hare bloed-

verwanten nieenen, dat zij tegen haren wil daar gebracht is. 's Avonds

daarentegen zijn alle vrouwen in hare eigene huizen en wekt de

verwijdering van eene van haar niet de verdenking, dal zij onvrij-

willig plaats gehad zou hebben. Wanneer de jonge vrouw dit niet

bedenkt en bij klaarlichten dag in hel huis van den bedoelden rödjö

binnenvalt, dan heet dit löiq sang/ca (^), en wordt hel moeilijker,

voor het minst koslbaaider, de zaak in het reine te brengen.

Zijn de woonplaatsen van zulke in stilte verloofden ver van elkander,

dan wordt de vrouw uil den aard der zaak door haren minnaar

begeleid, (!n in Gajö Loeös stijgen zij dan ook gezameidijk in hel

huis van den rödjö, daar hel meisje, hier onbekend, niet alleen zou

durven binnentreden. In de Meerstreek bewaart men liefst de

fictie, dal zij alleen is gekomen, en blijft de man buiten staan, maar

men behandelt de zaak dan toch later als eene halve ontvoering,

omdat de woonplaatsen door bosch gescheiden zijn {ara oelön i lah).

(') Zie bladz. 108.

(') Men geeft daarmede te kennen, dat de zaak het midden houdt Inssdieii hel mtnöiq

volgens de regelen der kunst en het mhijangkan, de gewelddadige ontvnering. Zoo spreekt

men ook van nóikön (pass. itöikön), wanneer de vrouw door den man wordt >biniiengebracht".
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De »o|)gestegene", d. i. »biiinengekonieiic" wordt dooi- den rödjö Voorgewend

, . rr . j • zoeken naar de
des mans opgenomen en vooiioopig bewaard. Hare verwanten, die

„eggeloopene.

haar missen, zenden nu vrouwen van de familie derwaarts, die lot

driemaal toe informeeren {sédéq), of men ook iets van het verblijf

der verlorene weet. Zij ontvangen eerst steeds een ontkennend

antwoord, maar eindelijk gelukt het haar, de vluchtelinge te ont-

dekken; deze verklaart evenwel, dal zij daarheen is geloopen

mëmérah djoedoe moerép djoedoe male, görö koeön görö kiri N. N,

•om haren echlvriend in leven en dood op te zoeken, die zich noch

rechts noch links van hier bevindt, maar N. N. is". Nadat die

boodschap het huis van de ouders der vrouw bereikt heeft,

begeven zich hare mannelijke bloedverwanten gewapend naar de

woning, waarin zij opgenomen werd, en doen zich in ernst of voor

den vorm voor als in hevigeu toorn ontstoken tegen degenen,

die medewerkten om hel meisje van het rechte pad af te

brengen.

Door eene loelaq sendjala of pénélap (') van 8—10 dollars (of Susmiddel

,, ,._-,, , . , , voor den toorn
Vier blokken wit goed: opal liajoe opon) worden zij ten slotte be-

jj^bioej.

wogen om het mèrönggöl (*) te staken en de zaak aan het onderlinge verwanten,

overleg van ödöt en hoeköm op te dragen. In sommige streken

(Böba.san en Pcgaséng bijv.) is men al zoover gekomen van het

raërönggöl en de pënëtap af te schaffen, en dadelijk tot vreedzame

behandeling der quaestie over te gaan.

Nu zou Ihcorctisch eene rechtszitting moeten plaats hebben, Slaapmiddel

waarbij de rödjö's de hoofdrol speelden en waaraan zeer vele on-^"*"^
^"'^° ^"'

kosten verbonden zouden zijn. Inderdaad houdt men zich, behalve

in Gajö Loeös aan het ons reeds bekende «slaapmiddel", de pénè-

mm of penemèn (bladz. 118), die in verschillende streken voor

deze zaak een verschillend bedrag vercischt; na dit middel

genoten te hebben, vinden de rödjö's goed, zich verder van be-

moeienis Ie onthouden en de zaak door de loeö's enz. te laten

(') Eene afwerinB der wapenen" dus of een susmiddel, middel om de geërgerde bezoekers

lol slaan Ie brengen.

(*) Zie boTcn bladz. 123.
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afdoen. Zulke afdoening door de mindere autoriteiten heel

pèrëbö, terwijl het anders tot hoeköm déndang zou moeten komen,

d. i. (ot eene behandeling der zaak voor de rödjö's, waarbij

eerst in optima forma matten gespreid {dêndang) zouden moeten

worden.

Het einde is dan, dat het huwelijk iu alle stilte wordt gesloten,

in sommige streken tegen eenen belangrijk boven het gewone opge-

voerden bruidschat, in andere met slechts eene kleine boete boven

de pënómèn. De schijn blijft echter bewaard, dat de vader of wie

anders over de hand van het meisje de beschikking had, van de

zaak niet wil weten. Alleen laat hij zich door de autoriteiten

overreden om het huwelijk zonder zijne directe medewerking te

doen doorgaan. Als wali, die den imöm machtigt om de jonge

vrouw ten huwelijk aan te bieden, treedt dus een «koude wali",

wali sédjöq ('), d. i. een daartoe aangewezen verre bloedver-

want op.

Behalve de onvermijdelijke këndoeri hebben natuurlijk geeuerlei

feestelijkheden plaats, en zijn dus te dezen aanzien de kosten be-

duidend minder dan gewoonlijk; alleen de oesoer voor den rödjö

en de djari malém voor den imöm moeten betaald woiden.

In den eersten tijd na zulk een huwelijk blijft het jonge paar

ver van de familie der vrouw ; eerst na verloop van een jaar ongeveer,

vooral wanneer er een kind geboren is, acht men het oogenblik

daar om eene verzoening {pëdamèn) te bewerken. Zij gaan dan met

een gezelschap naar de schoonouders onder aanbieding bijv. van

eene geit, de noodige rijst voor eene këndoeri en eenig wit goed,

waarna zij in genade worden aangenomen.

Bij het löiq sangka worden de boeten en soms ook de geëisclile

huwelijksgift grooter. De plaatselijke verschillen in deze zijn be-

langrijk.

(') Meu neemt aan, dat de vader, broeders en andere nadere verwanten te >heet" {piraq)

zijn van toorn om zicli met de sluiting van bet contract te kunnen bemoeien. De wali

sëdjóq is dus een wali kiri (zie bladz. 275, noot 2) en liij ontvangt eene bijzondere

belooning voor zijn aandeel in de regeling.
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Een rödjö mag noch zelf langs den weg van het nöiq tot een

huwelijk geraken noch mag zijne dochter aldus lot haren beminde

gaan; op overtreding staat ontzetting (ilèqéhön, van légéh, niet be-

slaand, niet aanwezig) uit zijne waardigheid.

Op minder toegevende wijze wordt hel mënjangkan{^), ie schaking, Schaking.

behandeld. In sommige streken, bijv. Böbasan c. a., is men overeenge-

komen geen huwelijk ten gevolge van schaking toe te laten. Daar

wordt dus eenvoudig de schaker gestraft, hetzij met den dood of

inel eene zware boete, en de geschaakte vrouw naar hare familie

teruggebracht, ^^'anr men dezen regel heeft aangenomen, zijn de

gevallen van schaking zeldzaam, bijna ongehoord.

In het gebied van R. Boeket en in sommige deelen van Gajö

Loeös heeft men het niet zoo ver kunnen brengen. Men zag zich

daar genoopt, in het feit onder zekere omstandigheden (e beruslen,

al bleef men het als eene zeer ernstige afwijking van het normale

beschouwen.

Wanneer dus de man, geholpen door een of meer vrienden, het

onwillige voorwerp zijner min in zijne macht en naar de woning

van zijnen rödjö gebracht heell, Ireedt men daar in eene schikking,

die in het algemeen hetzelfde verloop heeft als bij het nöiq, maar

de pënëtap en de andere boelen zoowel als de öndjöq worden hier

zwaarder, en het mërönggöl geeft wel eens aanleiding lol ernstige

conflicten.

De hierboven (bladz. 196) genoemden gevallen van den Këdjoerön

Linggö zelf en diens bloedverwant getuigen, dat men ook in diens

gebied de schaking niet geheel onmogelijk acht als middel tot hel

huwelijk. Toch is men er daar tamelijk afkeerig van, en moet in

Isaq dezelfde regel gelden als in Böbasan c. a. Tijdens genoemde

schaking was de grootvader des tegenwoordigeii këdjoeröns nog in

functie; anders zou deze zijn ambt erbij verloren hebben.

O Mesangbtt (stam: sangka), wegloopen, m'^njangkan, wegvoeren. Van de vrouw, die

hier natnarlijk geheel de passieve rol speelt, heel hel isangkun of ipin/aJiykan of ipësangkan

tffimo.
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Zeldzaamheid Is de polygamie in liet Gajöland niel frequent, nog zeldzamer

scleiding ^^^W^ echtscheiding daar te zijn. Ook dit zal wel samenhangen

met het feit, dat huwelijken er op rijperen leeftijd dan in vele

andere landen van den Archipel en na langduriger overleg gesloten

worden, terwijl er vele kosten aan verbonden zijn. Zeer vele Gajö's

van vrij goede ontwikkeling weten noch wat talaq (de verstooling

der vrouw volgens Moharamedaansch recht), noch wat pasah (de ont-

binding des huwelijks door den rechter op den eisch van eene partij,

gewoonlijk de vrouw) is, en wanneer zij het weten, hebben zij die

kennis blijkbaar meer uit Maleische kitabs dan uit de ervaring van

het leven geput.

Het laat zich gereedelijk verklaren, dat de positieve gevallen van

pasah, waarvan men wist te verhalen, alle betrekking hadden o|>

Atjèhers, die hunne vrouwen in het Gajöland verlaten hadden om

niet terug te keeren. De rödjö en de imöm der verlaten vrouw

spraken dan in haar belang, soms na briefwisseling met den Atjèhschen

oelèëbalang, in wiens gebied de ontrouwe echtgenoot zich ophield,

den pasah uit. Volgens sommiger beweren geschiedt dit ook eene

enkele maal tegenover een Gajöschen echtgenoot, die zijne vrouw

zonder levensonderhoud laat zitten, maar nooit wegens andere redenen,

als mishandeling enz.

Van talaq wisten sommigen voorbeelden te noemen, maar zij

twijfelden bijv. of de verstooting drie-, vier-, dan wel zevenvoudig (!)

plaats had. Wel waren zij hel erover eens, dat de scheiding be-

zegeld werd met het doorsnijden, door den rödjö, of den toeö, van

een stuk rotan {wé of öwé), dat aan de eene zijde door den man,

aan de andere door de vrouw werd vastgehouden. Maar weinigen

himner hadden zoo iels ooit bijgewoond. Men onderscheidt zulke

ontbinding des huwelyks als tjeré banlji, kwaadwillige scheiding,

van tjërè Icaséh, scheiding in liefde, namelijk door den dood.

Slaven. Tot de Volledige familie kunnen ook slaven {lëmoelöq) beliooren.

In Gajö Loeös zijn dit allen Bataks, in de Laut- en de Dörötstreek

vindt men ook uil Atjèh ingevoerde slaven van Nias.
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De invoer van Bataksche slaven (vergelijk bladz. 62 en vv.) moet

iu de latere jaren beduidend verminderd zijn. Vroeger werden er

vele van hunne eigene landgenooten of van Alassers gekocht en ook

direct door Gajö's geroofd. De Gajö's vormden namelijk niet ongaarne

kleine benden om zich op Balaksch gebied van vee en andere

eigendommen, zoo mogelijk ook van meuschen, meester te maken

;

als Mohammedanen gevoelden zij zich daartoe tegenover die heidenen

gerechtigd, en het voorbeeld der Atjèhers, onderdanen van den

souverein ook der Gajö's, versterkte hen in de overtuiging, dat zij door

zulke rooftochten te ondernemen zelfs tot Gods eere werkzaam waren

Ook visschen Gaji3's wel in hel troebele water van de onderlinge

twisten der Bataks, met het doel om als loon van de partij, die

zij steunen, een deel van den buit te ontvangen.

Aan den anderen kant waren en zijn er onder de Gajö's ook,

die er geen gewetensbezwaar in vinden om zich door list als

schoonzoon in een Bataksch gezin in te dringen om aldus eenigen

lijd op kosten van de schoonouders (e leven en te genieten van

de bekoorlijkheden eener jonge vrouw; nadat zij van een en ander

verzadigd zijn, zoeken zij dan een voorwendsel om weg te komen

en keeren niet weder. Ik heb Gajö's ontmoet, die onder hunne

naaste familieleden zulke avonturiers telden, en van hen sprekende,

met eenen glimlach zeiden: »hun geloof was wel een weinig zoek!"

Als prijzen van Bataksche slaven werden mij genoemd 30—60 en

van slavinnen 40—^100 dollars. De in het Gajöland geboren slaven

en slavinnen, anaq mas, zijn van vrijen niet of nauwelijks te onder-

scheiden, maar zij blijven voorwerpen van handel, zoolang men ze

niet vrijlaat.

Evenals de Arabieren, geven de Gajö s hun namen, die als goede siavcmianien.

omina gelden, bijv. voor mannen : Lóbó, winst, Toeili, lortuin, liegiö,

geluk, Tambah, toevoeging, Göndö, verdubbeling, Sangap, wiens

woorden uitwerking plegen te hebben : voor vrouwen : Roehé, een

boom met vele vruchten, Déngén, koel (d. i. heilrijk), Këlml, duurzaam,

Bringén, waringiu (wegens de vele vruchten en rijke schaduw),

Rimah, korreltje van gekookte rijst. De Bataksche slaven gelden
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als zeer diefachtig. Sommige Gajö's, vooral opiumschuivers, ont-

wikkelen die neiging bij hen door hen voor zich te laten stelen.

Vrijlaiing. Hoewel zelf als zaken beschouwd en met buffels vergeleken, verwerven

sommigen hunner zich eigendom, namelijk koopwaar of geld. Heleinde

is dan vaak, dat zij met toestemming des meesters een groot gastmaal

aanrichten, waarbij een hutfel wordt geslacht, en in tegenwoordigheid

van alle naburige rödjö's geproclameerd, dat de slaaf thans volkomen vrij

is geworden. Zulk een feest aanleggen heet mendjéra (met den slaaf als

onderwerp) en het wischt elk spoor van zijne slavernij uit.

Ook door adoptie met meer eenvoudig ceremonieel wordt weliswaar

de slaaf «gelijk gemaakt" (jt/esó«) en als tot Gajö verklaard, maar blijft

hij toch veelal in wijdercu kring nog als djéma rcndah, van minderen

stand, gelden. Eenvoudige vrijlating zonder meer [doeahan, imerdè-

kaan) maakt den slaaf ook voor zijne engere omgeving tol djëma

rëndah. Die mindere vrijen, op wie de smet der vroegere slavernij

nog kleeft, mogen niet op zitmatlen {ampang) en niet tegen den

buitenwand in de galerij {lerdoeroe, vergel. bladz. 154) zitten, geene

huizen met sërambi's hebben, alleen met huns gelijken trouwen,

hunne huwelijksfeesten niet met geweervuur opluisteren, geen praal-

bed [dólöm] voor een bruidspaar hunner familie maken, enz.

Slavenhu- Huwelijken tusschcn slaven onderling hebben zonder formaliteiten

"i
'j

en.
g^ zonder veel andere onkosten dan de djari malém plaats. Schaakt

een slaaf van A eene slavin van B, dan behoort öf A de slavin öf B

den slaaf te koopen.

Tijdelijke miunarijen van vrijen met slavinnen worden geheim

gehouden, en de gevolgen meestal vernietigd of verloochend.

Is het kind eenmaal geboren, dan geldt het als eigendom van den

heer der slavin.

De kinder- detrouwde Gajö's verlangen zeer naar den kinderzegen ; zoons zijn

zegen, kostwinners, die bij den veldarbeid en de verzorging van het vee

den vader helpen en »naar Aljèh" handel kunnen gaan drijven;

dochters brengen haren prijs op of zijn middelen om, door een

angkap-huwelijk, volwassen zoons te annexeeren. In afwachting van
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den tijd, waarop de jonge echtelieden Lel geluk mogen smaken om

hunne eigennamen voor eenen përaman en eene përinön (*) te ver-

wisselen noemt men hen, als wilde men hun een kind toebidden,

Ama-n-maj'akan en Inö-n-majakan of majaq (^).

Van de zwangerschap (') maken de Gajö's niet veel werk. De Zwangerschap.

vroedvrouw {bidon) ontbiedt men eerst wanneer de barensweeën

{sakél dapoer) zich beginnen te openbaren, en tot këndoeri's geelt

de toestand der aanstaande moeder geene aanleiding. Wel gelden

voor haar eenige zaken als kemali ol' pantang wegens de slechte

gevolgen, die men ervan ducht, bijv. raag zij geene schaduw zoeken

onder arèn-boomen (panggöh), daar hierin vele spoken (hanloe)

plegen te huizen, niet toekijken, als iemand de doodstraf ondergaat,

enz. De aanstaande vader mag niet slachten en geen touw draaien,

daar een en ander licht oorzaak zou kunnen worden van lichaams-

gebreken bij het kind.

Eene moeilijke bevalling wordt o.a. toegeschreven aan bekende of Hulpmiddelen

onbekende fouten, die de vrouw jegens haren man begaan mag '"'•'
''*

beïalling.

hebben en waai-door zij toelahan (*) is. Men geeft haar dan bijv.

water te drinken, waarin de man zijne voeten gedompeld heeft, of

zij vraagt hem met een sembah om vergiffenis voor het misdrevene.

(') Pnaman is de naam des vaders (ama), përinön die der moeder {inö) naar hun eerste

kind. Sommigen worden, als zij eenmaal grootouders zijn, voortaan naar hun eerste kleinkind

genoemd; deze naam heel hun pirempnn (Mmpoe-n-X) van mpoe, grootvader of -moeder.

Behalve die eigenlijke përamans, përinöns en përëmpöns, leerden wij ook reeds oneigenlijke

kennen (bladz. 42 noot 5); zoo noemt men iemand vader, moeder, grootvader of grootmoeder vau

een aangenomen kind, van een kind, dat hij of zij van eene ziekte hielp genezen, enz. Vele

dier namen echter zijn eigenlijk als schertsnamcn te heschouwen en afgeleid van een per-

soonlijk gebrek, eene eigenaardigheid, eene gewoonte der dragers. Zeer gewoon is bet, met

ama den naam der kampöng te verbinden, van waar iemand zijne vrouw haalde: Ama-n-

Pënösan, vader van P. heet dus hij, wiens echtgenoote uit Pënösan afkomstig is, enz.; diens

vrouw heet dan !nö-n-Pën6san.

(*) Majaq is een overigens ongebruikelijk woord, dat wel synoniem Ie achten is met

Atj. mavja', zuigeling. Menschen, die een kind hebben, spreekt men beleefd aan als Amorn-

eii Inö-n-wén (vader of moeder van den knaap) of Ama-n- en Inö-n-ipaq (idem van het meisje).

(") Voor zwanger is déras hel grove woord, dat ook van dieren gezegd wordt; fijner is

ttlang of bernëmbah bröt (iets zwaars dragend).

(') Vergelijk Maleisch toelah. Evenals Soend. doraka beduidt het den toestand van een

mensch, die tegenover dezulken, aan wie bij eerbied verschuldigd is, te kort is geschoten.

20
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Ook liet vrij algemeen Indonesisclie gc^bruik van liet drie of nieei'-

maleii over haar lichaam heenstappen (mélanglcahi) en daarna even

het huis verlaten door den man komt bij de Gajó's voor. Om andere

l)ooze invloeden te weren wordt ook de sëloesöh ( 'j, water, dal door

cenen deskundige, den goeroe (*), dien men elders doekoen noemt,

belezen (iradjahi) is, haar te drinken gegeven, en allerlei geslotene

zaken, als knoopen of sloten, geopend om de baarmoeder tot navol-

ging op te wekken.

Behandeling De navelstreng {lali poesör) van het pas geboren wicht wordt
van liel wicht.

,. , , , , i .n > i i /i . .

atgebondeu met draden van verschillende kleur [oenang patiljerona,

d. i. pantjawarna) en afgesneden met een bamboeuicsje [sëmbiloe).

De placenta {lëmboeni), die ook de jongere broeder of zuster van bet

kind {nggié) genoemd wordt, doet men in een van pandan-bladeren

gevlochten mandje (tape) en laat ze daarin, samen met de tali jioesör,

bij den haard drogen (daréng), om het geheel na enkele dagen te

begraven, als de pas geborene een meisje is, beneden de huislrap,

opdat zij zich in de toekomst niet te ver van liuis verwijdere, van

een jongen soms op dezelfde plaats, .soms ook o|) eeiic naburige

hoogte {boei').

Bescherming Dq kraamvrouw wordt bier, evenals in Atjèb, door baai' uu en

vrouw legen
'^"'^ ^^*^^ ^^ achterzijde naar een Hink vuur toegekeerd te laten

booze liggen, uitgedroogd ; dit heet ménitö, en de kraamvrouw heet daar-

naar ook djëma mëmtö, maar, hoewel ook de Gajó's wel, gelijk de

Atjèhers, spreken van eene periode van 44 dagen, laat men in de

praclijk hel kraambed niet zoo lang duren, veelal slechts eene week.

Verder wordt de hulp van goeroe's ingeroepen legen de booze listen

van de Sidang Bèta, de kraamvrouwenplaaggeesl (') met open rug,

d. i. de Poenlianak der JMaleiers, de Koenti der Soendaneezen, de

Soendrl Bolong der Javanen, de Boeröng der Atjèhers. Om dat

spook te verjagen steekt men wel beneden de ligplaats der kraam-

('J Vergel. De Atjèhers, I. 4 11.

(') Goeroe kan een man of eene vrouw zijn; niet Je vroedvrouw wordt ermede bedoeld.

(*) Men spreekt ook van Si Coetidjü als een voor kraamvrouwen gevaarlijk wezen.
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vrouw ecne speer in den gi'ond en legl daar gedoomde takken van

paudan (bhigkoeang), sommige djëroeksoorteu {asam) of andere dooruige

zaken. Boven de legerstede der kraamvrouw wordt vaak een oud

visclmet (djölö) opgehangen.

De eenige këndoeri, waartoe de geboorte aanleiding geeft, is die Kéndoeri

I - .• 1 11 1 1 11- loerön niandi.

van het toeron mandt, ongeveer den zevenden dag na de bevalling.

Het kind wordt door eenige vrouwen der familie naar buiten gebracht,

in den uaastbij zijn den stroom gebaad en vervolgens met wat gele

rijst (sekoenjét) op het hoofd besmeerd. Eene vrouw hakt boven

het hoofd van het kind eene jonge kokosnoot open en laat het

water over zijn gezicht loopen, opdat hel later niet schrikke voor

donderslagen {poengg}). De vrouw, die het kind draagt, wordt

liijzonder fraai gekleed, en zij heeft op weg naar en van de rivier

eene brandende lap, die in eene pinangschaar [klali) vastgeklemd zit,

in de eene hand, opdat die brandlucht {ban demi) de booze geesten

op eenen afstand boude. Op ééne puuf der schaar is eene möngkör- Naamgeving en

vruciit (zure djëroeksoort) bevestigd. Op weg naar het water loopt
"''^'^''•''"s-

de jonge moeder achteraan met eene aré (rijstmaat), waarin houtasch

;

daarvan strooit zij langs den weg. Een goeroe of een malém (schrift-

kundige), dien men tot de daai-op volgende këndoeri heeft uilgenoo-

digd, zoekt in verband met den dag der geboorte en andere gegevens

eenen gelukbelovenden naam voor het kind uit en spreekt bijv.,

nadat hij eerst, het kind aan één oor vasthoudende, de sacramenteele

telling tot zeven heeft uitgevoerd: »N. zij uw naam, lang zij uw

leven! (')".

De haarschering geschiedt ongeveer op dienzelfden lijd zonder

plechtigheid. Op de kruin van het hoofd laat men vaak eene lok

{goenibag of djoemaq) staan, hij jongens zoowel als bij meisjes;

dikwijls scheert men ze ook geheel kaal (goelöl of goepong). Bij

ziekte of andere ongevallen, die het kind treffen, scheert men die

lok wel af, in de hoop dal de kwelgeest daardoor verzoend zal zijn.

(') N. giralmoe. landjoel oemoermoe! De telling tol zeven

$a, doea («een, Iwee") leUerlijk een4weeéu.



Overigens laat men bij meisjes omstreeks hel zesde jaar, bij jontreus

na de besnijdenis, de baren geheel groeien.

Besnijdenis Meisjes worden omstreeks den tijd, dat zij loopen kunnen, in alle

stilte besneden door eene vrouwelijke moedém (besnijdster). Even-

eens zonder feestelijkheid beeft op iets latereu leeftijd de dooi'boring

(pötöq) harer oorlellen plaats.

De besnijdenis {soenöl) van jongens geschiedt op omstreeks 6— 10

jai'igen leeftijd en gaat dikwijls met feestelijkheden gepaard, geheel

van denzelfden aard als bij het huwelijk eener maagd: zulk een

feest heet soenölön of medjëlisön. De overgave (het njerahan) van

den patiënt heeft hier aan den moedém (besnijder) plaats. Na het

djögö oesö en djögö kaul, dat wij hier niet opnieuw beschrijven,

worden des namiddags de patiënten gebaad: gewoonlijk worden

3—10 jongens tegelijk besneden. De operatie heeft plaats in de

iëpö (bladz. 151) met een dëdawan (zakmes) of löpak (de gewone

piso raoet) en een knijper [pénjépét) van bamboe, ten slotte

wordt een bloedstelpend middel op de wond gestreken. Gedurende

de eerste dagen dragen de jongens onder hun kleed een poekang,

een hoepeitje van rotan dat bij wijze van crinoline het schuren van

het kleed tegen de pijnlijke deelen voorkomt.

De gunstige dagen voor de besnijdenis zijn die na volle maan

[droes oelön of fèrliroes-n-oelön, bij afnemende maan).

Het dieet tot aan de genezing der wond is onthouding van alle

gekookte toespijs {djantar of pöèn) bij de rijst, van alle prikkelende

zaken, van alle vleesch en visch, die niet gebakken of geheel

gedroogd zijn. Het zout, dat de patiënten nuttigen, moet eerst op

het vuur gedroogd en als gepoft (isanglé) worden. Zij moeten

zorgvuldig vermijden, op kippedrek of uitwerpselen van andere

huisdieren of op rottende rijstzemelen te trappen. Anderen dan

de besnijder mogen het besneden lichaamsdeel niet bekijken, o. a.

omdat ziekten hunner oogen dan den besnedene zouden besmetten

en ontsteking veroorzaken.

TaodenTijling. Bij jongens gaat aan de besnijdenis veelal nog de vijling {kékér)

der tanden, die hetzij door den moedém of door een ander des-
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kundige (goeroe kékèr) bewerkstelligd wordt, vooraf; deze geschiedt

bij meisjes eerst als zij volwassen zijn, en zonder eeuige feestelijk-

heid. Als instrument bezigt men slijpsteen (a/oe ^yane) of eene kleine

ijzeren vijl en wrijft vóór de operatie de tanden met kurkuma

(koenjél) in. Om ze later de gewenschte zwarte kleur te doen krijgen,

smeert men ze in met bödjö, d. i. de aanslag van sommige branden-

de houtsoorten (djëroekhout vooral) tegen ijzer van een parang of

een dergelijk voorwerp.

De besnijdenis geldt hier, gelijk bij de meeste Mohammedaansche

volken, voor het populaire bewustzijn als een soort van zegel van

den Islam. Toch besnijden zich — volgens het getuigenis der Gajö's

zelve — hunne heidensche naburen, de Karo-Bataks zonder eenige

religieuze bedoehng kati nti bau «opdat het niet zou gaan rieken".

Dezen voltrekken de operatie (splijting van het praeputium) op volwassen

leeftijd aan zichzelve. Gelijk bekend is, wordt in de meest ouder-

wetsche gedeelten van Java de besnijdenis ook nu nog door splijting

uitgevoerd. Na die splijling zouden vele Karo's een bolletje koper

of ijzer zoo onder het praeputium aanbrengen, dat het daar vastgroeit.

Dit middel tot verhooging van bet se.vueel genot noemen zij boengköl.

Het gewone elementaire godsdienstonderwijs {ngadji, reciet van Godsdienst-

den Qoeran) ontvangen de jongens zoowel vóór als na de besnijdenis;
°°''^"^**

het is echter slechts ongeveer de kleinere helft, die er gebruik van

maakt, en onder de meisjes zijn er nog veel minder. Bij het overgeven

van eenen knaap aan den leeraar (lèngkoe) wordt dezen de ook bij

andere gelegenheden gebruikelijke penfêrahan (zie bladz. 275) aange-

boden. Men zegt wel, dat de hoofdplichten des vaders jegens zijn

kind vier in getal zijn : oetang (of sinto) koe anaq opat perkara,

namelijk: toerön mandi, iserahan méngaJji, imedjelisön, ikerdjön, en

daartegenover staan weer vier plichten van het kind jegens zijne

ouders, die verschillend gespecificeerd worden, maar waaronder de

verpleging op den ouden dag en de lijkbezorging steeds voorkomen.

Bij ziekte pleegt men eerst de huisapotheek uit te putten, d. i. Behaodeling

allerlei overgeleverde probata toe te passen, bestaande uit mengsels "" ^'*'"*"-
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van bladereu, basten, vrucLten, van gambir en bcdaq, aan welker

verkoelende of verwai-mende, opdroogende of vocht vermeerderende

werking men gelooft. Schijnt het geval ernstig, dan wordt echter

al spoedig een beroep gedaan op den goeroe, aan wicu men den

zieke dan op dergelijke wijze overgeeft of opdraagt {njerahan) als

hel huwelijkspaar aan den imöm, den te besnijden knaap aan den

moedém, den leerling aan zijnen tëngkoe. Men biedt dien gences-

meester daarbij het gebruikelijke geschenk van gepelde rijst met

sirih en toebehooren, beuevens eenig geld aau. Deze deskundige

heeft zijne eigene recepten en vooral zijne formules, waarmee hij

naar omstandigheden den zieke of de te gebruiken medicijn «beleest"

(méradjahi of mènobös) of hij blaast (mboes) op den patieut of bespuit

{sèmhoer) hem met sirihspog.

De oorzaken, waaraan de goeroe vele ziekten toeschrijft, zijn

booze geesten of spoken. De zieke heeft bij eene waterbron of in

een moeras onwetend zulk een djén (') beleedigd en is door dezen

geraakt (iroelah), of hij heeft aanraking gehad met {ikènlahan) een

lijkspook {apah), dat gedeelte van eiken doode, dal zich blijft ver-

toouen en verplaatsen. Behalve door bezwering laten zich die

wezens, die het op iemands leven gemunt hebben, wel door eenen

rcmplacant tevredenstellen ; waariu deze moet bestaan, weet de goeroe.

Nu eens is het eene kip van bepaalde descriptie, die men op de

gevaai'lijke plaats moet loslaten, dan weer moet men daar een

schijnbaren dubbelganger van zichzelf, namelijk eenen stok ter lengle

van zijn lichaam, in een lijkkleed gewikkeld, deponeeren.

iMenschen, die over chronische ziekte of herhaalde ongevallen

klagen, vernemen van den goeroe vaak als resultaat van zijne zieners-

werkzaamheid, dat hunne sèmangat, hun levensgeest, een bepaald

voorwerp verlangt om lot rust te komen. Zulk een voorwerp heel

ghiggömön (^).

(') Onder de soorten van djéns noemen de Gajö's ook de boeröng, maar bij hen zijn

deze niel, gelijk in Aljèh, de kraamvrouwcnplaaggeeslen, maar boschspokcn, die een hinnikend

geluid maken en den mcnsch, die ie onlmoct, het bewustzijn doen verliezen.

(*) Mal. genggaman, hetgeen men met de hand omsluit, in zijne macht heeft, enz. Den

eigenlijken zin van hel woord in dit verband wist men mij niet op te helderen.
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Zeer dikwijls is het een witte kip of haan, die men moet houden

(mènoeripi), soms een witte buffel {körö djögöt) of een paard van

bepaalde kleur. Die schaft de patiënt zich dan aan en vervangt ze

door soortgelijken, als zij sterven. Het komt ook voor, dat een

bepaald wapen door ile persoon in quaeslie moet worden gedragen,

en — men ziet, dal de wetensehap der goeroe's op menschenkennis

berust — als het advies van den ziener ten behoeve eener vrouw

wordt ingeroepen, dan is de vereischte gënggömön dikwijls een paer

armbanden, oorringen of ander lijfsieraad.

Somtijds adviseert de goeroe, dat de zieke eenen ijzeren ring aan

den vinger drage, als «versterker der sëmangat (')", waaraan dus

wel de beschouwing len grondslag ligt, dat de kracht van het ijzer

door die voortdurende aanraking zich aan het onstoffelijke in den

mensch mededeelt. Ook sommige lijfsieraden hebben de eigenschap

om de sëmangal, die van schrik wegging, terug te roepen, of wel

zij heeten pénirön ni sëmangal, zaken, die de sëmangat gevraagd

heeft en die men daarom draagt.

Tot afwering van epidemieën of andere algemeene rampen plaatst men Afwering »an

wel witte vlasseties, met Arabische cijfers, letters of spreuken beschre-
"8''"'"'*"^

^^ • J > i rampen.

ven, boven op de daken of hecht ze vast aan hoornen om en bij de kam-

póng [poepandji-n-oemah] (^), of met Arabisch-Maleische formules beschre-

ven papiertjes boven de huisdeuren, of men hangt bepaalde verkoelende,

heete invloeden weiende bladeren en stengels aan de deuiposten (').

De pokkeu {riroe) mag men in de woning van den zieke ook bij i'okken.

de Gajö's niet bij den naam noemen en daar geene woorden bezigen,

die leelijk, rol, slinkend, ongelukkig enz. beteekenen. Men duidt

de ziekte zelve met den schoonen naam rödjö pênawar, vorst der

(') Zulk een pénegnr ni sëmangal bevindt zich in het Museum van bet Bataviaasch

Genootschap : zie den Inventaris ran innrwerpen, terzameU in de Gajölanden gedurende de

excttnie onder Majoor Va.x Diilen in 1901, Notulen van bet Batav. Genootschap, 1902

(Deel XL), Bijlage I. N°. 55.

(') Op pas gehoiindc huizen plaatst men deze poepandji's altijd ; toen de colonne Va^

Dailek in 1901 in de Meerstreek kwam, vond zij alle buizen met znike vaantjes voorzien,

waarschijnlijk ter bezwering van de rampen, die men van de Gömpëni duchtte. Zie in den

zooeven aangebaalden Inrentaris. N". 96.

(') Bijv. stengels met bladeren van réringön, van dedingén, Viberetéh, pëlölbl,d/eilféToen.
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onheilafweerders, aan, en zegt dat deze zijn zegel ((;«;>) komt drukken

op de menschen, die hij eene vorige maal heeft overgeslagen ; anaq-

moe tmgah hêrödjö, heeft uw kind den vorst (de pokken)? vraagt

de bezoeker. De zieke mag geen gekookte spijzen eten behalve

rijst met zout; vleesch en visch alleen hard gebakken of gedroogd.

De sajoerspijzen van bladeren [djanfar of póén) mag men in het

huis niet koken; wel van vruchten, daar die niet aan verwelking

onderhevig zijn. Boven de huisdeur hangt men eene witte lap om

de pokken, wanneer die in de buurt heerschen, erbuiten te houden.

In Gajö Loeös acht men zulke voorbehoedmiddelen tegen de pokken

niet gepast. Ieder kind, meent men, moet die ziekte eens hebben,

dus men wenscht het voor zijn eigen kind hoe eerder hoe liever,

opdat men wete of het er goed doorkomt. Men brengt zieke kin-

deren wel opzettelijk bij pokkeniijders, opdat zij spoedig besmet

worden.

De lijkbezorging is het werk van den iraöm, ter zijde gestaan

door zijne pakirs. De lijkwassching ('), gewoonlijk in de oemah

rindóng (bladz. 133—4), waar de doode den geest gaf, eu de wikkeling

in het lijkkleed {sapoet) geschieden, zoover de kennis der bezorgers

reikt, overeenkomstig de voorschriften der Mohammedaansche wet.

Voor het lijkkleed neemt men zooveel wit goed, dat er voor den

imöm en zijne helpers stukken overschieten, voldoende om ze voor

hunne kleeding te verwerken. Verder heeft eene algemeene uit-

deeling van ruim een span breede reepen {kandé, zie bladz. 119)

plaats aan allen, die komen condoleeren (möndjöng of ngöndjöng, in

Gajö Loeös toekom, noeköm) en men zendt die ook bij wijze van

doodsbericht aan verderaf wonende verwanten. Degenen, die komen,

brengen kleine geschenken in rijst, kippen, eieren, stukken wit

goed of geld mede. De vrouwen wisselen bij zulke gelegenheden

haar geween af met eene soort van half geimproviseerde, half overge-

leverde treurzangen {herseboekoe, vergelijk bladz. 294).

(') Dadelijk na den dood wordt hel lijk voorloopig door huisgenooten gewasschen

(mandi bakal), later voltrekt de imöm de ritaeele wasscbing.
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Over de iu sommige streken naar rang en stand verschillende

drie wijzen van begrafenis werd hierboven (bladz. 84) het noodige

gezegd. De lijkbaar (pérarakan) brengt men eerst in huis, legt hel

lijk erop, en daalt er dan langzaam de trap mee af of wel men

brengt het ingepakte lijk alleen naar beneden om het op het erf

op de pprarakan te leggen. In de Meerstreek is het verboden {pan-

tang, këmali) een lijk langs de gewone buistrap naar beneden te

brengen ; men maakt daar eene opening in den wand der sërambi

rawan en geeft het lijk aan de beneden staanden over. In optocht

begeeft men zich naar de begraafplaats {pedjèrèlön), waarbij links

en rechts van de haar een paar menschen nu en dan in verschillende

richtingen strooien {sauq, menjauq) met gepelde (órós) en ongepeld

gepofte rijst (hërtéh), hetzelfde dus, waarmede de bruidegom bij zijne

intrede in het huis der bruid bestrooid wordt. Voorname lieden

draagt men wel, alvorens hun lijk naar de begraafplaats te brengen,

eens rondom hunne woning of hunne geheele kampöng.

Eenige knapen dragen kleine aan lange staken bevestigde vlaggetjes

(kléklép) van het witte goed, dat van de lijkkleeding overschoot, in

den begrafenisstoet mede om die later op het gesloten graf te

planten.

Nadat de doodendienst op de begraafplaats gehouden (
')
{isëmiangón

mét) en het graf gevuld is, plant men voorloopig aan het hoofd- en

het voeteneinde ricinus-planten {gtöah) of doode gloeni-takken : deze

staan hier als teekens, indjön (^), voor de later te plaatsen graf-

steenen. De imöm sproeit {iljétjórön) nu water over het gesloten

graf, vat de indjön van het hoofdeinde in de band en spreekt de

tëlkin-formule en een of ander gebed voor de dooden uit, waarop

hij en de pakirs nog wat ratéppen. d. i. de eerste vier woorden

der geloofsbelijdenis opzeggen. Aan alle aanwezigen wordt als sëdëkah

een klein geldgeschenk gegeven.

(') In Gajö Loeös houdt men den lijkdiensl vóór de begrafenis

dichtbij de naaste rivier, of ook wel in hel sterfhuis.

(') Hetzelfde, wat op Java nisan, mhan, médjan enz. genoemd wordt.
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Këndocri's Den avond na de begrafenis lioudl men het eerste lijkmaal, de

si^rfglvai"
^^"'^f'^''' (oerón mèt. Na den maaltijd word(!n daarbij door de des-

kundigen in gemeenschappelijk reciel {medaroes) hoofdstukken uit

den (Joeran voorgedragen.

Wie het betalen kan, laat verder gedurende de eerste 7 dagen

door den imöm eiken dag cenig (Joeranreciet op het graf houden;

dit heel meroeang of menroeanq, eigenlijk «wijd maken", dus door

dit vrome werk den doode het voor goddeloozen enge graf helpen

verwijden. De imöm wordt daarvoor op apamkoekjes en verder op

een rijstmaal onthaald. Den derden avond (die van de kéndoeri

loerön mèt als eerste gei-ekend) heeft men de kéndoeri negari ('),

den zevenden het noedjöhi, allemaal godsdienstige maaltijden die mei

medaroes besluiten. De raeesten geven ook den 44'"''' dag eene

kéndoeri, die dan njawah lö (^) heet. Wie het betalen kan, laat bij

die gelegenheid wel eene geit of schaap als kikah ('') (van hel

Arab. 'aqïqah) ten behoeve van den doode slachten indien dit lijdens

zijn leven niet voor hem geschied is.

QoerbSn cii Enkele zeer gegoeden laten ook nog wel bij eene of andere ge-

^

^Mekka"""'
l^^g^nheid een beest slachten, hetwelk dan hel offerdier {kerbön,

Arab. qoerban) moei voorstellen, dat de doode zou hebben geslacht

als hij de bedevaart naar Mekka had gedaan of bij de viering van

het hadj-l'eest. Even zeldzaam is hel, dat men van de nalatenschap

eene som (bijv. 20 dollars) afzondert voor die bedevaart. Zooals

men weet, behoort zoo mogelijk op kosten der nalalenschap van

iemand, die den hadj had kunnen doen, maar dit niet deed, een

plaatsvervanger de bedevaart te verrichten. In het Meergebied en

de Döröl doen weinigen den hadj, in Gajö Loeös betrekkelijk velen,

die dan hunne reizen van Langkal of Deli via Penang beginnen.

De bepalingen betreffende de plaatsvervanging voor dooden zijn

echter lang niet algemeen bekend. Soms wordt het hadji-geld aan

(') Van (égari, uit hel Mal. Uga hart.

(") Van sawah lö, de dag (bedoeld wordt de 44"«) is gekomen.

(*) Eigenlijk behoort dit oDer ten behoeve van jonge kinderen gebracht te worden, maar

dit wordt veelal verzuimd, en dan herstelt men hel verzuim soms op de hier aangeduide wijze.
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eeucu uialéiu gegeveu, die iu plaats van duu liadj, teu behoeve van

deu doodc eenige gebedcu of dikr-formulcs opzegt. Bij bezoekeu van

echte of valsche habibs (sajjids, d. i. afstammelingen van den Profeet)

aan het Gajöland weten dezen zich vaak van nhadji-gelden" onder

een of ander voorwendsel meester te maken.

Het plaatsen der grafsteenen {ndirén aloë) pleegt voor vele dooden Plaatsing der

Iegelijk te geschieden. Men verzamelt rolsteeneu van geschikten

vorm en brengt die in optocht naar de begraafplaats; hiermede

gaat, daar velen gezamenlijk de kosten dragen, soms eene groolc

këndoeri gepaard, waarbij zelfs de godsdienstige spelen bedaboes

en ratép saman wel ten beste gegeveu worden. Hierbij en bij bet

Hj'awah ld wordt soms nog hel wereldscbe bèrbinös (bladz. 285)

door de vrouwen en meisjes uitgevoerd, maar dit behoort tot de

populaire gebruiken, die allengs voor Mohammedaansche invloeden

bezwijken.

Hiermede is de zorg voor den doode afgeloopen ; alleen geeft men

nog wel algemeene doodenmalen op de begraafplaats op of kort na

den feestdag, die de vastenmaand besluit: kèndoeri mintö döa setatnal

of kéndoeii aroeah (maaltijd tot afsmeeking van heil of maaltijd voor

de geesten der gestorvenen).

De overgang der nalatenschappen (lënaréng) wordt niet beheerscht Nalaten-

door nauwkeurige regelen, die zich met onze wetsbepalingen laten
^"^ "PP*"-

vergelijken, maar wel door zekere algemeene beginselen, welke ten

nauwste samenhangen met de hierboven geschetste patriarchale in-

richting der familie. De vrouw kan, iu het algemeen en theoretisch

gesproken, niets bezitten : in de practijk bezit zij meile, als echtgenootc

met haren man, als moeder-weduwe met hare kinderen, en zoo be-

stuurt zij vaak het vermogen der familie, al is daarvan strikt ge-

nomen niets het hare. Zelfs de dochter, die door het angkap-huwelijk

min of meer zelfstandig lid van hare familie werd, bezit toch in den

regel formeel door haren man of bare zoons. Alleen achterblijvende,

zou zij ten laste harcr broeders komen, maar is zij niet zonder

energie, dan behoudt zij wel het eenmaal aan haar toegekende bezit
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totdat inen haar eenen nieuwen man verschaft heeft, ja soms zelfs

al is zij te oud voor een nieuw huwelijk.

De béngsoe. De vader geeft zijnen zoon bij diens huwelijk gewoonlijk een

uitzet, hestaande in een stuk rijstveld, een of meer buffels en een

afzonderlijk veitrek (hiléq) met stookplaats (dapoer) van zijn huis,

soms ook nog andere bezittingen. De aldus »uitgezettc" (tYèna»(*),

idjaivèn) wordt in den regel geacht zijn competeerend deel van het

goed zijns vaders te hebbeu. Zijn alle zoons getrouwd, dan blijven

de ouders met hetgeen zij overgehouden hebben één gezin {ólang)

uitmaken met den jongste (bëngsoe of bangsoe), die hen onderhoudt,

eenmaal voor hunne begrafenis enz. zorg zal dragen, en in verband

daarmede recht heeft op al hetgeen zij nalaten.

De vader regelt gewoonlijk de uitzetten zijner zoons in verband

met zijn vermogen zoo, dat allen ongeveer gelijke deelen ontvangen en

alleen de jongste in verband met zijne zwaardere lasten zich een grooter

deel toegekend ziet. Volgens sommigen zou dit billijkerwijs ongeveer het

dubbele van dat zijner oudere broeders moeten bedragen, maar tegen een

veel belangrijker verschil mag volgens de ödöt geen bezwaar gemaakt

worden. Verschil tusschen de ouderen wordt niet geduld ; men spreekt

van gevallen, waarin voorkeur des vaders voor eenen zoon boven de

anderen dezen aanleiding gaf tot allerlei listen en lagen om hem zijn

goed te doen verliezen zoodat zij zelfs dieven overhaalden om hem

het naar hun inzicht hem niet toekomende goed te ontstelen.

Men acht het voor den bëngsoe wel betamelijk, indien de nalaten-

schap na aftrek van alle kosten der lijkbezorging, een zeer belangrijk veel-

voud uitmaakt van hetgeen elk zijner broeders ontving, bun nog iets te

geven, maar rechtens hebben zij daarop niet de allerminste aanspraak.

In den regel wordt dus eene nalatenschap niet verdeeld, maar

gaat zij over op den opvolger van het overleden familiehoofd. Tes-

tamentaire beschikking komt niet voor.

Men' ziet, dat dit erfrecht, op zuiver patriarchalen grondslag

gebouwd, de meest eenvoudige landbouwersbevolking onderstelt, die

(') Van tén (Mal. lain), ander, Treemd; de uitgang an heefl causatiere, het Toorvoegsel

passieve kraclit, das letterlijlc: vreemd, tot een ander, zelfstandig gemaakt.
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men zich denken kan. Als normaal wordt beschouwd, dat ieder

naan aan land en vee ongeveer zooveel bezit als voor het onderhoud

van een gezin noodig is, en dat hij zoodanig bezit, door den arbeid

zijner volwassen zoons gaandeweg voldoende uitbreidt om ook huu

dienzelfdeu staat te verschafl'eu. Brengen handel en verkeer meer

verschil in vermogenstoestand te weeg, dan wordt de toepassing der

oude beginselen soms onbillijk en komen correcties der ödöt in zwang.

Zijn bij den dood des vaders sommige zoons gehuwd, anderen Voogdij.

nog ongehuwd, dan neemt de laatst gehuwde, bij wien de ouders

gemeenlijk inwonen en met wien zij ééne ólang vormen, ten opzichte

der jongeren zijne plaats in en beheert dus ook de nalatenschap.

Hij huwelijkt zijne nog ongetrouwde zusters op haren tijd uit en

zorgt dat zijne jongere broeders zooveel mogelijk tot hoofden van

gezinnen worden. Deze lusten en lasten gaan echter na het huwelijk

van eenen jongeren broeder op dezen over en zoo voort, totdat de

beurt van trouwen aan den laatste komt, die hetgeen nog van de

nalatenschap over is voor zich mag behouden, maar tevens eventueel

de zorg voor de moeder eu nog ongehuwde zusters voor zijne

rekening krijgt. Het komt echter wel voor, dat men die door de

ödöt strikt genomen gevorderde, telkens te herhalen overdracht der

voogdij achterwege laat en de bij den dood des vaders jongst

gehuwde zoon haar blijft uitoefenen totdat allen gehuwd zijn. Ten

slotte behoort hij dan echter hetgeen nog van des vaders goed

overbleef aan den jongste over te geven; met name hetgeen niet

voor verdeeling vatbaar is, zooals lijfgoederen, wapens enz. komt

uitsluitend aan den bëngsoe toe

Sterft de bëngsoe vóór den dood zijns vaders en laat hij kinderen

na, dan treden dezen, met name de mannelijke, in zijne plaats en

in zijne rechten ; gedurende hunne minderjarigheid zorgt een der

oudere broeders voor hen eu gebruikt daarvoor, zooveel mogelijk,

hun erfdeel. Zijn het meisjes, dan gaal hetgeen den bëngsoe

zou toekomen naar zijne oudere broeders, van welke de meest be-

zadigde voor die vrouwelijke weezen zorgt, en ze later naar zijn

beste weten uithuwelijkt. Een dier meisjes wordt gewoonlijk in
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angkap uitgeliuwelijkt kali nli maté inih ol mala ('), opdat liel

zaad, üf de kieni, niel uilsterve, zegt men.

VVanneer een overledene alleen meisjes nalaat, dan komt de zorg

voor deze aan den jongsten van de oudere broeders des vaders (*);

deze kan alle te zijnen tijde «verkoopen", maar houdt zicli ook

veelal aan het daareven genoemde beginsel, dal het zaad des over-

ledenen door één angkaphuwelijk voor ondergang bewaard biijve.

De kinderloos gestorven bëngsoc wordt, wat de speciale betrekking

tot zijnen vader betreft, door den naast-oudere vervangen.

Ie doiiiicrs. Docliters erlangen slechts dan een belangrijk deel van het goed

van haren vader, wanneer zij geene broeders hebbeu en door angkap

met vreemdelingen gehuwd zijn Hebben zij broedeis, dan neemt

de jongste van dezen de nalatenschap, zells ingeval de vader met de

jongste gehuwde dochter één gezin gevormd mocht hebben. Anaq

luinön ampöfig, dochters worden licht geteld, zegt de populaire wijsheid.

Vaders, die aan hunne in augkap-huwelijk getrouwde dochters iets van

aanbelang willen geven, verheimelijken dit voor hunne zoons. Geven

zij bijv. aan die aangetrouwde zoons evenveel buHels als aan de

eigene, dan ontzien zich de laatslen vaak niet, na den dood huns

vaders sommige van die dieren voor eigen rekening te verkoopen.

Zij ontkennen de rechtmatigheid van zulke schenkingen, daar het

geschonkene blootstaat aan eventiieele verkwisting van iemand, die

eigenlijk niet tot de familie behoort.

ivasiheid van De nieeslc Gajö's laten bij hunnen dood nauwelijks genoeg na

el erfrecbi
^^^ ^^ kosteu eener eerJijke lijkbezorging te bestrijden, zoodat er

gewone weinig te verdeden blijft. Geen wonder dal liet ödöt-cifrecht ten

gevallen.
aanzicD vau menige casuspositie onzeker is: alleen in zaken, die om

zoo te zeggen dagelijks voorkomen, vormt zich eene vaste overleve-

ring. Bovendien houdt men zich wel aan de algemeene beginselen,

die uit de patriarchale inrichting vau geslacht en familie voort-

(') Inih is zaad in liet algemeen, mala de kiem eener vrucht of knol, die men zaait.

(') Men gaat lilerlij weder van liel beginsel uit, dal de broeder, op wien de overledene

volgde, de zorg voor de opvoeding en nilliiiwelijkiiig van dezen óf alleen gedragen óf mei

zijnen vader gedeeld lieefl.
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vloeien, maar hreiigt lueu totli hij liuniie toepassing verschillende

overwegingen in rekening.

Zoo hangt hetgeen de geangkapte dochter ontvangt deels van hare

eigene energie af, deels van het vertrouwen, dat haai' man hij zijne

aangehuwde hroeders geniet. De vnorrechten en daaraan verhonden

verplichtingen, welke de ödöt aan den jongsten zoon voorhehoudt,

komen soms aan een der ouderen óf omdat deze slinimei- is öf

omdat de bëngsoe zich door eene ongeregelde en verkwistende

levenswijze zijne privilegiën onwaardig heloond heeft. Veel blijft in

ieder geval aan het onderling overleg overgelaten, en wanneer dit

niet tot een resultaat leidt zoodat de beslissing van ödöt en hoeköni

ingeroepen moet worden, dan zijn hel alweder geene nauwkeurige

voorschriften, waarnaar de vergaderde vaderen zich richten.

Bij uitzondering is het wel eens voorgekomen, dat men zich bij Onbekemiiieid

twisten over de regeling eener nalatenschap op de zuivei-e hoekom,^"" '^ "'j""

het Mohanmiedaansche erfrecht, ging beroepen. Men noemt voor- eifiedii.

beelden hiervan in Böbasan. De consequente toepassing der lioekom

in deze drnischt zoozeer in tegen de geheele iiu'ichting der Gajó-

sche familie, dat zij zelfs voor eenig iiijzonder geval zoo goed als

ondenkbaar is.

De meeste ontwikkelde Gajö's hebben wel eens van de hoeküm

pra'il liooren spreken, maar kennen geene enkele bepaling ervan.

Eene uit den godsdienst voortspruitende reactie tegen het overge-

leverde erfrecht, gelijk de Manangkahauërs die thans beleven, is in

hel Gajóland vooreerst nog niet Ie verwachten.

Het hierboven medegedeelde is v(ddoende om in het wezen van

bet Gajösrlie erfrecht een inzicht Ie geven ; elke nadere detailleering

zou neerkomen op de beschrijving van bepaalde gevallen, die zich

wel eens voorgedaan hebben, zonder waarborg, dat die altijd en

overal op de beschreven wijze behandeld zouden worden.

Hel godsdienstige leven vertoont bij de Gajö's al de eigenaardig- Weinig

heden, die men verwachten kan bij de ligging van hun land, aan
""'"'''''"''''

goil dienstig

alle zijden van de buitenwereld min of meer afgesloten. Nu en leven.
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dau tracht een hadji zich verdienstelijk te makeu door alschaf-

tiiig van oude inheemsche gewoonten, die legen den Islam in-

druischen, maar pelgrims, die lang genoeg in Arabië blijven om

geheel onder den invloed der daar heerschende beschouwingen Ie

geraken, zijn uiterst zeldzaam; de raeesten keereu na alluup der

bedevaart even wijs als zij heengingen weder. Vroeger was Awé

Geutab in Peusangan de groote Mohammedaansche kweekschool voor

Gajü's, die met hetgeen zij tehuis leeren konden niet tevreden waren.

Zij namen bier de Atjèbscbe opvatting van den godsdienst in zich

op, maar zelden in die mate, dat zij zich na hunnen terugkeer in

het vaderland tot hervormingswerk geroepen achtten. Op sommige

plaatsen deed hun invloed zich hierin gevoelen, dat het lorrein der

wereldscbe, ongodsdienstige vermaken van dat der godsdienstige

verrichtingen eenigszins gescheiden werd, dat bijv. godsdienstige

maaltijden niet door spelen als diddng en bërbinös ontwijd werden.

Geene eigene De Atjèhers moeten weliswaar evenals de Gajö's minstens ééne

gewijd noch
vreemde, de Maleische, taal leeren om eenigszins degelijk elementair

ongewijd, godsdienstonderwijs te kunnen genieten, maar zij hebben toch enkele

handleidingen en eene vrij belangrijke stichtelijke litteratuur in hunne

eigene taal. De Gajö's zijn in dit opzicht zonder eenigezell'standigbeid

en hebbeu zelfs aan ongesebreven litteratuur niets anders dan de

overgeleverde spreuken, waarvan wij menig staaltje medegedeeld

hebben, en verder verbalen, legenden of sprookjes (kêköbörön, van

köbör = chabar), die zich niet veel boven het peil der kindersprookjes

verheflen, hoewel jong en oud van beide geslachten zich ermede

vermaakt. Deze këköböröns, die zich het best met de haba (') van

de Atjèhers laten vergelijken, worden niet in een vasten vorm over-

geleverd, maar zijn wel met geijkte zinswendingen en zegswijzen

doorspekt (*). De reizigers korten zich daarmede den tijd in de

pëdjamboeröns, waar zij overnachten, en des avonds zitten in huis

of mërêsah menigmaal groote gezelschappen bijeen om, al is bet

() Zie De Atjèhers. Il: 69—70.

(*) Een klein staaltje van populaire kèköbörun deelde ik mede in den reeslbuiidel {Mélanges

Kern, Leiden 1903), die Prof. H. Kern op zijn zeventigsten geboortedag aangeboden werd.
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uiet vuur het eerst, de Gajösche Roodkapjes en Gelaarsde Katten

voor huDue verbeelding te zien herleven. Mannen zoowel als vrouwen

dragen de vertelsels voor, en gaarne ontleent men tot dusver

onbekende stoffen aan Atjèh, Alas of Tëmiang. Pantang is bet, bij

daglicht zulke verhalen te doen, want daardoor wordt uien kiljös,

onbetamelijk jegens degenen, die de hoofdi-ollen in het verhaal

spelen, en daai'van ondervindt men allicht onaangename gevolgen (').

Het afgezonderd bestaan der Gajö's maakte het mogelijk, dat het Familierecht

familieleven, hetwelk gelijk men weel bij eene bevolking, die den°°f
"'" """^

Islam belijdt, op den duur niet aan de heerschappij van dien gods- hervormd.

dienst onttrokken kan blijven, hier nog steeds voor een deel gevestigd

is op grondslagen, die de Islam volstrekt verwerpelijk keurt. De

afwijkingen van het Mohammedaansche familierecht zijn bij de Gajö's

bijna even belangrijk als bij de Manangkabauërs ; dal zij bij andere

.Mohammedanen iets minder streng veroordeeld worden dan het in

de Padangsche Bovenlanden heerschende moederrecht, is niet aan

krachtiger werkende godsdienstige invloeden toe te schrijven, maar

aan de omstandigheid, dat de Gajösche stam reeds vóór den Islam

patriarchaal was ingericht. De reactie van wetgeleerden tegen de

oude familie-adat, die zich bij de Manangkabauërs steeds meer doet

gelden naarmate hun land meer in het wereldverkeer wordt opge-

nomen, ontbreekt bij de Gajö's nog ten eenen male. De meesten

weten nauwelijks, dat hun familierecht niet geheel zuiver Mohamme-

daansch is, of zien toch in die afwijkingen niets, dat aanstoot behoeft

te geven.

In het Mohammedaansche maanjaar treden bij hen ongeveer dezelfde Feest- en

gedenk- of feestdagen het meest op den voorgrond als hij de Atjèhers.
8e<ienkdageD.

In geene kampöng verzuimt men de viering van Moelöl, den gedenkdag

van Moehammad's geboorte en dood. Evenals in .\tjèh kiest iedere ge-

meenschap zich voor die viering eenen dag, die haar het best schikt, uit

(') Een verteller is niet op dreef, wanueer niet eeu der aanwezigen, ten blijk van de

voortdurende belangstelling, hem telkens met o, d in de rede valt. Dit beet niinöi; akoe

ti mëniié, ik zal er ö, ö bij roepen, zegt iemand lot een ander, dien bij uilnoodigt oiu bet

ge2el'>cbap uiet eene këkóbórón Ie vermaken.

21
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de 3'/ï maand, die op 12 Rab? al-awwal volgen. Onder gemeenschap

zijn hier weder te verstaan degenen, die tot denzelfden rödjö behooren.

Dezen noodigen de kampönggenooten van andere geslachten en

ook de bewoners van naburige kampöngs uit en verdeelen de bij-

dragen tot het feest over het aantal ólangs, waaruit hun geslacht

bestaat. Des morgens komen de gasten, mannen en kinderen (echter

geen ongetrouwde jongelui, daar dezen verlegen zijn, bij zulke ge-

legenheden te verschijnen) gaandeweg op en houden zich met djékér

(Arab. dikr) Moelót, het reciet van de Moehanmiad-legeude, bezig.

Men onthaalt hen in de mërësah of een ander vergaderiugsgebouw,

soms iu de open lucht in de schaduw van eenen grooten boom,

eerst op suikerriet en vruchten, des middags op zoetigheden (pënan),

ten slotte in den namiddag op de eigenlijke kèndoeri, bestaande in

rijst met toespijzen, waaronder buffel- of geitenvleesch of minstens

kip. Die eetwaren worden meerendeels in de huizen bereid en uit

ieder huis op eene soort van versierde baar {lërataq of pèrarakan)

naar de feestvergadering gebracht, hetgeen in Gajó Loeös met ge-

weervuur, het bespelen van verschillende muziekinstrumenten en

gejuich gepaard gaat.

Kêndoeri's in Over de kêndoeri's der Gajö's in het algemeen valt op te merken,

hel algemeen,
jjj^ ^ij, gelijk de Atjéhsche kandoeri, slechts in naam verschillen

van de vele sëdëkah of slaniétan genaamde maaltijden met eene

godsdienstige kleur, die men op Java geeft. Eene këndoeri. alleen

bestaande uit rijst en de gewone toespijzen, heet këndoeri krö;

komen daarbij zoetigheden en gebakjes, dan heet het eene kèndoeri

si lëmaq loengi, eene vette en zoete, omdat bij de bereiding santan

(kokosmelk) en manisön (suikerstroop) gebezigd worden. Bij eene

këndoeri van deze soort ontbreekt in het Gajöland nooit één schotel

met ongepeld gepofte rijst {bërtéh, hetzelfde, dat bij de bezwerende

beslrooiingen gebezigd wordt), in het midden waarvan een gepeld

gekookt ei rust en welks zijden zoo mogelijk met pisang (awal)

georneerd zijn. Eene këndoeri, waarbij bovendien een schotel met

44 apamkoekjes opgedischt wordt, geldt als in zekeren zin volledig

;

daarvan zegt men, dat zij sawah koe Pêngoeloe, den Heer (d. i.
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Moehammad)bereikt. Men scbijnl zich daarbij te denken, dal mindere

këndoeri's niet verder dan tot de heiligen komen.

Wordt voor zulk een feestmaal een bok geslacht, dan spreekt men

van kèndoeri si ópal kédéngé, eene kendoeri met vier pooten, en dan

ontbreken de 44 apamkoekjes, die als adres aan den Profeet dienen,

zeker niet, evenmin als eene uitvoerige rede met bêrmélèngkan,

waarin een welsprekend lid der familie de reden der këndoeri ver-

meldt, de verschillende schotels aan verschillende heiligen opdraagt

en den lëngkoe uilnnodigt, het gebed te spreken {ngadjén këndoeri).

Eene kleine këndoeri, die men bijv. bij de inwijding eener ladang

houdt en waar geen lëngkoe bij is voor het gebed, wordt in plaats

daarvan gewijd doordien men den schotel met spijzen bewierookt

en enkele minuten laat staan, om daarna het stoffelijk deel der

spijzen gezamenlijk te verorberen.

Bij de këndoeri Moelöt jagen ook onder de Gajö's (') sommigen Bijzondere

naar den bijzonderen zegen, die gedurende de djékèr Moelöl in de zegen, aan

I 1 I • 1 1.1 I 1
"^e këodoeri

omgevende lucht zit, door aan netten en ander vischgereedschap,
^g^^^^

dat zij willen maken, in de feestvergadering de eerste hand te leggen, verbonden.

De inwoners der kampóng geven aan de gasten draden van verschil-

lende kleur, die dezen onder het gewijde reciet ineendraaien en

waai-iu zij tal van knoopen leggen. Die bénang paniférana maken

zij aldus tot tanggang Moelöt, Moelót-halsbanden, en geven die bij

het einde van hel feest aan hunne gaslbeeren, die ze hunnen kleinen

kinderen tot afwering van booze invloeden omhangen.

De bepaling van den aanvang der negende maand van het jaar,
p^ ,js,gn.

de Vastenmaand [Pasa) heeft meestal door berekening van min of maand.

meer deskundigen plaats, maar dit neemt niet weg, dat somtijds de

waarneming der nieuwe maan, die volgens den strengen eisch der

godsdienstige wet de eeuige maatstaf moet zijn, verandering in de

uitkomst brengt.

Den laalsten dag der vorige maand (Sja'ban) noemt men ld mal

migang en dan wordt in ieder huis eene këndoeri gehouden en

slacht men in de meeste kampöngs bufl'els.

(') Zie Be A^étiert, I: 226—7.



324

be^^vaslen wordt door de bewoners der meer bevolkte kampöngs

over het algemeen vrij getrouw iuaclit genomen: velen, vooral de

opiumschuivers, houden het echter slechts enkele dagen vol, en in

de minder bevolkte streken vormen de werkelijk vastenden eene

kleine minderheid.

Tiawèb, sadati De Irawèh, de speciale nachlgodsdienstoefcniug der vastenmaand,
en saman.

^^^.j^ ^^^^^ ^eer weinigen verricht. De jongelieden oefenen zich

gedurende de nachten dezer maand iu spelen van Atjèhschen oor-

sprong, die zij up den feestdag aan het einde der vasten in ouderlingen

wedstrijd zullen opvoeren. Het zijn in de Laut- en Dorötstreek

het typisch-Atjèhsche sadali-spel, in Gajö Loeös hel bersaman, beide

caricaturen van de ratib (ratép) genaamde godsdienstoefening. Gods-

dienstigs is er niets iu overgebleven: allerminst iu het sadati, dat

wegens het optreden van min of meer vrouwelijk uitgedoschte

knapen allen vromen een gruwel is. Het saman herinnert wel door

zijnen naam nog levendig aan den heilige vau Medina {Samman), naar

wien een nieuwe vorm van godsdienstig reciet genoemd werd, maar

bij Atjèhers en Gajö's is niet veel meer dan die naam van het

origineel bewaard. Het zijn zuiver wereldsche panlöns, strikvragen,

raadsels en zinspelingen, die twee wedijverende gezelschappen na

de noodige oefening elkander bij eene feestelijke gelegenheid toezingen.

De spelen zelve werden in De Atjèhers (H : 220—S4) uitvoerig

beschreven; hier bepaal ik mij dus tot eene verwijzing. Hun

Aljèhsche karakter hebben zij in het Gajóland zoo trouw bewaard,

dat het reciet, dat erbij behoort, geheel in de Atjèhsche taal plaats

heeft.

Klam lamlé, De vromen, de ipakér-mëskén", houden in de nachten dezer

de heiligste
jjgj|jgg^g maand hun Qoeranreciet {medaroes) in de mërësah. Verder

wordt ook de heiligste nacht dezer maand in het Gajóland niet

geheel vergeten; men stelt dien op den 27'"^° (den nacht vóór den

27'"° dus) en noemt hem klam lamlé, lamlé-nacht, naar de brandende

toortsen, die men bij zonsondergang op de erven der huizen in

den grond plant. Die buitengewone verlichting wekt echter bij hel

gewone publiek geene meer verheven gedachten op dan deze, dal
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de vastenmaand nu nog drie dagen duren zal, en dat men dus moet

beginnen met het meelstampen (noetoe tepöng) voor de gebakjes,

die het naderende feest, de ariraja, vereischt. Gewoonlijk ontsteekt

men de lamlé's ook gedurende een of twee der volgende nacbten,

en sommigen noemen die verlichting van den tweeden nacht lamlé

si maté, daar men die toortsen wil beschouwen als bestemd om de

graven der geloovige dooden te verlichten.

Den dag vóór den ariraja slacht men, en noemt dien dan ook De feestdag

wel lö mënggléh, slachtdag. Op dezen dag of den volgenden morgen"" J''^"*'«

gaan eenige notabelen naar den rödjö of zijnen toeö om, onder aan-

bieding der onvermijdelijke sirih met toebehooren, vergunning te

verzoeken, op den feestdag, naar oud gebruik, het hoofd der kleine

republiek te mogen baden {mémrén). Het antwoord is natuurlijk

bevestigend.

Vóór het krieken van den dageraad gaan allen, oud en jong, met

fakkels naar de rivier om hun feestbad te nemen, kleeden zich in

hunne beste kleederen en brengen aan hunne ouders en oudere

familieleden den eerbiedigen feestgroet. De welbespraakten zeggen

daarbij, dat, gelijk rijkere lieden naar Mekka en Medina reizen om

voor hunne verleden zonden vergeving te vragen, zij in plaats

daarvan met hetzelfde doel doel tot vader, moeder of wie anders

de aangesprokene is, komen. Daarom wordt dan ook deze feest-

hulde, gelukwensehing zouden wij zeggen, met den naam nöiq adji

• ter bedevaart opgaan" bestempeld.

In de mërësah zijn de vertegenwoordigers van den godsdienst P'trah,

{imöm, pakér-meskén) vergaderd, zoowel om de feestgodsdienstoefening

te houden, waaraan het overige publiek geen deel pleegt te nemen,

als vooral om de pëtêrah te ontvangen. Ieder brengt voor

zijn gezin een gantang gepelde rijst (2 aré's) p?r hoofd, of de

waarde daarvan in ruilmiddelen, waarvoor hij dan van de recht-

hebbenden de noodige rijst koopt om hun die dadelijk terug te geven.

Hier en daar ontvangen de hoogere hoofden {kedjoeröns of tjéqs)

de potërah van de hun ondergeschikte autoriteiten (pengoeloe's, moedö's,

wakél's, ioeö's).
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De groole luassa bemoeit zich porsoorilijk mei dat wcgbrengeu

der pëtërah even weinig als met de slémiatig pélerah (feesl(;alat).

Degenen, die onder éénen rödjö I)ehooren, gaan na tehuis eenen

maaltijd genoten te hebben, in den meest rumoerigen optocht Jen

rödjö afhalen en dan met dezen en de overige kampöng-autoriteiten

naar het feestterrein, dat is de naastbij gelegene ruime vlakte aan

den oever van het water. Alle muziekinstrumenten, die het Gajóiand

kent, vervullen tegelijk de lucht met hun weinig harmonieus geluid,

geweerschoten knallen en wie zich de weelde heeft kunnen ver-

oorloven uit de kuststreken eenig vuurwerk mede te brengen, steekt

zijne tnërtjoens of bedél kertas af.

Hel iiadcri dci
^^^ ^^^ ocvcr der rivier of beek spreidt men matten, waarop

iinnfden. de kampöngautoHteiten plaats nemen. De oudsten met hunne vrouwen

ontdoen hier den rödjö van zijne kleeding en besmeren hem met

tëpöng tawar en verder met de toiletbenoodigdheden, die aan het

eigenlijke bad voorafgaan, zooals hëdaq, möngkörsap enz. Nadat de

rödjö zich nu gebaad beeft, wordt hij weder in feestgewaad gestoken,

en neemt een der oudsten het woord om hem plechtig vergiffenis

voor alle tekortkomingen van het verloopen jaar te vragen. Aan

deze badplechtigheid ontleent het feest, de ariraja Pasa, in som-

mige streken den naam van niri raja (niri of méniri is baden), hel

Groole Bad.

Onderlusschen zijn alle jongelieden uit de omliggende kampöngs

op de aangrenzende vlakte [blang) vergaderd en verlustigen zich in

hunne sadati- of samanspelen, die thans het voorwerp van wedstrijd

(bërdjaloe) lusschen verschillende groepen vormen, in het maken

van rumoer met gongs, Ijanangs en geweren, in hel houden van

rammengevechten enz. Men verhaalt zelfs van enkele naar dit

hoogland verdwaalde goochelaars uil Indië, die met hunne toeren

de vergaderde menigte wel eens vermaken. In de Döröl en het

gebied van Rödjö Boeket wordt bij deze gelegenheid vaak lustig

wöih-n-ragi (zie bladz. 290) gedronken. Tot tegen den middag of

zelfs tot den namiddag duurt die luidruchtige feestviering, de grootste

van het geheele jaar.
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Waar het gebruik uog gevolgd wordt, dat de notabelen bij hunnen

rödjö, de mindere rödjö's bij de hoogeren (tjéqs of liëdjoeröns) het

nöig adji genaamde huldebetoon gaan brengen, geschiedt zulks den

tweeden dag der feestmaand.

De zoogenaamde Groote Feestdag van het .Mohammedaan sche jaar Oobekendheid

op den lO"**" der lü"*' maand, de ariraja adji, die overal buiten "" ^..

Mekka de kleine is geworden, gaat in het Gajóland volkomen onop-

gemerkt voorbij. De meeste menschen kennen hem zelfs niet bij name.

De vermenging van oud inheemsch bijgeloof met den algemeen Godsdienst en

beleden Islam heeft bij de Gajö's niet genoeg karakteristieks om er
"'**'•

uitvoerig bij stil te staan. De aard hunner natuur- en wereldbe-

schouwing zal reeds vroeger wel alleen in bijzonderheden van die

der .\tjèhers, Bataks of 5Ialeiers verschild hebben; nu zij sinds

nienschenheugenis bovendien een krachtigen invloed van deze volken

ondervonden hebben, is de overeenkomst zelfs in détails treffend.

De ilmoe's der Gajö's hebben, evenals die der Atjèhers, welke ik ilmoes.

vroeger uitvoeriger beschreef, ten doel, den mensch langs geheim-

zinnigen weg tot vervulling zijner liefste wenschen te brengen : hem

onkwetsbaar te maken voor lood of ijzer, onweerstaanbaar voor de

geliefde vrouw, onzichtbaar voor dengene, die hem of ook voor

dengene, dien hij bestelen wil, hem een goeden prijs voor zijne

handelswaar, eene goede reis naar en terugkeer van de kust te

verzekeren, dreigende ziekten en andere onheilen van hem af te

wenden, of als hij krank is, hem te genezen.

De aangewende middelen zijn van dezelfde soort als bij andere

Indonesiërs en berusten op het geloof in de den menschen soms

vijandige, soms vriendelijke werkzaamheid van djéns [hantoe's, sané's,

enz.), van gestorvenen {apah), van levende en doode heiligen [krah-

mat), die men door geschenken of door zekere practijken te zijnen

gunste dwingen kan. Bij die practijken spelen zelfbedrog en be-

drog van anderen beide hunne rol. Dal sommige dier middelen Bewust

als heidensche tooverij door den Islam veroordeeld worden, weet " ^^

men zeer wel, maar de grens wordt lang niet altijd juist getrokken.
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en buitendien is de zucht om bepaalde wenscheii tot eliien prijs

vervuld te zien grooter dau de vrees om van de rechtzinnige leer

af te wijken. Zoo nam men jaren geleden in Toenggöl, gedurende

eenen burgeroorlog met Lëmpëlam, eenen Karo-Batak als goeroe

prang in dienst. Duurzame vestiging van zoo iemand in het Gajö-

land zou echter niet toegelaten worden dan na zijne bekeering tot

den Islam.

Spijswetien Evenals op Java heeft men in het Gajöland bepaalde geslachten

*'"' si chten
^ ^^ families, voor wie het eten van zekere dieren of andere spijzen

als verboden geldt. Dit wordt altijd aan eenen eed of eene ver-

wensching (pêrsoempahan) van eenen voorvader toegeschreven, ten

gevolge van eene gebeurtenis, waarvan de legende wordt overgeleverd.

De lókót-\isch mag niet genoten worden door het tjéq-geslacht van

Pëtiambang; het vleesch van witte buffels (/cörö djögöt) is verboden

voor een bepaald deel van ditzelfde geslacht, welks vreemden oor-

sprong men zich nog flauw herinnert ; de kökör (de bekende bnschduif)

is aan een ander geslacht in Gajö Loeös ontzegd. In Pëparëq zijn

menschen, die geen toeés (uitspruitsels van bamboe) mogen eten.

De menschen van Doeren mogen geene dóngra-bhdereu als rijstborden

bezigen, enz. Misschien, dat totemisten van dit alles hunne eigene

verklaring weten te geven, maar zeker berust thans de gehoorzaamheid

aan de verbodsbepalingen alleen op de vrees, dal ziekte, rampen of

dood hem zouden treffen, die door overtreding den toorn van

zijnen voorvader gaande maakte.

Vereering van
jjgt, geloof aan en de geweldige vrees voor die vele machten doet

en andere DÏ^* ^^ ^^^^ ^^^ de erkenning van den éénen Almachtige, zonder

machten, wiens wil niets geschiedt; wel is echter de vorm, waarin een en

ander zich uit, vaak in strijd met de inzichten van een dogmatisch

ontwikkeld Mohammedaan, maar dit geldt van het populaire geloof

der Mohammedanen over de geheele wereld, en hel is meer een

gevolg van onkunde dan van eigenlijk polytheistische neigingen.

Niet minder, maar ook niet meer dan andere Mohammedanen gaan

de Gajö's zich te builen aan menschenvereering, gegrond vooral

in vrees voor den invloed van heiligen en geletterden. Daar hunne
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vloed te doen geraken, hebben vreemde kwakzalvers op godsdienstig

gebied, valsche en echte habibs, Atjèhsche en Maleische tëngkoe's,

hier een vruchtbaar exploitatieveld.

Wij leerden bij de beschrijving van het land reeds een vrij groot

aantal werkelijke of vermeende graven of pësëmiangöns van heiligen

kennen. De meeste hebben alleen voor hunne naaste omgeving

beteekenis : slechts Tengkoe ili Koetö in Tèlóng en ïëngkoe Oeloe-n-

Tanóh boven de kampöng van dien naam, hebben zekere vermaardheid

door het geheele land, volgens sommigen omdat alleen hunne graven

door tijgers bewaakt heeten te worden.

De ijver voor de gewone ritueele verplichtingen van den Islam Weiuig ijver

beperkt zich hier, gelijk in Atjèh, tot kleine kringen: dit laat zicli'"°',||.°^j^'|^^'*

reeds vermoeden uit het geringe aantal der mësëgits (Vrijdagsbede-

huizen) : 6 in de geheele Gajö Loeös, 5 in de Meerstreek of 6 wanneer

men die van Kètól medetelt, geene enkele in de Dörötstreek noch

in Sërbödjadi. Enkele dier moskeeën kunnen wegens gebrek aan

belangstelling niet geregeld gebruikt worden of staan zelfs voort-

durend leeg en vervallen gaandeweg. De mërësahs, die o. a. als

bedehuizen voor dagelljksrh gebruik moeten dienen, worden in menige

streek door de meeste jongelui zelfs niet als nachtverblijf gebruikt,

omdat zij de voorkeur geven aan plaatsen, waar hunne ongodsdienstige

gewoonten en vermaken geen aanstoot geven en waar niemand hun

het regelmatig verzuimen hunner ritueele plichten verwijt. Degenen,

die hunne ritueele godsdienstplichlen met zekere getrouwheid ver-

vullen, vormen hier, gelijk elders in den Archipel, eene kleine, met

eenen bijzonderen naam aangeduide minderheid: wat op Java de

santri's of lëbe's, in Atjèh de leubè's zijn, dat zijn hier de pakér-

mëtkén.

Niet minder dan Java, Aljéh en andere Mohammedaansche .streken '*e*''stMoham-

medaansche

in dezen Archipel, bifdt dus het Gajöland den dilettant op hel gebied
gezindheid.

van Islamstudie gelegenheid om het geliefkoosde beeld van een kleed

vol gaten te gebruiken: het kleed, de oppervlakkige bedekking met

een Islamitisch kleurtje — de tallooze gaten, de openbaringen van
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het eigenlijk heidensche leven, dal zich onder die luchtige wade

voortzet.

De waarheid, dat een wereldgodsdienst als cultuurmacht in de

practijk anders werkt en optreedt dan de studie der leerstellingen

zijner theologen zou doen vermoeden, eischt te veel waarneoiing

van feiten en historische ervaring om spoedig gemeengoed der

menschheid Ie worden. Zelfs zij, die weten, dat in Arabie en Turkije

het volksgeloof niet minder «heidensch" is dan dat van den Gajö

of van den Javaan, en die toch ook gezien hebben, dat in de meeste

Christelijke landen onderling zeer uiteenloopende, van Evangelie of

kerkelijk dogma even ver verwijderde begrippen het leven beheer-

schen, missen veelal de logica, die noodig is om hieruit de meest

voor de hand liggende conclusie te trekken.

De gezindheid, datgene waarop het aankomt, is bij de Gajö'szeer

stellig Mohammedaansch. Zij kennen en erkennen geene andere dan

Mohammedaansche vroomheid, wetenschap, heiligheid. Zullen zij

zich geestelijk tot een hooger standpunt dan dat van een armoedig,

van de wereld afgesloten volk van landbouwers, veehoeders en

hoschproductenzoekers verheffen, dan zal die ontwikkeling, zoover

zich dit laat berekenen, in Mobammedaanschen zin plaats hebben.

Het weinige, dat zij thans in geestelijken en politieken zin zijn, dat

zijn zij als Mohammedanen; van hetgeen zij meer zullen worden,

geeft de Islam de richting aan.

Religieus-
^^ legende der opperheerschappij van den Soeltan van Turkije

politieke (Rödjö Troeki of Rödjö Röm) over de geheele wereld is in het Gajö-

land even populair als in Aljèh. Wij zagen reeds, dat het aan

actieve deelname aan den oorlog van Atjèh tegen de Gömpëni niet

ontbroken heeft. Geldelijke bijdragen (sabil) werden van den aan-

vang af tot in den laalsten tijd opgebracht. Nu eens brachten

afgezanten uit de Gajösche kampöngs het ingezamelde geld zelf naar

de kust, dan weder droeg men het af aan Atjèhers, die zich te

recht of ten onrechte voor gemachtigden van de regelaars van den

heiligen oorlog uitgaven. Teungkoe Tiró (hier Tengkoe Térö ge-

naamd) was, naar de heerschende opinie, de man, in wiens handen
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die bijdragen afgeleverd moesten worden, als alles behoorlijk

toeging.

In Gajö Loeös was het zekere Teungkoe Peudawa, die van de

kust uit de bijdragen placht te innen. Uit de Meerstreek brachten

de Gajó's het geld veelal zelve naar Pidië. Degenen, die mede gingen

vechten, bereidden zich thuis met eene këndoeri op dit heilige werk

voor.



AANTEEKENING.

Een overzicht van de voornaamste woorden en uitdrukkingen, die

de Gajó's bezigen om betrekkingen van stam-, bloed- en aanver-

wantschap uit te drukken, kan dienen om de Gajösche opvatting

van een en ander in een helderder licht te plaatsen (').

Saudörö, sara rödjö of sara kampöng (^), alle mannen, die onder

éénen rödjö staan en aan wie, onafhankelijk van hunne herkomst,

daarom het huwelijk met elkanders vrouwelijke bloedverwanten

verboden is.

Wali of sar'asal, alle mannen, die, zelfs al behooreu zij thans tot

verschillende rödjö's, zich hunne gemeenschappelijke vaderrechtelijke

herkomst nog herinneren en daarom het huwelijksverbod onderling

handhaven. Men spreekt van koeroe, soekoe of langké, vooral waar

men het oog heeft op onderling verwante gezinnen, wier gemeen-

schappelijke stamvader nog niet vergeten is.

Ama {inö, ihi of bibi), mpoe, daloe, mójang, nini, ntah, vader

(moeder, tante, namelijk vaderszuster), grootvader of -moeder, over-

grootvader of -moeder enz. Alle mannelijke bloedverwanten van

X, die met den vader van X in de patriarchale geslachtlijst op

(') Onder hel drukken van dil werk ontvang Ik de hoogst belangrijke studie van M'. F. ü. E.

VAN OsSESBBUCGEN, Oorsprong en eerste onlwikkeling van liet testeer- en voogdijrechl enz.

('s Gravenhage, 1902). Deze «ethnologisch-juridische schets" zet o. a. de primitieve systemen

van slam en familie in al hunne consequentie belder uiteen. Aan ben, die zich ecu oordeel

willen vormen over de beteekenis der détails van de inrichting van stam, geslacht en Tamilie

bij de Gajö's kan d r lezing van M'. Van Ossenbrucgen's boek niet genoeg aanbevolen worden.

{') Eigenlijk «kampönggenool", ofschoon thans in ééne kampöng vaak leden van ver-

schillende geslachten samenwonen. Het spraakgebruik is dus ontleend aan eene periode,

waarin eenheid van woonplaats en van afstamming nog samen plachten te gaan.
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dezelfde lijn voorkomen d. i. even ver als die vader van den gemeen-

scli appelijken stamvader verwijderd zijn, worden door X ama genoemd.

Iemands eigen vader wordt als amaé pédéh of ama pëdéhé (') van

al die anderen, ama toelör, d. i. »die men ama noemt of met ama

aanspreekt" onderscheiden, en ditzelfde onderscheid maakt men bij

alle verwanlschapsnamen, die eenen eigenlijken en eenen minder

eigenlijken zin hebben. De eigen broeders des vaders spreekt men

verschillend aan naar mate van de verhouding hunner leeftijden tot

die des vaders: diens oudsten broeder met (ama) ivö, zijne verdere

oudere of jongere broeders met (ama) lah of ngah, zijnen jongsten

broeder met [ama) ntjoe (*). Ama heeteu ook de mannen van alle

vrouwen, die met iemands moeder in hare patriarchale geslachtlijst

op dezelfde lijn staan en dus hai'e sarinö's heeten.

Inö heet de eigen moedei' [inöé pédéh, inö pëdêhe), verder al hare

vrouwelijke bloedverwanten, die in hare patriarchale geslachtlijst

met haar op dezelfde lijn staan, eindelijk de vrouwen van al degenen,

die men zijne ama's noemt. Ook dezen worden met de bepalingen

wö, lah of ngah en nljoe voorzien.

Ibi of bibi noemt men de dengaus zijns vaders, d. i. de vrouwen,

die in zijne patriarchale geslachtlijst met dien vader op ééne lijn

voorkomen.

De overige adscendentennamen {mpoe, daloe enz.) worden up beide

geslachten toegepast; waar noodig, onderscheidt men mpoe rawan,

grootvader, van mpoe bönön, grootmoeder (') enz. Deze benamingen

komen zoowel aan de adscendenten der moeder als aan die des

vaders toe, en men strekt ze uit lot allen, die met de eigenlijke

adscendenten op ééne lijn in de geslachtlijst staan: de broeders,

zusters, volle neven, nichten enz. enz. van iemands eigen gi'ootouders

{mpoe pédéhe) heeten dus ook zijne mpoe's. De vrouwen van man-

(') Pedeh beteekent : in booge mate, zeer, ecbt, eigeolijk; bet persoonlijke acblervoegsel

der derde persoon é kan vaak naar willekeur aan een hoofdnoord of aan zijne bepaling

gehecbt worden.

(') Wö is verkort uit loeö, oud; lah = /ënyaA, midden, n/>oe = ienjsoe of danjsoe, jongste.

(') In Böbasan en van daar berkomstige nederzettingen zegt men voor mpoe rawan eii

mpoe bönön alleen awan en anan of önön.
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nelijke en de mannen van vrouwelijke adscendenten deelen met

dezen denzelfden belrekkingsnaam.

De mpoe's, datoe's enz. van moederszijde worden als mpoe raléq,

datoe raléq enz. onderscheiden, gelijk de geheele stam van iemands

moeder zijne raléq heet. Raléq (oorsprong, stam) wordt alleen gezegd,

wanneer de vrouw door verkoop is uitgehuwelijkt : vrouwen, die

aldus "Verkocht" met elkander van denzelfden stam herkoms tig zijn,

heeten sara raléq. Hare kinderen zijn ten opzichte van elkander

sar'anaq djoeölön, en zijzelve worden door hare stamgenooten, die

haar » verkochten", hunne djoeölön genoemd. Behoort dus een man

of eene vrouw tol de raléq van eene andere vrouw, dan is deze

laatste omgekeerd van dien man of die vrouw eene djoeölön.

Anaq, koempoe, pioet, tjoetjoe, kind, kleinkind enz. duiden de

descendenten van beide geslachten aan en worden tevens hij uit-

breiding toegepast op al degenen, die met die afstammelingen op

dezelfde lijn dei- geslachtlijst voorkomen. In de eerste generatie

worden hiervan uitgezonderd de kinderen van hen, die met de

eigenlijke ouders wel dezelfde lijn in de geslachtlijst, maar niet

de sexe gemeen hebben; de zuster van eeneu man noemt dus diens

kinderen niet hare anaq's en evenmin de broeder ecner vrouw de

hare. Deze soort van neven en nichten noemt men oentél. Daaren-

tegen is men van alle mannen of vrouwen, die met zijnen grootvader

of grootmoeder op dezelfde lijn hunner geslachllijsten voorkomen,

koempoe, enz.

Mensclien van dezelfde sexe, die in dezelfde patriarchale geslacht-

lijst op dezelfde lijn voorkomen, en dus gezamenlijk ééne generatie

vormen, zijn elkanders sarinö ( ') of pësarinön, ook al zijn zij van

verschillende moeders of grootmoeders enz. Dhtgau's heeten zij.

(') Letterlijk is «orinü = van ééne moeder, pësarinön, de plaats van hel besarinö, Tan

het bezigen der uitdrukking sarinö. In bet spraakgebruik duidt bet thans in den regel

agnatische verwanten aan; twee personen, die nit twee velschillende huwelijken van ééne

viouw geboren zijn, worden echter ook nog elkanders «jrinö genoemd, maar dan voegt men

erbij sartnö «ur'mö, gelijk men den graad der agnatische verwantschap door sarinu sar'ama,

sarinö sara mpoe, sarina sara datoe, enz. aanduidt. Bij deze nadere omschrijvingen kan het

woord «irinö ook wegblijven.
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broeders, volle neven, zoons van volle neven hunner vaders enz.

zijn dus elkanders sarinö; evenzoo de vrouwen en hare zusters, volle

nichten enz. De mannen en hunne zusters, volle nichten enz. zijn

elkanders déngan's; evenzoo de vrouwen en hare broeders, volle

neven enz.

In verband met den relatieven leeftijd heeten iemands mannelijke

sarinö's of dëngan's, die onder zijn dan hij of zij, zijne of hare

abang's, de vrouwelijke kaka of aka; de mannelijke, zoowel als de

vrouwelijke, die jonger zijn, heeten nggi, maar worden met ver-

schillende woorden aangesproken : de mannen met wén, de vrouwen

met ipaq, èlèq (Gajö Loeös), soms önön (in Tampör enz. ; uit bönön,

vrouw, vrouwelijk).

Pon zijn de dëngan's van iemands moeder en van alle vrouwen,

die hij met inö moet aanspreken. Inö pon zijn de vrouwen van

iemands pon's.

Impöl zijn zoowel de kinderen van iemands pdu als die zijner

ibi of bibi. Degenen, die tot elkander in de betrekking van impöl

staan, plegen elkander te plagen (') {bèrséndö), wanneer het jonge-

lieden zijn met vaak ruwe grappen, bijv. door elkander bufl'eldrek

in den mond te steken, wanneer zij ouder zijn met woordenschcrts.

Dit geldt echter van de ietwat verwijderde impöl's, impöl sara mpoe,

sara datoe enz., niet van de impöl pedéh, d. i. de kinderen der eigen

broeders van de moeder of eigen zusters van den vader.

Oembé, ongeveer gelijk het Maleische besan, (Atj. bisan) zijn alle

personen, die een man zijne ama's, bibi^s, inö's, pön's, köil's noemt,

ten opzichte van de ama's, bibi's enz. zijner vrouw en omgekeerd.

Mpoerah zijn de eigenlijke schoonouders henevens alle mannelijke

en vrouwelijke bloedverwanten van beiden, die met hen op dezelfde

lijn der geslachtlijst slaan; de aangehuwde kinderen spreken hen

aan met loeön, de vrouw hare schoonmoeder met itiö, en zij noemt

deze in de derde persoon inö mpoerah.

(') VergeUjk bladz. 292.
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Kilo, schoonzoon, duidt tevens de betrekking aan lusscheu dezen

en al de mannelijke en vrouwelijke bloedvervpanten der schoonouders,

die met dezen op dezelfde lijn der geslachtlijst staan. Den kilo

spreekt men meestal als ama in den zin van «vadertje!" aan.

Pémèn (Gajö Loeös : /?ëmaè»), schoondochter, is geheel het vrouwelijke

pendant van kilo.

Era duidt de betrekking aan tusscheu den man en de sarinö's

zijner vrouw, en lusschen de vrouw en de sarinö's van haren man.

Lakön zijn de man en diens sarinö's ten opzichte van de dengans

zijne vrouw, en omgekeerd.

Kawé is de vrouw van de dëngan's van haren man, en deze zijn

wederom hare kavoé's (').

De laatstgenoemde drie soorten vau verzwagerden bezigen in hel

gesprek met elkander de aanspreekwoorden, die hunne of hare

echtgenooten in verband met de verhouding der leeftijden tot de

aangesprokenen zouden bezigen, zooals abang, wén, ipaq, ètèq, en in

de derde persoon spreken zij, waai' die verhouding zulks medebrengt,

ook van hunne nggi's.

In de Meerstreek enz. spreekt men oudere mannelijke zwagers met

lémoedo, jongere met mpdn aan; dit laatste wordt echter niet door

vrouwelijke verzwagerden gezegd, en in Gajö Locos past ook tëmoedö

alleen in den mond van mannen.

Köil is men ten opzichte der kinderen van de dëngans zijner

vrouw, en deze betrekking deelen met den eigenlijken köil al zijne

sarinö's. Iemands eigenlijke köil is dus de man zijner ibi of bibi.

Oentél zijn de zooeven genoemde kinderen ten opzichte hunner

köils en ibi's. Verder is men oentél van degenen," die men pön en

inö pön moet noemen.

Ndoeé noemen vrouwen elkander, wanneer hunne mannen sarinö's

zijn (*) ; in het aanspreken volgen zij hare mannen, zoodat de vrouw

van den nggi de vrouw van den abang met aka aanspreekt, enz.

(') Men zegt wel: sura ianggo, saru idópöti, de eene gehaald (gehuwd), <le andere aan-

getrolleii (namelijk de zusier van den man, die de vrouw bij hem vindt).

(*) Men noemt die betrekking ook sesariianggö, •gezamenlijk, van dezelfde plaats, gehaald".
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Biaq is de algemeene naam voor verzwagerden, zooals men hel

wel uitdrukt: ari djoeölön alawa on ro%, dus wegens uitliuwelijkiiig

van vrouwen naar elders of inhuwelijking van vrouwen van

elders.

Lal böi is de gehuwde man ten opzichte der geheele ralêtj van

zijne vrouw. Gedureude eenen oorlog duidt men echter met die

benaming onzijdige toeschouwers van het gevecht aan, ook al zijn

zij met geene der strijdende partijen hloed- of aanverwant.

Pribön, mannen, wier vrouwen elkanders sarinö zijn. In de

Meerstreek heeten ook naamgenooten, die denzelfden kindernaam

(gëral) hebben, elkanders pribön, iioewcl die naamgelijkheid geen

enkel gevolg heeft ('). In Gajö Loeös heeten zulke naamgenooten

met eenen blijkbaar van Maleische zijde overgenomen term senamö.

Kröa (^) heeten de vrouwen van éénen man ook ten opzichte

van elkander.

Anaq döpötön, stiefkind, is het door man of vrouw in een nieuw

huwelijk medegebracht kind. De stiefouders worden respectievelijk

ama oedö en inö oedö genoemd.

Man en vrouw, die, gelijk ons bleek, eerst èër^enang'an (verloofd),

daarna böi en bèroe (bruid en bruidegom) zijn, worden door derden

ten opzichte van elkander eenvoudig rawan (man) en banan oibönön

(vrouw) genoemd : rawadné, haar man, bönödné, zijne vrouw. De

echtgenoot blijft ook na de bruiloft 6öt heeten : èöie, haar echtgenoot

;

béroe zegt men alleen van de bruid. De echlgenooten noemen el-

kander noch bij den naam, noch bij eenig verwantschapswoord, maar

spreken tot elkander met het deftige persoonlijke voornaamwoord

der S"""^ pers. meervoud: kam (als achtervoegsel mè). Hebben zij

kinderen of kleinkinderen, dan roepen zij elkander soms wel met

de peraman, përinön of percmpön, maar toch liever met het alge-

meene kam, UI

(') Bij de Alassers wordt de toevallige naamgenoot formeel met eene këndoeri aU
imjlielid geadopteerd en kent men hem een deel van de ramiliebalen toe.

(*) Etymologisch het Maleische kedoea, tweede. Men bezigt liet echter ook in de uiterst

gevallen, waarin een Gajö drie of vier vrouwen heeft.
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Tot anderen over elkander sprekend, zegt de vrouw böikoe, mijn

man; de man bezigt, wanneer iiij bönönkoe wal grof vindt, de uit-

drukking laun oemahkoe, Ion oemahkoe, soms lódii oemahkoe uilge-

sproken. Laatstgenoemde uitdrukking schijnt op volksetymologie te

berusten, eene poging te zijn om het niet meer begrepen woord

begrijpelijk te maken. Het zou beteekenen : »plaats (') van mijn

huis", eene weinig passende benaming, daar bij het normale huwelijk

de vrouw in het huis des mans komt. Misschien hebben wij in

lau of to een woord te zoeken, dat »mensch" beteeken t, en is de n

de gewone genitiefaanwijzer, maar in het tegenwoordige Gajösch

is het mij niet gelukt, andere sporen van zulk een woord te

vinden. Het woord zou dan vrij nauwkeurig beantwoorden aan het

Arabische ahl al-bait, dat eveneens »de menscheu van het huis"

beteekent, maar in de moderne spreektaal den zin van «echtgenoote"

erlangd heeft.

(') Ton = tempal is plaats; mei eene genitief bepaling zooals oemah er achter, zou dit

tbn ni oemah, tan-n-oemah geven, en in eene dergelijke combinatie valt de verbindings-n

weg en wordt de sluit-n van tön als dn uilgesproken. Zoo zegt men ook tüdné, zijne plaats,

evenals rawadné, haar man, böniidné, zijne vrouw, pesarinödné, zijn broeder of hare zuster,

iengadné, zijne zuster of baar broeder, enz.



HOOFDSTUK V.

LANDBOUW, VEETEELT, HANDEL EN ANDERE

MIDDELEN VAN BESTAAN.

De rijslbouw der Gajö's is, gelijk wij zagen, uitsluitend die der metDesawahbouw.

levend water geirrigeerdc velden, hier en daar afwisselend met moeras- ^'° ''*''

werkzaam-

gronden. Om deu juisten lijd voor het begin van den veldarbeid heden.

te bepalen, hebben zij geenen almanak, geschreven noch ongeschreven.

Noch Orion, die den landbouwer van Java den weg wijst, noch de

Scorpioen, die door zijne ontmoetingen met de maan den Atjèhers

eene soort van zonnejaar levert, leert den Gajö's iets over de jaar-

getijden. Zij kennen alleen het maanjaar der Hidjrah, en hierin

zijn de meesten nog lang niet genoeg tehuis om steeds te weten,

in welke maand zij leven ; voor den landbouw zouden zij overigens

aan die kennis niels hebben, daar elke maand in ruim 30 jaren alle

seizoenen doorloopt. Men weet alleen door de ervaring in iedere

streek, hoeveel tijd ongeveer na het binnenhalen van den oogst

verloopen moet, voordat men de velden opnieuw kan gaan

bewerken.

Wanneer de stoppels (bébélèn) der laatst geoogste rijst nagenoeg

verdwenen zijn en voor het opschietende gras plaats gemaakt hebben,

hetgeen gewoonlijk 2—3 maanden duurt, dan breekt de tnoesém

biroemö, het seizoen voor de grondbewerking weder aan. In Gajö

Loeös neemt men aan, dat de padi [róm) 8 maanden na de uitzaaiing

in bet kweekbed geoogst en opgeschuurd is. Zoo blijven er dus
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Voor de moesém loeös blang ('), gelijk men ook hier het seizoen

noemt, waarin het vee vrij op de rijstvelden mag rondloopen,

hoogstens 4 maanden over. Daar de padi in hel Döröt-gebied lang-

zamer, en het langzaamst van alle in de hooge, koude Meerstreek

rijpt, is daar het seizoen van het open veld korter.

Walerregeiing. Gelijk de leden van één geslacht zooveel mogelijk samen wonen,

plegen zij ook in dezelfde buurten hunne sawahs aan te leggen. De

hoofdwaterleiding {raq kaul) behoort natuurlijk door allen, die er

profijt van trekken, gezamenlijk onderhouden te worden. Wie zich

opzettelijk aan het uitdiepen {limös) enz. onttrekt, wordt wel gestraft

doordien men hem het water onthoudt. Waar het water schaarsch

is, behooi'l ieder bij het afdammen [pilöt) met de belangen ook der

hem naburige sawahs rekening te houden. Een met de watcrregeling

belast hoofd ontbreekt, zoodat die uiteenloopende belangen slechts

door onderling overleg met elkander in overeenstemming gebracht

kunnen worden. Soms geven de hieruit voortspruitende geschillen

aanleiding tot vechterij, ja doodslag.

Këndoeri by Daar alle zegen door middel van het water aan de velden toevloeit,

'^der°wIfeT^'^
de «oorsprong van het water" (oeloe-n-wöih), de plaats, waar de

leiding, hoofdleiding uit de rivier of beek stroomt, voor alle bezitters van

sawahs, die hun water daaraan ontleenen, van gewicht. Hier vieren

zij dan ook, vóór den aanvang van den veldarbeid, d. i. vóór het

«brengen van water over de velden" (ngóna (^) wöt'A), eenen gemeen-

schappelijken godsdienstigen maaltijd {këndoeri-n-oeloe-n-wöih). Soms

houdt men die këndoeri in de kampóng.

Paniangdagen. Alle Veldarbeid, hoe ook genaamd, is panlang (verboden) op Vrijdag

en op Raboe nas, d. i. op ongelukkige Woensdagen, en als zoodanig

beschouwt men de laatste van iedere maand.

(') Zie De Atjéhers, I: 279. Ofschoon blang in liel Gajöscti eene geheel andere beteekenis

heeft dan in hel Atjèhsch, Is toch het Aljèhsche keaih blang = hel Gajösche loeös blang,

daar hel rijslTeld gedurende die periode in een grasveld herschapen wordt.

(') Kóna is hel Mal. kena, geraakl, gelroffen; kóna wöih is dus geirrigeerJ, besproeid, en

ngina mih, besproeien.
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De eerste arbeid is nu het maken der lêrséq, d. i. de omheining Voorberei-

van het kweekbed (penjemèn, van semë), het leiden van het water '" *,
^"^'

over het veld [ngöna wöih) en het herstellen (') (namfta^) der dijkjes

{palal), die geleden hebben.

De grondbewerking doen arme lieden alleen met de tjangkoel. Wijzen Tan

Jj'élbang of tjalóq, eene soort van patjoel; eene even vermoeiende
srondbe-

als tijdroovende methode. Eén persoon kan aldus 1—2 naléh's

zaad (*) verwerken.

Zeer verbreid is de bewerking met behulp van buffels, runderen Het .boffeien".

of paarden, het "buffelen" (mhigöro) d. i. het omwerken van den

grond doordien men er eene ploeg van 10—20 buffels of runderen

of een vier- a vijftal aaneengebonden paarden gedurende eenige uren

doorheenjaagt. Wie niet vele buffels heeft en ze moeielijk huren

kan, bewerkt soms zijnen grond eerst eens of tweemaal met de

patjoel of den ploeg, om dan de laatste hand aan dit ruwe werk

te leggen met gehuurde of geleende dieren.

In Gajö Loeös en de Döröt wordt weinig, in de Lautstreek daaren- Ploegen,

tegen veel gebruik gemaakt van den ploeg {nöngöl of nönggöl), yooral

in Böbasan. Het lemmet (mala) van den ploeg is zoo mogelijk van

ijzer, soms bij gebreke hiervan, van /emór- (Mal. n'man-) of pinanghout.

De schaar (sajap) is altijd van hout.

Het ploegen [mënór (')] wordt eveneens vaak met eene der beide

andere methoden gecombineerd, en de patjoel komt bij alle ter

aanvulling van hetgeen door ploeg of buffels onbewerkt bleef.

Een ploegdier huurt men voor de geheele bewerking van 2 naléhs

zaad voor ± 2 dollars; buffels of runderen voor het mêngöró naar

den maatstaf van 30 dieren per ochtend voor een dollar ongeveer.

De omwerking geschiedt meestal driewerf: de eerste bewerking

(') Bedoeld is hier bel aanvullen van leemten ; hel later, bij de grondbewerking, gebnii-

kelijke ophoogen beet malal, en het schoonmaken en effenen der dijkjes heet nerlés.

{') Evenals in Aljèb, is ook in het Gajöland de gebruikelijke maat ïoor rijstvelden geen

Tiaklemaat, maar ontleent men die aan het bedrag aan zaad, dat zicb met goed gevolg daarin

laat verwerken.

(') De stam van dit woord is in de Laalstreek dr, hel Aijéhsche Poeê (ia meufoeé); in

Gajö Loeös echter beeft men door arerecbtscbe aOeidiag uit mënör dea sUm lór verkregen.
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heet mêmëlah (splijleu), de tweede mendoeö, de derde inmigö of

nloemöt (fijnmaken).

Uitzaaiing in gij den aanvang dezer werkzaamheden heeft men het zaad in de

'kweekbedding uitgezaaid {menjauq, sauq); de zaailingen hehben naar liet

heet 44 dagen noodig om de voor uitplanting vereischte grootte te

bereiken, en met de gedurende dien groei verrichte grondbevverking

zijn ook 1 '/j—2 maanden gemoeid. De zaaister behoort op de hoogte

gebracht te zijn van den stand der gebeimzioDige machten in de

lucht op den dag, dien zij voor haar werk uitgekozen heeft. Bij

het begin moet zij gericht zijn met den rug naar de zijde, van

waar volgens de hoeken, die de bewegingen der Naga, der Ridjaloel-

ghaib enz. verklaren, onheil te vreezen is.

Uiiplaniing. Terwijl vrouwen aan de groudbewerking slechts bij uitzondering deel-

nemen, is het zaaien {menjauq) en uitplanlen {nömbang, tómbang) geheel

haar werk. De vrouwelijke familieleden van den eigenaar worden

daarin door jonge meisjes van andere gezinnen bijgestaan, hetzij

onder voorwaarde van wederkeerig hulpbetoon of vooi' den kost met

eene kleine beloouing. Het nömbang vereischt dezelfde voorzorg bij

het heginnen als de uitzaaiing in hel kweekbed. Bovendien neemt

hier eene vrouw eerst eene handvol, kétjal (•), zaailingen en een

staak (lérsêq) der omheining van bet kweekbed. Dien staak plant

zij midden in het rijstveld en daaromheen de eerstelingen van het

kweekbed, terwijl haar gelaat naar de richting van bet geluk des

dags gekeerd is. Deze Averkzaamheid heet nöndö (een teeken. Mal.

tanda, plaatsen) en moet dienen om een overvloedigen oogst te

bevorderen.

Omheining. De omheiningen der rijstvelden maakt men na de uitplanting

{nömbang) gezamenlijk in orde om het vee te weren. Nalatigheid

in dit opzicht geldt als zeer laakbaar, want oemö bërpögör, kdrö

bêrwör, maloe bëroeang, mas bërpoerö, rénggél bërphnélèt, röm berkëbön,

koercq bhlaraq, het rijstveld behoort omheind te zijn, de buffel

(') Mal is betgeen de geheele vuist omvatten lian; k'etjal licigeen men tusschen duim en

wijsvinger kan houden.
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padi opgeschuurd, hoenders iu het hok gesloten.

Wieden {nlamboel, in Gajö Loeös nroeah) is eveneens het werk

der vrouwen; dit geschiedt slechts éénmaal, 20—30 dagen na de

uitplanting.

Het uitkomen der uitspruitsels aan den voet der padiplant heet Kéndocri ler

-kinderen krijgen" {manaq). Evenals vrouwelijke dieren, die de °^™..^*'' "^^*'

sexueele rijpheid bereikl hebben, maar nog niet zwanger zijn geweest,

noemt men de rijstplant als zij opgeschoten is dörö (Atj. dara). Op

dien leeftijd (') wijdt men haar eene kendoeri, die bij de oe/oe-n-wóïA,

den aanvang der groote waterleiding, wordt gehouden. Hier ver-

zamelt men allerlei (het heet "44 soorten") van boombladeren en

hakt die dooreen [niènajang of mënanjang) alsof men eene soort van

roedjaq [anjang) wilde bereiden. ledere gast neemt daarvan eene

portie, vermengd met een restje van de kendoeri-spijzen, mede naar

huis en werpt dit later in het water, bij den aanvang der kleinere

waterleiding die van de groote uitgaande, zijne eigene sawah

besproeit.

In Gajö Loeös heet dit de kêndoeri nlóngóm, de maaltijd ter ver-

koeling (van het rijstveld), d. i. ter bezwering van heete, gevaarlijke

invloeden (*). Soms wil een of andere goeroe (doekoen zou men op

Java zeggen) wel een geheimzinnig padigebed bij dit feestmaal

prevelen.

Wanneer de aar op het punt staat te voorschijn te komen, heet Verdere om-

de rijst bönggètig (gezwollen of zwanger) of manaq nangkatan (als
'"''''*''"8 *"

een blaasroer, waarin men de pit voelt zitten); vervolgens wordt

de padi srdh, uitkomende, ampar, geheel uitgekomen, lókótan, d. i.

deels groen, deels geel van vrucht gelijk de lókótvisch schubben

van verschillende kleur heeft, eindelijk Irang oelön, als vollemaan.

(') De met zichzelve strijdende beeldspraak, die bij het noemen der leeftijden van de

padi gebezigd wordt, doel de Gajö's wel eens spottend opmerken, dal alléén deze plant de

kunst verslaat om kinderen te baren v6órdat haar maagdom nog ontwikkeld is.

(') Vergelijk het peusidjceit (ferkaelen) der Atjèhers bij allerlei gelegenbeden, De

Aljéhers, 1: 45, 286 enz.
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Spijziging deid. i. geheel geel. Tegen het uitkomen der korrels kookt men in

zwangere pa i-fjgj^ Loeös ecne soort van pap {glatné) van rijstraeel met kokosnoot

en suikerstroop en plaatst porties daarvan op bladeren in het midden en

op de hoeken van het veld. Dit is het deel der lioog-zwangere padi

van eene kleine këndoeri, die men bij deze gelegenheid geelt. Het

laat zich evenwel slechts zeer van verre vergelijken met de Javaanscbe

gewoonte, om Nji Sri op haren tijd kost voor zwangeren of kraam-

vrouwen toe te dienen, temeer daar de (lajósche vrouwen, weinig

verwend, van zulke bijzonderheden niet weten. In de Meerstreek

spreidt men midden op het rijstveld eene mat, waarop rijst en

koekjes geplaatst worden, die de kinderen mogen opeten. Dit lieet

iósah róm maan, de rijst wordt gespijzigd ; deze zal dus de on-

stoffelijke deelen van het maal genieten.

De sou Is het gewas geheel rijp, dan komt de tijd van het noeléng,

snijden, evenals het nómbang door vrouwen bewerkstelligd en eveneens

met onderling hulpbetoon van verschillende gezinnen. Niet overal,

maar toch op vele plaatsen leidt eene enkele vrouw dit werk op

een gelukkigen dag in door van eenige dicht bijeenstaande padistoelen

telkens een paar aren af te snijden en die eerstelingen tot eene

löndö (teeken) saam te binden. Die töndö komt later in de rijst-

schuur op eene afzonderlijke plaats terecht, zonderdat men zich

verder erom bekommert. Voor het eigenlijke werk behoeft men

nu geenen geluksdag meer uit te zoeken, daar het quasi reeds be-

gonnen is.

Het snijden geschiedt met het Atjèhsche grasmes, södöp, telkens

een greep {këljal) aren tegelijk, die men dadelijk tot een bos {raden)

samenbindt en voorloopig eenige dagen op het veld laat liggen om

te drogen. Op het rijstveld heeft men eene loods, seladang (Gajö

Loeös sërasalan) gereed om de padibossen in op te stapelen {minoeh

van binoeh).

Het dorschen. Het dorschen {mêndjéq) is weder mannenwerk en geschiedt met

behulp van daartoe uitgenoodigde gasten, die bijzonder goed ont-

haald en somtijds zelfs met geweerschoten en muziek van gongs

en tjanangs ingehaald worden. Evenals in Atjèh trapt men, op
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twee stokken (tikón) geleund, de korrels uit de stengels los. Vrouwen

helpen door de stengels [djempmig] op te rapen, uit te schudden

en ter zijde te werpen [djaès of djès heet dit) zoodat de padikorrels

alleen overblijven ; deze worden nu in de loods onder dak gebracht.

Een gebruik, dat alleen inachtgenomen wordt wanneer de hoe- Dreaking iier

veelheid der geoogste padi aanzienlijk is, beslaat hierin, dat men ''' '
'"

*

deze nu gedurende vier dagen in de së/arfa«j (sëra^a/aH) »laat drinken".

Eene met water gevulde en met een prop (sënsóng) van willekeurige

boombladeren gesloten kruik {laboe) wordt midden in de ontbolsterde

rijst geplaatst en tot aan den hals daarin als begi-aven. Deze water-

kruik bewierookt men, naar het heet om de ziel der rijst te roepen

{naloe sëmangat ni róm) of, nader, opdat het achtergeblevene (deel

der rijst) moge komen {kali géh si tarêng). De vier dagen van het

drinken gelden als pantang, d. w. z. men mag vóór hun ver-

strijken de rijst niet wannen.

Voor het wannen maakt men eene + 2 meters van den bodem Hei wannen.

verhevene standplaats op stijlen, bèndjang genaamd. Aan de daarop

staanden worden de manden (bili of rögö) met padi aangegeven, die

dezen van daar uitschudden om de ledige bolsters door den wind

te doen medenemen; dit wannen heet dan ook nangén (eigenlijk

»winden").

Op het wannen volgt het nieten (soeköt) met manden {galéng of Het metenen

pepadangön van rotan, këndang van boombast) die respectievelijk 2 '/j
'''"'^^°"''''™"

naléh, d. i. 40 aré, en 10 gantang, d. i. 20 aré inhouden ('). Bedraagt

de hoeveelheid 4'/2 koentjö of meer, dan is de eigenaar volgens de

godsdienstige wet djakal verschuldigd, '/lo ^^n den oogst.

De imöm wordt met de pakér-mëskén geroepen om ze te ont-

vangen; in Gajö Loeös verkoopen die rechthebbenden ze gemeenlijk

(') De rijslmaal is in hel Gsjöland in hoofdzaak dezelfde als in Atjèh {De Aijéhers, 1:

213); maar de Gajosihe koenijö is tweemaal zoo groot als de Aljèhsche goenlja:

1 koentjö = 20 naléh = 160 ganlang = 320 aré = 1280 kal. De grondslag is de aré,

welker inhoud aan gepelde rijst [örós] iü Aljèhdollars (Spaansche dollars) behoort te wegen.

Beneden de kal heeft men nog ile blah kal. 'j, kal, de soend^l. 'j, kal, de sipoet, '/, kal.

In beide laatstgenoemde woorden zit eigenlijk het telwoord één {sa. se, si); vergelijk Aijéhsch

ndU en foet.
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dadelijk op hel veld. Voor bekeerlingen en voor sabil pleegt men

een deel af te zouderen; de overige in den Qoeran genoemde kate-

gorieën zijn minder bekend. Bij het voldoen van de djakat geeft

men wel eene kleine këndoeri. Later, na afloop van den geheelen

oogst, houden de imöm met zijne pakér-mëskén eene afzonderlijke

këndoeri in de mërësah wegens de ontvangst der djakat.

Het ihuis- De oogst wordt nu naar de kampöng gebracht, hetgeen inèiilöjbh

'T/oI! r "^ '"««ö/óA (') wordt genoemd.

Ofschoon het aan bijgeloovige practijken bij de rijstcultuur van

het Gajóland niet ontbreekt en sommige daarvan aan bijzonderheden

uit den Javaanschen eeredienst van JNji Sri herinneren, kan men

hier toch niet van een geheel van onderling samenhangende, op

eene bepaalde beschouwing van den oorsprong der rijst berustende

gebruiken spreken. Voor een goed deel immers onderscheiden deze

zich niet of weinig van hetgeen men ook op ander gebied pleegt

te doen om onheil af te weren of geluk te bevorderen, en de

weinige meer specifieke padi-gebruiken worden door de Gajó's

zelve in geenen deele begrepen; het zijn óf kleine rudimenten van

eene lang vergeten theorie of van elders overgenomen bijzonder-

heden, die hier nooit in eenig verband van populair geloof gepast

hebben.

Bijgeloovige Hiertoe behoort ook nog de pendëndön (^), een als matwerk gevlochten

praciijken. ^akje met verschillende voorwerpen, dat zich op den bodem van

iedere Gajösche bewaarplaats van ongepelde en van gepelde rijst,

in de kèbön dus zoowel als in de /)ë6roso« bevindt. Het bijeenzoeken,

inpakkeu en bij gelegenheid vernieuwen of vermeerderen dier voor-

werpen is de taak der oudere vrouwen. Allerlei dingen, die zich

door eigenaardigen vorm, kleur enz. van de gewone hunner soort

onderscheiden ('), steenen vooral, maar ook stukken hout of boom-

(') Van t'(^cih (oppos. van alas), beneden. Men bezigl deze uitdrukking van allerlei dingen,

die men in groole hoeveelheid naar huis brengt, bijv. bouwmateriaal brandhout enz.

(') Zie in den Inventaris van voorwerpen, verzameld in de Gajötanden gedurende de excursie

onder Majoor Van Daalen in 1901 {Notulen Batav. genootschap, 1902, Deel XL, Bijlage I)

n°. 127, waar zulk een amulet beschreven is.

(•) Zie De Atjèhers. II: 37—8.
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wortel, kluitjes aarde worden door haar verzameld en in de tape

(malwerkzakje) bijeengebonden.

fn het gewone leven is pëndéndön eene bezwaring, dienende om

iets onder water te houden, een zinklood of steen. In de kebön of

de pëbrasan moet het zoo genoemde voorwerp dienen om den rijst-

voorraad bijeen te houden, het snel opraken te verhoeden, ook wel

om te bewerken, dat degenen, die van de rijst genieten, spoedig

verzadigd worden.

Bij het opschuren van de geoogste rijst in de këbön hecht men,

evenals bij het uilplanten of het snijden van het gewas, bijzonder

aan het goede begin ; men zoekt een gelukkigen dag uit, brengt

daarop eene kleine vracht padi naar de kampöng en werpt die in

de këbön, boven de pëndéndön. Deze eersteling met de «bezwaring"

ondergaat nu eene bewalniing met wierook en eene bespuwing met

belezen sirihspog. Eerst na deze plechtigheid, die gewoonlijk bij

avond of nacht plaats vindt en najó (') genoemd wordt, mag de

geheele oogst naar de schuur gebracht worden.

De weekdag, waarop het najó heeft plaats gehad, blijft verder Paniangdag

pantang (verboden) voor het uit de schuur halen, en zelfs voor het J'""'"

***

verhandelen, wegschenken enz. van padi. Eene menstrueerende vrouw

mag niet in de këbön komen.

Ten opzichte van de pëbrasan, gewoonlijk een zak van matwerk,

geldt alleen, dat men niet alle gepelde rijst {órós) eruit mag nemen ;

haar geheel te ledigen, is kèmali.

De bodem is het rijkst in Gajö Loeös, vooral benedenstrooms. Vruchibaar-

In de nabijheid der kampöngs heeft men daar oogsten tot zestigvoud,

verderaf veertigvoud en minder. Veertigvoud is in de Meerstreek

een zelden bereikt maximum : gewoonlijk twintig- tot dertigvoud.

De Dörötstreek heeft even goeden sawahgrond als Gajö Loeös, Sër-

bödjadi slaat in dit opzicht meer met het gebied der Laul Tawai-

gelijk.

De waarde der bouwgronden is zeer afwisselend en hangt af van

den

(') De stam a/ö beleekeot biaaeagaao, ingaaa, najó is hier causatief: •biuneobrengen".
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hunne vruchtbaarheid, frequentie en ligging. Ver van de karapöngs

gelegen sawahs worden wel tegen 2 dollars per naléh zaaipadi ver-

kocht; dichtbij de kampongs gelegen goede grond tegen 40—50

dollars voor een even groot oppervlak.

Soorten van Men verbouwt in het Gajóland verschillende soorten van gewone

"^^ {róm of róm pedèh) zoowel als van kleefrijst {rèm poelöt). De voor-

naamste soorten der gewone zijn róm oeséng of könéng (geel),

r. dêloe, r. kêpal {këpal = vuist, wijl deze aren zeer vol plegen te

zijn), r. roentèq (gespikkeld), r. pandaq (Mal. = kort), r. pèloe {peloe

is het Atj. rabó, eene groote rietsoort; deze is moeielijk met de

voeten te dorschen), r. djirö (') gadéng, r. djirö bénang, r. tjitjém,

r. itöm. De kleefrijstsoorlen zijn: róm poelöt bah roe,{^), r. p. kê-

mênj'an (wegens den wierookachligen geur aldus genoemd), r. p.

gèrëndang (gérêndang is de bekende handtrom), r. p. ganldng.

Pryzeii der De prijs van gewone padi varieert in Gajö Loeös tusschen 5 en

ongepelderijst.j2
nalèh voor een dollar; 5 naléh geldt als een hongersnoodprijs,

12 daarentegen als eene hoeveelheid, die men alleen van de djakat-

padi krijgen kan, omdat de rechthebbenden die meestal spoedig, zij

het ook goedkoop, van de hand willen zetten. De kleefrijst varieert

er van 3 tot 4 naléh, maar wordt zelden verkocht. In de Laut- en

Dörötstreken geldt de gewone padi 4—6 naléh, in magere tijden

wel tot 2 naléh.

Rampen, die Tegen de rampen (bölö), die het rijstgewas bedreigen, waaronder

het rijstgewas
jjjyaiigjj ygQ veldmuizen (tikds) of varkens [babi), die een geheelen

bedreigen.

oogst vernielen, de ergste zijn, en verder wormen (ióq), die de

wortels aantasten, en onzichtbare dieren, keltah, die de bladeren

der jonge plant als verschroeien, hebben de Gajö's weinig andere

middelen dan amuletten, beschreven papiertjes, die zij in eene bam-

boegeleding gestoken ergens op het veld begraven. De walang sangit

(léngangö) richt soms even groote verwoestingen aan als de veldmuis.

(') Djirö = Atj. djira of djara, vergelijk De Aliéhers. II: 60.

(*) Bah roe = Alj. MA roe zijn de bekende eikelvorraige, zilveren of gouden versiersels

der punten van den siribdoek. De këtansoort beet zoo wegens de grootte barer korrels.
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Chronisch wordt de bevolking door niisgewas tengevolge van een of

meer dezer plagen bezocht. Tegen de rijslvogels (toempét, mëné,

brèt, bóséq of sêrsakan enz.) wendt nien vogelverschrikkers {tétaköt),

opgehangen oude lappen of matten, die men met behulp van rotan

beweegt {gëléh), en dergelijke aan.

Vei'koop van sawahgrond is hoogst zeldzaam en geldt als laakbaai- ;
Vervreemding

jVau rijstrelden.

uiet zelden worden sawahs verpand. Len j'oercnd ol onroerend pand
verpanding,

heet göröt (Atj. gala), in pand nemen menggöröl, in pand geven

menggórölön. De bedoeling van den pandgever is, in zijnen oogen-

blikkelijken geldnood te voorzien; meent hij dus, zijn pand spoedig

te zullen kunnen inlossen (lëhoes), dan stelt hij zich met eene som

tevreden, die buiten verhouding slaat tot de waarde van zijn pand.

De pandnemer wenscht de beschikking over het bouwland te hebbeu ;

hel is in zijn voordeel, wanneer de eigenaar de inlossing lang uitstelt.

Daar de rente van het uitgeleende kapitaal bestaat in den oogst,

dien de pandnemer door eigen arbeid uit den grond haalt, mageen

verpand rijstveld niet ingelost worden vóórdat minstens eenmaal

door den geldschieter geoogst is. Is de geleende som belangrijk —
zij blijft gewoonlijk beneden de waarde van hel pand— dan bedingt

de pandnemer wel, dat de inlossing niet vóór een zeker aantal

jaren raag plaats hebben. Daarentegen wordt geen maximum

aantal jaren bedongen, m. a. w. inlossing blijft in de toekomst

altijd mogelijk, tenzij de eigenaar van den grond uit geldgebrek

toestemt in de verandering van hel pand- in een koopcontract tegen

bijbetaling van zeker bedrag. Dil heet ménasan ('), in vollen

eigendom doen overgaan.

De pandnemer ontvangt het rijstveld ledig, dus in de moesém

loeös blang; hij mag het geheel als zijn eigen behandelen, zelfs

weder aan een ander verpanden, mits hij het op den eisch des

(') Waarscb^nlgk Tan hel Arab. nace, een Tastslaande. onlwijfelbare nilspraak ; de beleekenis,

is zooals gewoonlijk gewijzigd. Zie oirer anykap nat in denzeirden zin als hel angkap sah

bladz. 270.
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eigenaars, na oogslUjd en na den eventueel door hem bedongen

miniinum-tennijn, onmiddellijk voor de geleende som teruggeve.

Voorkeor der AIs paudnemers hebben saudörö's boven vreemden de voorkeur,
sau oros.

^^ ^^^^ vreemde neemt iemands rijstveld in pand, wanneer diens

saudörö's niet hunne volle instemming met dat contract betuigen.

Ditzelfde geldt trouwens van de vervreemding van alle eigendommen

;

eerst als de saudörö's den koop weigeren, wendt men zich tot anderen.

Verhuur en Verhuur van sawahgrond (verhuren is mpëlisiwön of ntërsiwön,

ieKen"een'deei^"'"^"
w/ïwö) komt slechts voor, wanneer die zeer ver vandewoon-

van den oogsi. plaats des eigenaars af ligt, en de gewone huurprijs is dan 1 dollar

(of de waarde daarvan in padi) per naléh zaaipadi. Meer gebruikelijk

is het niawaA-contract (het Javaansche maro), waarbij de bewerker

'/j of
'/s

van den oogst ontvangt, al naarmate meer of minder van

de aan den veldarbeid verbonden lasten door hem gedragen worden,

zooals levering der voor de grondbewerking vereischte dieren, de

gastmalen bij uitplanting en snit enz.

Geene tweede Tweede gewassen worden in het geheele Gajöland op de sawahs
gewassen.

^.^^^ geteeld. Alleen in de Laut- en Dörölslreek planl men veel

katjaug op de sawahdijkjes. Na den rijstoogst blijven de velden

onbenut tot de volgende rijstzaaiing. De groenten, vruchten enz.

die als toespijzen bij de rijst dienen, worden op de erven, in tuintjes

of op ladangs gekweekt, door armere lieden gezocht op verlaten

ladangs en in jong bosch. Sirih {blo) wordt meestal in jong bosch

gekweekt, vaak tot een dagmarsch afstand van de woningen, pinang

in de kampóngs, hel surrogaat hiervoor {könjèl) zoekt men in het

bosch. Men gebruikt de kónjèl algemeen ook met pinang dooreen,

en zij wordt vrij duur verkocht, in de Meerstreek tegen 1 koepang

per aré, in Gajö Loeös tegen 1 naléh rijst het bosje {hidös).

Andere belang- De gewasscu, die ceuig belangrijk voordeel behalve voor eigen

rijke cultures
gg|^j.yjl^ afwerpen, zijn tabak [bakd] en suikerriet [toe). Beiden

ladangs. worden in den regel op ladangs geteeld, soms, op kleinere schaal.
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in tuinen op wörgronden, waar buffels het gras vertreden en den

boden omgewoeld en bemest hebben. Wanneer eenige personen

zich vereenigd hebben om gezamenlijk ladangs aan te leggen, begeven

zij zich eerst op een uilgekozen goeden dag naar de plek in het

boscb, waar zij denken te beginnen. Een van het gezelschap, die

het in leeftijd of ervaring van de anderen wint en niet geheel on-

bekend is met die woudwetenschap, die vooral de olifantenjagers

{pawang gadjah) behooren te beheerschen, kapt nu een stukje grond

open en plant in het midden daarvan een staak van 1—2 meter

lengte van het zooeven omgehouwen hout. Van boven splijt iiij

dien slaak in kruisvorm en steekt door de spleten houtjes, zoodat

deze samen een op den tak rustend horizontaal kruis vormen. Dit

geheel heet (inöndö (-teeken") eu de hier beschreven inleiding der

ontginning nöndö (').

Dit liggende kruis moet den heer van het woud ('), mpoe-n-oelön De heer Tan

voorstellen, aan wien men, nadat eene gereedgemaakte sirihpruim

{sèlënsöng) voor hem neergelegd is, vergunning verzoekt om zich in

zijn gebied te vestigen. Zulk een verzoek wordt in woorden zooals

de volgende ingekleed ('): -Ik wilde hier wat spelen (of: kappen);

als hel mag, zeg dan hel mag, zoo niet, zeg dan neen! Dit (de

sirihpruim) is mijn bewijs van respect voor U". Wanneer in de

volgende 1—2 dagen de (énöndö niet meer op de plaats gevonden

wordt of omgevallen is, of de leider der plechtigheid den volgenden

nacht ongunstig droomt, dan gaat de ontginning niet door, wijl de

woudgeest er blijkbaar bezwaar legen heeft.

Is het kleinere hout gekapt {ménèbös, in de Meerstreek mènggèrgös),

dan brengen de familieleden uit de kampöng het noodige voor eene

këndoeri naar die plaats, welk kleine feestmaal ter inleiding van het

omhakken {mënëbang) der groole boomen dienen moet. Nadat het

(') Vergelijk hetzelfde spraakgebruik bij den rijslbouw bladz. 342, 344.

(') De opperheer Tan alle woud heel bij de Gajö's Si Toenggöl Rahim , de opperheer Tan

alle blangterrein Si Toenggöl Blang. De laalsle wordt soms door bertenjagers te hnlp geroepen.

(") Akoe male berdiang (mentbös) tinön, ikö ngg'nq fé prétinggöq, ikö góró pé.préngórö.ini

pimeliinkoe koe kam.
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terrein ten slotte goed uitgedroogd is, steekt men den brand erin {menè-

löng, lèlöng). Het terrein wordt dan schoongemaakt {mëmoerön, poerön).

Hel zaaien en Te middcn van al die voorbereidingen heeft de tahakplanler een

"'TbT ^'^^^^''i'g l^'' 2y<^^ ^^" ^^^ eigenlijke ladangterrein in een kweekbed

de bibit uitgezaaid (njauq inih), zoodat men die na de verbranding

dadelijk kan uitplanten [menjoeön of njoeön, soeön). De planten komen

op ± 1 meter afstand van elkander in den groud. Gedurende haren

groei heeft de planter hoofdzakelijk tegen de haar vijandige insecten

te waken ; overigens kan hij zich wijden aan het in orde maken zijner

djamboer en het aan de randen der ladaug planten van een en ander

vonr zijnen disch (djagöng, penggölö, tróng, timoen, katjang enz.).

Snoeien, top- Eerst wauneer de plant ongeveer de helft harer hoogte heeft

pen, puk en
j,gj.gijjt^ begint men met het mënjédéng, het voortdurend verwijderen

van alle uilspruilsels (tjédéng); is de plant geheel uitgegroeid, dan topt

[mèmöntong, pönlong) men haar. Een paar dagen later plukt {mënang-

kap, angkap)a\eu van al de planten de onderste 2—5 bladeren, die men

lapaq noemt. Deze stapelt men in een daarvoor opgeslagen loods {sëla-

dang, djamboer) opeen en broeit (mlmëram, fëra/n) ze gedurende 3—

4

dagen doordien men ze met behulp van pisang- en andere bladeren

Soorten van geheel vau de lucht afsluit. Vóór of na die broeiing legt men de beste

'" °''*
bladeren afzonderlijk; de minder goede worden verder met het

grootste deel van de stelen eiaan behandeld en leveren de tweede

soort tabak : bakö mëloelön, gesteelde, of bakö baratig, gewone tabak.

Van de uitgezochte bladeren trekt men de stelen (loelön) weg, waartoe

men ieder blad dubbelgevouwen op eene plank uitspreidt om dan den

steel weg te trekken; dit heet mënoelön, als het ware »ontsteelen".

Deze onlsteelde bladeren leveren de bakö piléh, de eerste soort (').

Elke soort wordt nu verder afzonderlijk, maar op gelijke wijze

behandeld. Vervolgens maakt men rollen («oe/awj) van ± 10 opeenge-

stapelde bladeren elk, die men met de hand opi'olt [mënggoelöng).

Hel kerven. Het kerven {mënèlès, èlès) geschiedt doordien men de rol tusschen de

(') Afgezien van deze onderscheiding, slaal ile op blanggrond geleeldc tabak liooger aan-

geschreven dan die, welke op ladangs groeide.
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beide in eene plank bevestigde houten of bamboezen staanders van

eene djangka ('), waarin een blok (de dèlah-n-djangka, tong van het

kerfinstrument) met een plat bovenvlak geklemd zit, over dit vlak

heenschuift en niet een speciaal hiervoor bestemd scherp mes [toedjoe

pénèlès-n-bakö) langs de staanders fijnkerft.

De fijngesneden tabak wordt gedroogd {djëmoer) op horden (*) Heidroogen.

{antjaq, in Gajö Loeös lanté) en eindelijk deels, vooral de eerste

soort, tot rollen van de dikte van een grooten teen gemaakt en

dan als touw ineengewouden. Zij wordt nu opgeborgen totdat

naar de kust reizende Gajó's of Aljèhsche handelaars ze komen

opkoopen.

Meestal pakt men eene éénmans-vracht (± 20—40 aré) in één Verpakking.

pak, dat met pinaugbladscheede omwikkeld en met rotan stevig

gebonden, geheel waterdicht is; zulk een pak heet long. Men maakt

wel eens kleinere pakjes met 1 of meer kals in dikke rollen

opgerolde tabak tot inhoud; deze noemt men anaq tong, of, in

Gajö Loeös, eenvoudig bakö mëgoelöng. Deze tabak geldt als de

fijnste en is iels duurder dan andere.

Tot voor weinige jaren waren de prijzen der tabak in Gajö Loeös : Prijken der

de tweede soort 4 ganlang (8 aré) voor een dollar, de eerste 6 aré,
^"^"^ '" ''*'

Gajöland.

in de Laut- en Dörötstreken respectievelijk 6 en 4 aré. Met een aré

wordt hier niet de inhoudsmaat bedoeld, maar het gewicht van

een aré gepelde rijst. Sedert de gëlah-zoekerij alle cultuur en be

drijf in de war gebracht heeft, doet de tabak veel hoogere en

onvaste prijzen.

Na den pluk der ^a/ja^-bladereu worden gaandeweg de andere. Verdere pluk.

naarmate zij de vereischte grootte bereiken, geoogst ; eene gewone

plant levert ± 15 bladeren. Die bladeren noemt men baq ('); als

zij op zijn, snijdt men de plant af en laat haar uitspruitsel (Ijëdéng)

(') Men zie de beschrijving in den hierboTen bladz. 346 gecileerden Inventaris onder

N°. H3.

(') Deze maakt men van gespleten arèn-bladslclen (parés), van de rietsoort pëloe enz.

(*) Dit is ail hel Atjèhsch overgenomen, waar ba' den boom, en overdrachtelijk de

hoofdzaak aauduidl. üe Atjèbi^che tabakplanters onderscheiden ook de ön ba* en de ón Ijeudtény.
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Het nagewas. groeien. Deze behandeling kan men, nadat de ljëdéng-l)ladercn, die

van mindere lioedanigheid zijn dan de eerste, geoogst zijn, in gunstige

gev.illen nog eens lierhalen, maar dan is het uit en wordt de ladang

öf verlaten of met suikerriet en bijgewasseu beplant. Dit laatste

geschiedt in Gajö Loeös niet, wijl de ladangs daar te ver van de

kampöngs verwijderd zijn om ze voor eene andere cultuur dan die

Suikerriet, der winstgevende tabak te benuttigen. Hier verbouwt men suiker-

riet meest op blangterrein, hetgeen meer arbeid voor de omwerking

van den grond vereischt, maar wegens de nabijheid der woonplaatsen

aan de andere zijde gemak oplevert; ook op blanggrond plant men

wel suikerriet aan, nadat men er eerst tabak van geoogst heeft.

In de Meerstreek en de Döröt wordt suikerriet in het groot nooit

anders dan op ladangs geteeld, die al voor tabak gediend hebben,

in het klein ook wel in tuinen dichtbij de rijstvelden.

Suikerstroop. Het Suikerriet dient als versnapering, maar bij een grooten aan-

plant heeft men dikwijls eeneu persmolen (wéng) om suikerstroop

(manisön) te maken, die men in het Gajöland zelf verkoopt. Zulk

een aanplant wordt jarenlang gebruikt; men blijft de nieuw uit-

spruitende planten oogsten totdat olifanten alles vernielen of andere

belangen den eigenaar zijne cultuur doen verwaarloozen.

Vervreemding Vervreemding van ladangs is zeldzaam^ maar komt toch, vooral in

Gajö Loeös, nu en dan voor. Eene tabakladang wordt door den

ontginner, die wegens ziekte of andere redenen haar niet verder

bewerken kan, wel verkocht of in mawab contract, tegen '/s
<l6r

opbrengst aan een ander ter verdere bewerking overgegeven. Ladangs

met suikerriet verkoopt men niet en geeft men ook niet geheel in

mawah-contract over, maar wel besteedt men, als men zelf verhinderd

is, het snijden en persen {nwéng) van het riet tegen % der te

verkrijgen manisön aan een ander uit, die daarvoor zijn eigen wéng,

buffel en blanga moet gebruiken of die van een ander voor een deel

der opbrengst huurt ('). Dit geschiedt vooral tegen de Vastenmaand

(') Voor het behandelen van eene hoeveelheid suikerriet, welks sap ( blanga vult, betaalt

men gewoonlijk aan liuur 2 kal manisfin voor den buffel, 1 voor de wéng, 1 voor de ijzeren

pot (blanga).



omdat men dan de bereide manisön spoedig van de hand kan zelten.

Men bewaart de manisön in (aarden) böjöngs, die met een of ander

boomblad gesloten worden of in kleinere aarden vaten.

Manisön placlit in Gajö Loeös 8 aré (gemeten) voor een dollar, in Prijzen der

de Laut- en Dörötstreken 6 aré te doen. De gëtah heeft ook hier
^"' ^"^ '^°"''"

haren alles duurraakenden invloed geoefend, zoodat thans 2 aré in

Gajö Loeös 1 dollai- kosten.

Dat men tabakladangs wel, suikerrietladangs niet geheel uit de

hand geeft, komt doordien men de tabak niet, het suikerriet wel

zonder verlies geruimen tijd aan zichzelf kan overlaten.

Alleen in Sërbödjadi teelt men gambir (katjoe). Men zegt, dat Gaiubircuiuiar

elders in het Gajöland de luchtgesteldheid, met name de hevige'" " " J"'-

winden, deze cultuur verhinderen. Men zaait ze op ladangs; opeen-

volgende geslachten kunnen dezelfde ladang hiervoor blijven bezigen,

daar de plant den grond niet uitput. In Sërbödjadi schijnt de kaljoe

zoo verbreid te zijn, dat zij op eene schoongemaakte ladang van

zelve groeit, en de eigenaar heeft alleen den groei te regelen, te

zorgen dat de enkele planten ver genoeg uiteen staan om elkander

niet te hinderen, daar zij ver over den grond kruipen. De bladeren Bereiding der

worden verzameld in kèpöq's, cyliudervormige manden met een bodem «^'i''"'-

van gevlochten rotan en eenen wand van boombast en daarin gekookt,

doordien men de geheele mand in eenen ketel {koeali of blanga besi)

met kokend water zet. Gaar gekookt wordt de bladerenmassa in

het rijstblok gestampt {toeloe) eii daarna in eene rotanmand (rimpi)

tusscben houten knijpers (lanljép) uitgeperst ; het vocht ygèlah) vangt

men in lange houten gootvormige bakken (palöngön) op en hangt

hel later nog eenen nacht in dunne doeken op om het water eruit

te laten druppelen (saréng). Zoo is hel deeg gereed, dat men nog

slechts in de vormen {rembögö) heeft te slaan. Dit geschiedt op

zeer primitieve wijze: men neemt cylindervormige stukjes eener bam-

boegeleding ter hoogte van ± 2 dollars, bezigt eene plank als onder-

laag en perst het deeg van boven met de vlakke hand op een doekje

recht {fëtèh). De aldus voor den dag komende dollarvormige stukken
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worden nog een paar dagen op horden boven een zacht vuur gerookt

{isalé}, zoodat zij dan ook meest donker gekleurd zijn. Gedurende

het uilrooken neemt men de stukjes katjoe wanneer zij lialf droog,

maar nog een weinig kneedbaar zijn, nog eens onderhanden om ze

met een plankje glad te kloppen {wal).

Prijzen der Vroeger deden in Sërbödjadi 400 stuks katjoe een dollar ; thans

^'"' '^'
is men gelukkig wanneer men er 500 voor krijgt ; in Gajö Loeös

vroeger + 250, thans + 160. In de Meerstreek komt de gambir

zoo goed als niet voor; alleen als geneesmiddel wordt zij daar wel

gebruikt; in de Döröt hoofdzakelijk in Linggö, waar zij iets goed-

kooper placht te zijn dan in Gajö Loeös.

Wildgroeiende Men vindt bijna overal in het Gajöland in de nabijheid der kam-

° '* póngs eene soort van koflieheesters, waarvan niemand weet, hoe zij

oorspronkelijk daarheen gekomen zijn. Sedert menschenhcugenis

wordt die koffie [kawa of sengkawa) niet opzettelijk aangeplant, en

beschouwt men ze als in het wild gloeiend, al zaait en stekt men

er wel van voor omheiningen (pögör) van tuinen. De bessen laat

men gewoonlijk aan de vogels over, die aldus meteen de verspreiding

schijnen te bevorderen. De Gajö's zelve drinken soms een aftreksel

van de boven vuur gedroogde bladeren, maar een volksdrank is dit in

geenen deele. Alleen in de laatste lijden nemen sommigen, die

ontdekt hebben dat men er geld voor krijgen kan, wel kleine hoe-

veelheden, enkele aré's, bessen naar Soesöh en ook naar de Noordkust

mede, waar voor een gantang wel een dollar betaald wordt.

Veefokkerij. Als veefokkers staan de Gajö's niet hoog, lager bijv. dan de

Atjèhers, en dat ofschoon het vee hun bij den veldarbeid onmisbaar,

als spijze zeer gewild en als handelsartikel zeer voordeelig is.

Buffels. Verreweg het grootste bestanddeel van hunnen veestapel maken

de buffels {kóró) uit. Groote kudden worden in het gebergte in

i)langlerrein onder de hoede van een paar menschen geheel losge-

laten. De eenige zorg, die dezen eraan besteden, is het aanleggen

van vuren legen zonsondergang; om die vuren heen verzamelen de
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buffels zich van zelf om erbij te slapen. Dichterbij de kampöngs

verzamelt meu ze 's avonds in eigenlijke wörs, omheinde kralen,

en daar worden de beesten gedurende den moesém beroemd, den tijd

waarin het rijstgewas te velde staat, gehoed (iköikt) wanneer zij

losloopen, dewijl men anders moeielijkheden met de sawabbezitters

krijgen zou. In den tijd, dat het rijstveld ledigstaat, laten sommigen

hunne buffels daarop grazen, hetgeen tevens aan de bemesting ten

goede komt. Gedurende den veldarbeid houdt men wel eenige

beesten in de kampöng, onder de huizen enz.

De voortplanting heeft geheel toevallig, zonder eenigen maatregel

tot instandhouding of verbetering van het ras plaats. Castratie

wordt door de Gajö's alleen op bokken toegepast, die men vet-

mesten wil.

Melk {koeah) van buffels wordt gaarne gedronken nadat men ze Buffeimelk ei

gekookt, lang geroerd en liefst met een weinig zout (pöa) vermengd
°"°''^'' '"'"

heeft; het melken {mëmêrah) geschiedt echter niet geregeld. Alleen

in groote kralen wordt de këpala (room) wel eens tot minjaq sapi

ingekookt en deze soms verkocht.

Runderen {lemboe) zijn niet zeer talrijk ; men houdt ze dichter bij Runderen,

de kampöngs, daar zij de grovere grassoorten van het gebergte, die

de buffels vreten, niet lusten. Melken doet men ze zelden; het

vleesch is veel minder geliefkoosd dan dat der buffels.

Paarden [koedo] worden eveneens dichter bij de nederzettingen Paarden,

gehouden dan buffels. Men vindt ze in de Meerstreek en in Gajö

Loeös, vooral in de eigenlijke Kampöng Loeös, daarentegen in de

Döröt en Serfaödjadi slechts bij uitzondering. De Gajö's zelve maken

van hunne paarden zoo goed als geen gebruik. Op Vrijdagen pleegt

men zich wel op de groote blangs te verzamelen en de paarden, bij

wijze van primilieve dressuur, te berijden zonder iels, dat op een

zadel gelijkt. Een jong paard bestijgt men voor het eerst in stroo-

mend water om het onder de macht van den ruiter te brengen;

biedt het geenen weerstand meer, dan berijdt men het op de blang.

Het gebruik der paarden, in plaats van buffels of runderen, bij de Gebruik der

grondbewerking (nqdro) is ons reeds bekend. ^"^ ""
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In Gajö Loeös legt men bij uilzoiidcriiig wel eens afslandeu te

jiaard af, en bij huwelijksfeesten {mbah böi) zet men den bruidegom

wel eens te paard maar men kan niet zeggen, dat bet Gajöpaard in

zijn eigen land als rijdier fungeert. In dezelfde streek bezigen enkelen

het als vrachtdier, echter alleen om den rijstoogst naar huis te

dragen {nlöjöh róm), wanneer het veld ver van de kampöng gelegen is.'

Handel in Overigens worden de paarden naar de kust uitgevoerd en daar

verkocht aan Atjèhsche liefhebbers, vroeger vooral ook voor den

uitvoer naar Penang, waar men deze kleine, sterke en frugale dieren

voor de huurrijtuigen gebruikte. Vroeger kochten Karo-Bataks vaak

paarden uit Gajö Loeös, om ze ter Oostkust van Soematra weder

te verkoopen.

Voedering. In de Lautstreck stalt men de paarden, die men verkoopen wil,

eerst gedurende "2—5 maanden en voedert ze dan met gras en

gekookte padi {róm irèboes) ; in Gajö Loeös vindt men, dat de dieren

vet genoeg worden van het voeder, dat zij zelve zoeken, stalt ze

nooit en voedert ze met gekookte padi alleen onderweg naar de

kust op plaatsen, waar geen gras te vinden is.

Kleiiivee en Geiten [kambéng) en schapen (boebiri) laat men op dag los en
ge oge e.

jj|,gjjgj ^^ .g Qjcdts jn jièpohs (hokken) in of bij de kampöng of onder

het huis. Uitgevoerd worden geiten alleen uit Gajö Loeös naar de

landschappen der Oostkust van Atjèh, en naar Temiang, waar de

Atjèhsche peperplanters ze koopen, vooral tegen den tijd hunner

këndoeri van den peperbloei [kandoeri boengóng lada).

Hoenders {koeréq) hebben nagenoeg allen; eenden {étêq), duiven

{birahpati) en andere vogels treft men hier en daar aan.

Prijzen van vee De prijzen van het vee binnen het Gajöland ondergaan in de
en paar en.

iggjgjg jaren nu en dan door hel woeden der veepest {laja-ng-köro)

belangrijke schommelingen, maar in het algemeen is het in Gajö

Loeös het goedkoopst, het duurst in Sërbödjadi en de Meerstreek,

terwijl in de Döröt de prijzen tusschen die uitersten het midden

houden. Een groote mannetjesbuffel of een onvruchtbaar (gémpös)

wijfje, kost in Gajö Loeös in normale tijden 35—40 dollar, in de

Döröt 40—45, in de Laut 45—50. Runderen zijn iets goedkooper,
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maar worden niel zooveel verhandeld. Paarden, die bereden kunnen

worden en de gewenschle haarkronkels {poesör, pëpoesörön) hebben,

gaan tol 40 of 43 dollars. Merries gelden niet meer dan 10—15

dollars. Vee en paarden worden niet verpand; wel verhuurt men,

gelijk ons bleek, buffels en runderen voor de grondbewerking

(mëngförö), voor het ploegen (mënór) en voor het werk in de suiker-

rietmolens (nwéng). Geiten gaan tot 3 dollar, bokken tot 6, gecastreerde

zelfs tot iets hooger; rammen 2—4, vechtrammen soms 10—20,

schapen 2 dollars. Hoenders kocht men vroeger 16—20 voor een

dollar, maar sedert de waardevermindering van het zilver zijn zij

duurder geworden.

De jacht (') met lionden heeft herten (akang), reeën {gióngön, in De jacht op

Gajö Loeós gèóngön) klipgeiten {nöang) en vai'kens {babi) tot object; ^^

zulk jagen heet ngkaró. De deskundige, die bij een jachtgezelschap

niet ontbreken mag, heet paivang; hij kent de boschwetenschappen,

hij vraagt aan den onzichtbaren heer van woud of blang op de

wijze, die wij bij de bespreking van den ladangaanleg (bladz. 351)

leerden kennen; vergunning tot de jacht, hij is in den regel de eigenaar

der jachthonden {asoe pëngkaro), waarvan één soms met eenen buffel

betaald wordt. Wie het opgejaagde hert of ree het eerst met zijne

lans of slagwapen treft, heeft recht op de achterdeelen \imoel, oeki (*)]

van het gedoode dier; de pawang krijgt den ruggegraat {batangrèt)

met het bijbehoorende vleesch ; de rest wordt gelijkelijk verdeeld.

Degeen, die met zijn slagwapen het jachtdier dwars over zijne Jagers-

lengte treft {uéngkah lintang) geldt als ongeluksvogel ; om de slechte
^^* °°

'

gevolgen zijner dwaling af te wenden, moet hij zijn wapen voor

eenige avonden aan den pawang overgeven, om er de rijst mede

Ie roeren, die tot voeder voor den jachthond bestemd is. Onderweg

mag de jager zijne lans niet dwars op de door hem gevolgde richting

dragen; dan vlucht het wild weg.

(') Zie in bet algemeen bladz. 57.

(') OeW is eigenigk staart en beteekent hier het staartstuk, de billen. Akoe si bëroeki,

zegt de gelukkige jager.
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De jagers mogen voorts, evenals mensclien, die ten strijde Ireklcen,

niet liluffen of zwetsen (paljah), want dan wordt men gestraft met

eene vruchtelooze jacht.

Varkens jaagt men alleen om ze onschadelijk te maken.

Reeën en varkens worden ook met behulp van netten {behalöt,

in Gajó Loeös poeköt) gevangen, waarheen men ze opdrijft; herten

met strikken {aréng) van rotan.

Tijgerjacht en Tijgers (Icoelö) durft men in het woud niet opzoeken ; alleen

vangst,
^ygjjjjggj. gp ggQ 2ich in de buurt eener kampöng ophoudt, tracht

men hem met velen te omsingelen {roempaq) en met lansen af te

maken. Een deel der ruimte wordt gewoonlijk met rotanstrikken

afgezet; daarheen tracht men den tijger te drijven. Men vangt en

doodt tijgers ook in vallen {pendjörö), met valblokken {gegmg, in

Gajö Loeös djergèng), met rangkap genaamde instrumenten, waarbij

de tijger, wanneer hij het aas grijpt, onder eene reeks van boom-

stammen bedolven wordt, met de blanléq, d. i. eenen boomstam,

waaraan een paar réntjóngs zóó bevestigd zijn, dat zij den tijger,

op wien de stam veerend aankomt, treffen, met de iangél, een haak

als van eenen hengel, die met aas voorzien aan een zwaren boomstam

bevestigd wordt; met de pemoerös, geladen donderbus, die afgaat

bij de aanraking van het aas.

Olifanien. Olifanten jagen {ndndöng gadj'ah) de specialiteiten, die men panglimö

gadjah noemt, met lansen ; de gewone boschpawangs leggen strikken

(lëlawah) op de paden dezer dieren, die, wanneer zij erin trappen,

den val veroorzaken van een zwaar stuk hout, dat met een ge-

scherpten bamboe of een ijzeren punt voorzien is; dit wordt zóó

gericht, dat het den olifant in den rug treft. Dit instrument, dat

gëdabdhön heet, wordt vooral ook voor het dooden van rhinocerossen

gebezigd.

Vogeljachi. Verschillende eetbare vogels doodt of vangt men met het blaasroer

{lélüp), lijm (gëlah), paardeiiaren strikken (djaréng) of strikken van

draad (djangki), die men aan den ingang van vogelnesten spant,

klepkooien {pendjörö), netten (poeköt), veerende instrumenten, die

gëdaup en èniang genoemd worden, een werpnet [djau), dat men bij
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fakkellicht gebraikt en over de door het licht vcrbliudc vogels

heeuwerpt, een treknet (kater).

Over de vischvangst werd bij de bespreking van de eigenaardig- viscbvangsi.

heden der Meerstreek (bladi. 143 vv.) het noodige gezegd.

Vroeger zou in de Boven-Djanibö Ajé (Djëmèr) wel goud uit de Hei goudwas-

rivier gewonnen ziju, of althans van dat gebied uit in de Geiuböjah,

eene bronrivier van de Meulaböh (Kroeêng Inóng), van welker goud-

rijkdom sommigen wonderen verhalen ; thans bestaat biervan slechts

eene onbetrouwbare berinnering. In Boven-Gajö Loeös houdt echter

de bevolking zich met goudwassching {bérindang, naar de indang

genaamde bouten min of meer kegelvormige kommen, waarin ge-

wasschen wordt) bezig in de Sangér en de Palóq, voorts in Goempang,

aan de Boven-Alas-rivier, en af en toe oefent men dat bedrijf ook

uit in de Beneden-Padangrivier, stroomafwaarts van de monding der

Wöih Kröh. In de Padangrivier liggen de vindplaatsen ver van de

kampöngs (Lëmpëlam enz.) en wordt daarom goud alleen door mannen

gewasscben; in de Kampöng Loeös (vooral Penampakan, Pënggalangan,

Boeket, Koetö Lintang) nemen beide geslachten er deel aan : mannen

in de moesém loeös blang, vrouwen, met name oudere weduwen,

het gebeele jaar door.

Een winstgevend bedrijf is bet bérindang niet, maar men bedenke,

dat het uitgeoefend wordt door menschen, die anders in den daar-

voor gebruikten tijd niets zouden doen. Afgezien van enkele geluks-

vogels, die wel eens een stukje gedegen goud onder in de bróg

(klapperdop), waarin de laatste schifting plaats beeft, aantreffen,

worden resultaten ter waai-de van 1 koepang ('/jg dollar) per dag

niet zoo gering geacht, dat de wasschers den arbeid daarom opgeven,

en met
'/i

dollar acht men zich bijzonder goed beloond.

Men gelooft, dat voor menschen met een slecht hart bij dit bedrijf Bijgeloof

niets te behalen valt, terwijl het bezit van geheimzinnige ilmoe's ^" 8'""''

wasschers.

tol verhooging van de opbrengst strekken kan. Verder verzuimt

men hier evenmin als bij de ladangontginning en bij de jacht de

noodige maatregelen om de gunst van de heeren der plaats te winnen.
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Hunne namen zijn Sidang Tefap ('), Sidang Moe'min, Sidang Salèh,

Sidang Salihin (*). Dit viertal is een der vele, die in de populair-

Mohamniedaansche mystiek van dezen Archipel (') zulk eene belangrijke

plaats innemen, en de Gajó's zelve brengen ze in verband met de

vier elementen {nasir (*) si ópal), waaruit alles geschapen is: tanóh,

wöih, rara, koejoe, aarde, water, vuur, wind of lucht. Voor de

geheimzinnige heeren van hel rivierzand legt men onder het vragen

van hunne vergunning tot den arbeid in hun gebied aan den oever

een huldeblijk neer in den vorm van eenen schotel van de op geene

groote këndoeri ontbrekende ongepeld gepofte rijst [bertéh) met het

daarbij behoorende gekookte ei, en verder eene sirihpruim {sélënsöng).

Een grooter gezelschap van goudwasschers houdt bovendien wel eene

këndoeri, waarbij een witte haan of zelfs een bok geslacht wordt.

Waarde van Als goudgewicht bezigt men gepelde rijstkorrels {anaq órós), verder

^°"
de vroeger gangbare zilveren munten boesöq en koepang (± 2 boesöqs),

die wij beneden nader bespreken, en eindelijk de Spaansche dollar.

Een gewicht aan goud van 40 rijstkorrels, d. i. ± van écn boesöq,

heet een mas en geldt thans in zilver 1 dollar.

Een gewicht aan goud van 8U rijstkorrels, d. i. + van één koepang,

geldt thans in zilver ':i dollars.

Een gewicht aan goud van 8 koepaugs heet één tótV en geldt thans

in zilver 16 dollars.

Een gewicht aan goud van 2 dollars heet één boengköl en geldt

thans in zilver 64 dollars.

Zoo is dus thans de waarde van 1 dollar met één mas stofgoud

gelijk, terwijl men oudtijds ook in het Gajöland 4 mas met 1 dollar

gelijkstelde, gelijk in Atjèh 4 gemunte gouden dërhams, die ook

mas genoemd werden.

(') Bij dezen naam, die op vastheid en onwrikbaarheid wijst, denkt men aan den aard-

bodem.

(') De laatste drie namen Eijn in dit verband vrij zinloos, daar zij respectievelijk beteekenen:

Geloovige, Vrome (cnkelv.) en Vromen (racerv.).

(') Zie daarover De Mjèhers, II: 11 en vv., over de viertallen bladz. 12.

(*) Van het Arabische meervoud 'anasir, elementen.
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Nu spreekt men bij prijsbepalingeu nog wel van de mas als

onderdeel (74) van den dollar, terwijl men in een ander verband

de mas als een vast bedrag in goud (ter waarde thans van 1 dollar

in zilver) bedoelt, ftlen moet dus bij de Gajö's altijd weten, of zij

met mas de zilveren of de gouden mas bedoelen, evenzeer als de

töil goud, die men voor zijne waarde van 16 dollars zilver niet eens

altijd koopen kan, geheel iets anders is dan de traditioneele töil van

4 of 5 dollars, waarin men boetebedragen of huwelijksgiften uitdrukt.

De vermeerderde waai'de van het goud zal wel de voornaamste

oorzaak zijn van de tegenwoordige schaarschheid van dit edele

metaal in het Gajóland, al is het waar, dat de goudwasscherij door

het mannelijke deel der bevolking bijna niet meer wordt uitgeoefend,

sedert deze zooveel meer geld verdient met het gëtah-zoeken. Ook

vroeger voorzag toch het Gajóland niet in zijne eigene behoefte aan

goud, maar kochten de Gajö's stofgoud van de Atjèhers ter Westkust

;

men sprak van goud van Boengö Tali (Boengóng Talöë), hetwelk

uit de Boven-Kroeêng Tjoel (zijrivier van de Seunagan) gewonnen

werd, van het goud van Tadoe, van Beutöng en van Wöjla.

Ook van de Karo-Bataks verkreeg men in vroegeren tijd wel eenig

goud tegen paarden, die men derwaarts uitvoerde.

Overigens worden in het Gajóland geene mineralen gewonnen Het zoutkoken

behalve het ons reeds (bladz. 211—2) bekende zout van Lande (/jöa

Lande), dat voor de nederzettingen in het këdjoerönschap Linggö

een gebrekkig surrogaat voor het van de kust ingevoerde zout vormt.

Het water, dat op een moerassig gedeelte van den bodem niet ver

van den rechteroever der onbeduidende Aroel Lande zacht borrelend

uit den grond komt en dat men daar voor het gebruik uit eenen

gegraven put haalt, levert door uitkoking dat Landézout. Dit gedeelte

wordt door vrouwen geëxploiteerd en heet lanljang bönön, de vrou-

wenkeet, terwijl op eenigen afstand eene lanljang rawan, mannenkeet

zich bevindt. Men legt in aarden ovens (gënoerön) groote vuren aan

en kookt daarop in ijzeren potten {blanga bésx) het water uit, telkens

wanneer het droog wordt, nieuw water bijgielend {söjöng). Ten

slotte wordt het uitkooksel geültreerd (saréng) in een soort van
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trechter (sarög) van pinangbladscheede, welks onderste opening met

idjöq (arènvezels) gestopt is. Het vocht, dal eruit sijpelt, heet

rénggajöng en wordt opnieuw in de blanga bësi uitgekookt. Die

rënggajöng geldt bij Gajö's, Atjèhers en Alassers als een probaat

geneesmiddel tegen kropgezwellen {pógèng). Liefst drinkt men hel

vermengd met het sap der Iróng pret of prat (bladz. 66) eene

terongsoorl, welker pillen bij aanraking jeukte veroorzaken ; ook

wrijft men de oppervlakte van het gezwel er mede in. De Gajö's

beweren zelfs, dat lieden, die aan kropgezwel lijden, wanneer zij

zich gedurende een paar maanden met het uitkoken van Landézout

bezig houden, verbetering bespeuren.

Middel legen Kropgczwellen komen in het Djemèrgehied in 't geheel niet voor,

elders sporadisch, veel in Baljang (Gajö Loeös). Ook hier schrijven

sommigen de ziekte toe aan het gebruik van drinkwater, waarin

een zekere soort van planten groeien. Berucht voor zijne veelvul-

dige groote kropgezwellen is Beulóng, ter Westkust van Atjèh, en

derwaarts plachten de Gajö's dan ook veel rënggajöng te slijten.

Bosch- De meeste boschproduclen worden door de Gajö's alleen voor

prn ucien.
gjggjj ggbruik vcrzameld, al koopt de een van den ander wel eens

wat bouwmateriaal, brandhout, bamboe en rotan voor huizen en

omheiningen. Voor uitvoer verzamelt men alleen op sommige plaat-

sen rotan en damar, en, vooral in de laatste jaren, gctab overal

waar men ze vinden kan.

Hotansooiicn. De gewonc rotansoorten zijn: öwé of wé pedéh of w. lilén, zeer

goed als bindrotan; w. djernang, w. lama, w. poeköh of koeköh,

w. rés, w. nanga, w. setisém of sënséng (gebruikt voor het hechten van

alap) w. sidötn, w. kèldl, w. radang, w. silah, w. oedang, w. bénang.

Rotan weinig De voor uitvoer geschikte soort wé segö vindt men slechts in de

uitgevoerd,
hosschen om en bij de bronrivieren der Simpang Kanan; uit ver-

sciiillende deelen van het Gajöland gaan lieden naar Tampör, Bönén,

Losten enz. om die rotan te verzamelen en ze dan dadelijk ten

verkoop naar Tëmiang Ie brengen of, van Bönén uit, de rivier af

naar Peureula*, of van het woud der Boven-Bajau rivier naar Bajan.
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In diezelfde hosschen verzamelde men vroeger ook veel damar, Damar.

thans nog slechts voor eigen gebruik ter verlichting.

De gëtahwinning is in de laatste jaren bij de meeste Gajö's, vooralGëuh. Econo-

vau Gajö Loeös en Sërbödjadi uit, geliefkoosd wegens de groote"""*^ 'T™
winsten, die zij in korten tijd afwerpt. Men kan zelfs zeggen, dat gëiahkooris.

dit bedrijf een enormen en lang niet gunstigen invloed op de econo-

mische toestanden in het Gajöland heeft uitgeoefend, te meer daar

in afzienbaren tijd nergens in den omtrek meer een gëtahboom Ie

vinden zal zijn. Men verzamelt het product op de meest ruwe en

roekelooze wijze en neemt geen enkelen maatregel om de algeheele

uitroeiing der boomen te voorkomen.

Sedert belangrijke geldbedragen door den gëtahhandel in het Gajö-

land kwamen, is de waarde van het geld daar zeer gedaald. Dob-

belarij en andere vormen van geldverspilling namen toe; de gewone

middelen van bestaan, zooals de cultuur vau tabak, suikerriet, ja

soms zelfs de rijslbouw worden meer en meer verwaarloosd, zoodat

alle dagelijksche levensbehoeften voortdurend in prijs stijgen. Beza-

digde Gajö's van zekeren leeftijd achten de gëtah voor hun land

even weinig zegenrijk als menig Transvaler het goud voor Zuid-

Afrika.

Vermoeiend is vaak het zoeken naar de gewenschte hoornen, en

zwaar is ook de arbeid van het kappen en ringen. Met uitzondering

van vier soorten worden al de gëtahboomen vóór het aftappen om-

gehouwen.

De namen der voornaamste gëtahsoorlcn luiden bij de Gajö's,
e^jjijj^^^jg^

ongeveer in de volgorde hunner handelswaarde, aldus: majang of

majang pedéh, söndèq, ramböng, ramböng oejöt, goerép boer, majang

löbön, m. nang/ca, m. pcrtja, m. roedjö, m. kapoer, serkat, körö

djalang.

Al deze soorten, behalve de ramböng's, de goerép boer en de koró

djalang, worden eenigszins platgetreden en, al of niet met behulp

van warm water, opgerold en met het vocht van eene of andere

soort van boombast, bijv. den tingköm, ingewreven om er de ge-

wenschte roode kleur aan te geven [gri of tëlap).
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Het behoeft nauwelijks vermeld te worden, dal ook de Gajö's

gaarne minderwaardige soorten met duurdere vermengen ; soms

pogen zij zelfs hunne afnemers te bedriegen door zand of steencn

in het binnenste der gëtahrol te steken.

Alle Gajö's Wanneer wij vau de ambachten en bedrijven der Gajö's spreken,

dan moet steeds bedacht worden, dat elke normale Gajö in de eerste

en voornaamste plaats boer, padiplanter is. Het ambt van den

rodjö of van den imöm, de functie van godsdienstonderwijzer {tmgkne)

of van goeroe prang zoowel als het ambacht van den ijzer- of

goudsmid zijn bijbaantjes. Nog meer dan in Atjèh treedt de land-

bouw, der verzorging der sawahs, hier voor allen op den voorgrond.

Wie geld verdient en het niet verkwist, besteedt het aan vermeer-

dering van zijne oemö's (rijstvelden) door inpandneming of ontginning,

en aan aankoop van bufl'els. De werkende handen vindt hij in zijn

allengs door geboorten of adoptie toenemend eigen gezin, onder de

ongetrouwde jongelui zijner familie in den wijderen zin des woords,

die bijv. in mawah-conlract een stuk bewerken, of wel hij vult ze

aan door aankoop van Balaksche slaven of door het huren van

tijdelijk beschikbare werkkrachten. Het houden van vele buffels

vereischt bijna geen toezicht.

Andere Ougelrouwde mannen bezitten nog geene sawahs en kunnen dus,

ain ac ten o
^gmjggj. hunue werkkracht voor de bearbeiding der sawahs van

bedrijven ^

bijzaak, hunnen vader of grootvader tijdelijk gemist kan worden, handels-

reizen naar de kust ondernemen of zich aan ladangarbeid, het

zoeken van boschproducten en dergelijken wijden. Getrouwde mannen

doen dat, wanneer anderen hunne plaats tehuis zoolang kunnen

innemen. Het is dan echter omdat de landbouw hun vrijen tijd

overlaat en evenzoo is het met hen, die zich met een of ander

speciaal ambacht bezighouden. Zij doen dit dus uit den aard der

zaak het meest gedurende de moeséra loeös blang en staken dien

arbeid weder, wanneer het veld oj) omwerking wacht.

Gaan wij dan de voornaamste ambachten na, welke door mannen

worden uitgeoefend.
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De smid {pandé bësi) krijgt al zijne instniiiienten : den hamer Uzersmeden.

(loeköl,) de langen en nijptangen {sénêpél ofpénjépêl, gatjép, géroedoe),

liet aambeeld {landasön) van de kust; alleen de houten blaasbalg

(poepoetön) maakt hijzelf. Hij vervaardigt de grovere soorten van

landbouwwerktuigen en wapens: mata-n-nöngöl = ploegscharen,

tjangköl of djèlbang = paljoel, pèli = spade, rimös en Ijélièh,

soorten van dissel, södöp, gras- en padimessen, parang en gedoebang,

kapmessen, tnöndöq, een scherp mes om bijv. tabak te kerven,

lópah, de gewone piso raoet, amanremoe of samaremoe, het groole

blanke wapen der Gajó's, roedös, eeue klewangsoort, loedjoe alang,

eene verkorte soort van sikin panjang, enkele malen ook réntjóngs,

de bekende Atjèlische dolken. Panggör, verder ook Pöi-ang en

Rëröbö ïöa (alle in Gajö Loeös) zijn eenigszins bekend om hunne

smederijen. In de Laut en Döröt worden hijna uitsluitend landbouw-

werktuigen en huisgereedschap, geene wapens gesmeed.

De goud- en zilversmeden (paHrfema.?) betrekken hunne werktuigen Coud- en

vaak van de kust, maar hunne toeköl, huuue sënëpét, fijnere beitels
^''»'=''*"'e<J'in

{pal), hunne landasön kunnen Gajösche ijzersmeden ook maken, en

hunne blaasbalgen (pénëmboes) maken zij zelf. Zij vervaardigen

nagenoeg alle lijfsieraden der Gajösche mannen en vrouwen, verder

sommige der voorwerpen, waarin men sirihbenoodigheden bewaart,

en sommige aan wapen heften en scheedeu aangebrachte versieringen,

alles van soeasah ('/s of % goud en ^/j of 7- gesmolten koperen

munten), zilver of koper (').

De kèloemboe's (potjes voor jiinang, könjèl of tabak) en kröndöms

(kalkpotjes) worden van kojter gegoten {toeang) of van zilver geslagen

(lépa), soms met opgelegde stukjes soeasah. De baroe's of bahroe's

(eikelvormige voorwerjieu) en de ijólègs (oorpeuters enz.), die aan

den sirihdoek plegen te hangen, zijn van geslagen koper, zilver of

soeasah; dit geldt ook van de vingerriugen : sënsém bërmata, s. soesön

(') Een nanlal dergelijke zaken, die door de eolonne Van Daalf.n in 1901 in hel Gajoland

verzameld werden en zich thans in bet Museuin van het Balav. Genootschap bevinden, zijn

genoemd in den meermalen aangehaiilden Inventaris, vooral n<>* 36—77.
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of belélél (spiraalvormig), s. beramboer, s. giléq, s. blah krambél of

s. genta (door bruid en bruigom aan de duimen gedragen), s. pan-

tjarógam (waarin goud, zilver, koper, ijzer, lood enz. dooreen-

gemengd zijn en die als geneesmiddel gedragen wordt) s.patahpakoe

(zes- of achtboekig).

De soebangs (oorknoppen), alle ongeveer van belzelfde model, zijn

van zilver met soeasab-beslag of van soeasah en worden door de

vrouwen gedragen van bet huwelijk tot de eerste bevalling. Na die

bevalling is het dragen van soebangs pantang en jonge meisjes mogen

alleen van bout vervaardigde soebangs (') (5. sènlèwan oïs.poeléh) dragen.

De door getrouwde vrouwen, zelden door meisjes gedragen cbig-

nons (Ijémara) zijn van driehoekige, zilveren of soeasah versiersels

[lelajang) en even zulke met kettinkjes daaraan bevestigde kegeltjes

{tampöq-n-ljëmara) voorzien ; ook deze maakt de Gajösche pandé.

Verder verschillende soorten van armbanden: de glang ióq (de ge-

ledingen doen aan die eener rups = ióq denken) van koper of zilver,

g. poentoe, soms ook als iköl (bovenarmbaud) gedragen, plat en hoekig,

ƒ/. kroenljóng, bolle gebroken armband met belletjes erin, g. bhapél,

g. boelöl, alle van zilver, geel- of roodkoper; lópóng, d. i. polsket-

tinkjes, die men alleen rechts, gelijk de glangs gewoonlijk alleen

links draagt; tjapéng van zilver, met soeasah versierd om de

scbaamdeelen van jonge meisjes te bedekken; langgang birahmani,

zilveren met gomlak opgevulde voorwerpjes, die men lot een hals-

band [tanggang) aaneenrijgt, soms afgewisseld met scbelpdiertjes

{krang, tóngköp) die naar het beet dienen om de semangat, welke

bij bet schrikken vlucht, daarin terug te lokken, dus afweermiddelen

tegen schrik; kawêl of kantjéng, haak of slot om een halsketting

[belègóng) van ingevoerde glaskralen (tawér) te sluiten; buikgordels

[gendét) voor jongens, die echter door bruiden om het voorhoofd

gebonden worden.

(') De gehuwde, nog kiiulerloozc vrouw, die liaie soeasah-oorknoppen een oogciiblik

allegl, mag ze niel door zulke iiieisjessoebangs vervangen, maar steekt zoolang knoppen van

opgerolde boombladeren in de oorlellen ; deze noemt men soebang kmlan, omdat men de

kërêtanbiezen er veelal voor gebruikt.
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bit zijn de voornaamste zaken, die de Gajösche pandé mas kan

leveren ; de vormen en de versieringen ziju meest uit Atjèh ontleend,

maar in liet Gajöland is men gewoonlijk eene mode ten achteren,

zoodat men er de modellen vindt, die Aljèhers zich uit vroegere

dagen herinneren. De beste goudsmeden zijn in Kënawat (Laut

Tawar). Het zilver, dat men hun ter bewerking geeft, bestaat uit

dollars of oude voorwerpen, die eenmaal van dollars gemaakt werden
;

het goud uit stofgoud of oude voorwerpen, die daarvan gemaakt

zijn. Het loon bedraagt voor zaken, waaraan veel te versieren valt,

de volle waarde van het te verwerken metaal, voor andere de helft

of minder.

De vervaardigers van buskruit heeten niet pandé of oetds (baas), Buskmiimen-

maar goeroe, evenals de medicijnmeester [goeroe-n-oewaq of waq), de
^"'"

kenner van de gunstige tijdstippen voor het oorlogvoeren [goeroe

prang) en de leiders van sommige spelen (goeroe saman, goeroe didóng

en goeroe goeöl). Goeroe njahöng (') oeböl heet hij, die uit salpeter

\sirö (*)], houtskool [arang) en zwavel {tanóh Ijempögö) kruit weet

te bereiden. Men beschouwt de Alassers en de Karo-Bataks als

kundiger in de bereiding van kruit dan de Gajö's, en Pënggalaogan,

de dichtst naar het Alasland gelegen kampöng van GajöLoeös, geniet

eene zekere vermaardheid voor haar fabrikaat. In de Meerstreek

vindt men de bedoelde goeroe's in verschillende kampóngs.

Salpeter wint men door filtratie en uitkoking uit den met allerlei

faecaliën doorweekten grond onder oude huizen ('); de houtskool

van de gewenschte fijne soort krijgt men bijv. van kajoe abang-abang,

sëloepéq, gloendi. Zwavel halen de bewoners van Gajö Loeös uit

hel gebergte van Lëstèn of boven Kala Mërpoengö op den weg naar

het Alasland ; die der Meerstreek en der Döröt uit het gebergte bij

(') Dit woord, dal eigenlijk het aanhitsen van vechthanen beteekent, wordt, evenals elders

adoe, ook van hel dooreenmengen van ïcrschilleiide zaken gebezigd.

(') Met Atjèbsche tiro, zoul. In Aljèh noemt men de salpeter Egyptisch lom, sira meusé.

(') De ruimte onder den huisvloer noemt men in <Ie Meerstreck klétèn, in Gajö Loeös

iTètin.

24
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tèlÖDg. Men mengt vier doelen salpeter op één deel kool en één

deel zwavel, en verkrijgt door dit te stampen, uit te dampen en in

de zon te droogen, een buskruit, dat men door veelvuldig droogen

ongeveer een jaar in bruikbaren toestand kan houden. De prijs is

l*/j—2 kal voor een dollar.

Bouwmeesiers. De architect {oetös-ji-oemah) werkte vroeger tegen een loon van

ongeveer 10 dollars per roeaug (vak) van het door hem gebouwde

huis, behalve den kost gedurende de 4—6 maanden, die hij voor

zijn arbeid uoodig had. Daarvoor kapte en bewerkte hij het mate-

riaal in het bosch en legde hij aan alles, nadat het naar de kampóng

gesleept was, met den heitel de laatste hand. Sedert de recente

belangrijke daling der waarde van bet geld in het Gajöland worden

de ouderwetsche huizen met sërambi's en toebehooren niet veel

meer gemaakt, en verlangt een oelös voor een huis van 5—6 roeangs

wel 150 dollars aan geld.

Houisnijkunsi. Houtsnijders {oelös noekér) zijn betrekkelijk zeldzaam. Sommige

balken eu planken, huistrappen en deuren, enz. worden door hen

bewerkt. Versiering van kleinere voorwerpen van hout, bamboe en

hoorn met daarin gesnedene figuren is eene meer algemeen verbreide

kunst. De motieven, die bij het borduren van figuren op effen

stoffen dienen en welke men, zoover mogelijk, ook in geweven

kleederen tracht aan te brengen, vindt men meerendeels, naar het

materiaal eenigszins gewijzigd, in het houtsnijwerk en ook aan de

gouden en zilveren voorwerpen terug.

Naaien Eene Onder de Gajösche mannen zeer verbreide vaardigheid, die

en borduren, ^gj pgjjg igggn loon maar niet als een eigen ambacht beoefend

wordt, is het mendjöil, waaronder men zoowel het naaien van

broeken (sêroeöl) of badjoe's verstaat als het met behulp van de soeri ('),

als het ware een miniatuurweeftoestel, om de tot een rolletje opge-

rolde breedtezoomen van een omslagdoek of lendenkleed of om de

(') Zie N°. 104 Tan den boven bladz. 3H geciteerden Inventaru.
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vier randen van een hoofddoek aanbrengen van een boordsel (')

{kriöl) van zilverdraad [kasap), of ook het met zulk draad of met

wit gareu borduren van figuren [mèndjöit boengö) op het zwarte

goed, dat in Atjèh wordt ingevoerd (').

In de borduurkunst, die nooit door vrouwen beoefend wordt,

hebben sommigen het ver gebracht. De fraaie, zelden geheel sym-

metrische figuren worden eerst met kalk, in sap van suikerriet of

lombokbladeren opgelost, op het doek geteekend {nloekés) en over

die lijnen heen met den gewonen of ook met den kettingsteek gewerkt.

Andere vaardigheden der mannen kwamen reeds ter sprake of

verdienen geene afzonderlijke vermelding.

De vrouwen beoefenen voornamelijk drie kundigheden, die behalve Vrouwenbe-

tot vermeerdering van eigen huisraad en kleeding, ook tot de in- "'^*"'

komsten van het gezin kunnen bijdragen.

Vooreerst de weefkunst (berténoen) met het daarbij behoorende De weefkunsi

garenspinnen [ngantéh). Vroeger sponnen de vrouwen in Gajö Loeös

vau eigen kapas garen, dat zij met indigo (*) {lanè heet de uit

indigo, kalk, peper en léiigkoeös bereide verfstof) blauwzwart verfden

{nèlap of nanè). Wanneer de door eene vrouw bereide indigo geene

fraaie kleur schijnt te willen geven, dan is dit een intèn, een voor-

teeken, dat aan een van hare bloed- of aanverwanten een ongeluk

overkomen zal. Behalve het witte en zwarte garen, gebruikten zij

ook rood, maar deze kleur werd met lèngkoedoe (bëngkoedoe) meest

door de Alassers, hoewel soms ook door de Gajö's zelve aangebracht (^).

In de latere jaren voert men Europeesch garen van de drie kleuren,

die men van ouds gebruikte, in het Gajöland in, het nganléh bepaalt

zich thans tot het ineendraaien van twee draden, terwijl het verwen.

(') Zie N°« 9—ii Tan den Inventaris.

(*) De iniligoplant heet in Gajö Loeös loeski; eene andere liruipplant, welker bladeren

ook Toor hel blauwzwart verwen dienen, heet djepal.

{') Zulk roodverwen heette noebör [loebör), en hel garen, dat de Alassers wit van de

Gajö's zeWe of Tan de Karo-Balaks kochten, kwam daarna rood als binang Alas in hel

Gajnland lerng. In de Neerstreek en de Dörót noemde men hel inbeemsche garen benang

Alas.
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vooral met indigo, nog toepassing vindt op het voor öpöh kiö bestemde

Hel ikatten. gareu en voor het menikól, het ikatten ('). Dit laatste bestaat in

het op gelijke afstanden afbinden van eene streng garen van geringe

dikte, hetzij met beklom, eene soort van biezen, hetzij met bladeren

der Icöjiór of köpèr, eene struik, die in het oerwoud groeit, en doopt

het aldus geïkatte garen in het indigobad. Heeft het de gewenschte

afwisseling der witte en zwarlblauwe kleuren verkregen, dan noemt

men het garen pëtéq.

Men gebruikt pëtéq bij de meeste weefsels, maar patronen, waarin

bijzonder veel pëtéq voorkomt, heeten ömöt.

Het ingevoerde garen noemt men in de Meerstreek bënang Tjinö

(Chineesch), in Gajö Loeös hënang Poeló (van Poelö Pinang).

De weeftoestel. De Gajöscbe weeftoestel (*) {Ihwn) komt in alle hoofdzaken met

den Atjèhschen overeen; alleen de soeri, de kam, die tusschen hare

tanden de enkele draden zijde van de ketting van een Atjèhsch

weefsel uiteenhoudt, ontbreekt bij het Gajöscbe en geldt bij de grovere

dubbele garendraden als overbodig.

Vele, doch lang niet alle Gajöscbe vrouwen kunnen weven; de

(') Men zie G. P. Roüffaeb, Over Ikats, Tjinde's, Palola's en CAiWs, ('s Grarenhage, 1902),

bladz. 2 vv. In de door Majoor Van Daalen bijeciigebrachle verzameling vindt men zoowel

geikal garen, dal nog niet in het indigobad is geweest, als voor hel gebruik pereede pëléq

en doekeü, die mei pëtéq geweven zijn. Zie Invenlaris, Ji<". 2, 3, 95 en IH. Voor den

iDslag wordi in hel Gajöland de pëléq niet gebriiikl

(*) In de verzameling Van Daalen zijn Iwee weefloestellen mei begonnen doeken, zie

Inventaris, N"'. 108 en 109. Tegen den rug der weefster drukl de houten Ifedöh, die mei

de lali tampar aan beide uiteinden verbondeu is met de uileinden der ampón, om welke het

reeds afgeweven gedeelte heengewonden wordt. De rfiri;n of dcrén (ketting), die aan ééne

zijde om de arapón gerold zit, wordt aan de andere zijde door de trstó/ bijeengehouden ; om

deze laatste zil iedere draad ééns heengeslagen. Om de ketting in de lengte te spanneu

wordt ze in baar geheel om eene plank of lal, de andèn, heen gespannen, die gedurende hel

weven aan eene vaste plank van hel huis bevestigd wordt. Verder worden de kettingdraden

om den ander door de karap, d. i. eenen om eenen kajoe-n-karap genoemden stok gewonden

draad heengesloken, zoodal de weefster mei dien lal telkens de helft der kettingdraden kan

optillen. De tepang, d. i. een bladsteel (parés) van aren, die aan beide zijden met naalden

bevestigd wordt, spant de ketting in de breedte. De inslag, pakan, wordt lol eene spoel,

sekli, gewonden, en telkens met de Midö, lade. aangeklopt. Een slok, gegoerilón, dienl om

boven de karap de draden glad te strijken. De afgeweven kain keert om zoo Ie zeggen in

zichzelve weder; hel weefsel komt aan beide zijden in hetzelfde stuk kelling zonder inslag

lerug, dal ten slotte doorgesneden wordt.



OPÖH PAWAQ (LENDENKLEED).

Lengte (zouder de kettingdraden) 1.70, breedte 0.80 meter.







KÉTAWAQ'S (VROUWENGOKDELS).
De linker: len<j;te (zonder de kettingdraden) 1.72, breedte 0.245 meter.

De rechter: lengte (zonder de kettingdraden) 1.(56, breedte 0.24 lueter.
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meeste iu Gajö Loeös, waar meu de eigen weefsels nog meer ge-

bruikt dan in de Laut of in de Döröt.

De gewone kleeding der vrouwen bestaat uit het lendenkleed, Kleediogder

opoh pawaq (•), en daaroverheen om het middel een breeden geweven

gordel, kUawaq, die met eenen daai-omheen geslagen band vastge-

houden wordt; een badjoe, bijna altijd van het in Atjèh zoo bekende

zwarte goed {öpöh ilöm), al of niet met borduursel van wit garen

of kasap voorzien, en dan vaak nog eenen schouder- of omslagdoek,

öpbh oelös. De iu Atjèh door alle vrouwen gedragen broek heeft

in het Gajoiand nog geenen ingang kunnen vinden. De weefsters

maken alleen de öpoh pawaq, këlaivaq en öpöh oelös ; voor de laatste

bezigt men thans meestal zwarte stof, maar bij gelegenheden dragen,

vooral in Gajö Loeös, de vrouwen nog zelfgeweven öpöh kiö en

öpöh ömöl (*) als omslagdoeken. Voor de mannenkleeding levert Kieediog der

de weefkunst niets dan bij uitzondering een broek of een öpöh
'°'°""-

pinggang. Zij is in de Meer- en Dörötstreken van de Atjèhsche

met al hare schakeeringeu niet of nauwelijks onderscheiden; in

Gajö Loeös houdt men zich nog iets meer aan de eenvormigheid,

maar broek (séroeöl), lendenkleed {öpöh pinggang), badjoe, gewoonlijk

badjoe koeröng, dat alleen aan den hals eeue wijde opening heeft,

of badjoe blah dödö, dat over de gehcele borst open is, of de als onze

jassen gesneden badjoe Itöt ('), en hoofddoek {hoelang) zijn alle van

vreemde stoffen gemaakt, hetzij de over Atjèli ingevoerde zwarte

en witte of de verschillende gedrukte katoentjes [tjéq), die meer en .

meer van alle kanten binnendringen. Bij feestelijke gelegenheden

draagt men wel broeken en doeken van Atjèhsche zijde.

Het eenige specifiek-Gajösche, dat de mannendracht vertoont, zijn

de opgelegde borduursels {boengö) van wit garen of van kasap, die

sommige zwarte badjoe's versieren, de randboordsels {kriöl) van

kasap aan omslagdoeken, en de ouderwetsche wapens (vooral aman-

{') öpöh pawaq is hetzelfde als öpöh pinggang, maar het laalsie wordt meer van het

lendenkleed der mannen gebezigd. Öpöh is geheel gelijkwaardig mei het Haleische kain.

{') Zie N»". 2 en ö Tan den Invenlaris der Terzameling Vis Diiler.

(') Hel Engelscbe coat, ook ia Atjib bier en daar gebruikelijk.
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rëmoe en loedjoe alang), die men in Gajö Loeós nog in eere houdt.

In deze krijglievende streek draagt men bij het oorlogvoeren wel

lange jurken van zware slof, soms zwaar gevoerd, om bij gevechten

met blanke wapens eenigszins den dienst van een harnas te bewijzen ;

deze heeten badjoe goes ('). Soms bezigt men daarvoor oude regen-

jassen onzer militairen.

VerminderiDg In de Meer- en Dörötslreken dragen ook de vrouwen al minder

^'". ^^ en minder de eigen weefsels; als lendenkleederen geven vele van

eigen weefsels. haar de voorkeur aan doeken, bestaande uit 2 of 3 bij wijze

van vlaggedoek aaneengenaaide reepen van verschillende kleur, bijv.

rood, wit en zwart. Toch verdienen die eigen weefsels wel in

eere gehouden te worden, want de weefsters weten met haar wil,

zwartblauw, rood en pëtéq inderdaad fraaie patronen (ragi) te

vervaardigen (*).

Prijzen der Men verkoopt de öpöhs tegen prijzen van 1—3, de këtawaqs
doeken,

^^^^j^ j—2 dollars. Eene vlijtige vrouw, die den geheelen dag

weeft, maakt in + 4 dagen eene öpöh af. Aan këtawaqs wordt

langer gewerkt, omdat men er, met behulp van een landakstekel

(loendoe ni roengkilön) als naald, figuren daarheen werkt (Ijóngkèl)

op dergelijke wijze als de Atjèhsche vrouwen goud- of zilverdraad

door hare zijden doeken heenwerken. Soms brengt men ook bij

öpöhs een weinig van die additioneele versieringen in de oedjöngs

(de breedteranden) aan.

ZijdecQituur. Zijde wordt in het Gajöland bij het weven niet verwerkt, hoewel

men in sommige streken wel zijde wint, met name in Pëgaséng en

Böbasan ; deze wordt dan in de landschappen van Atjèh verkocht,

waar men uitsluitend zijdesloffen weeft.

In Gajö Loeös bestaat geene zijdecultuur, hoewel de wilde moerbezie

{k'ereiö, Gajö Loeös Icérëlö), welker bladeren de zijderups {ióq ni selra)

vreet, in de nabijheid der kampöngs veel groeit.

(') Een exemplaar in de verzameling Van Daalen in den Inventaris, N°. 20.

(') De voornaamste ragi's voor doeken heeten: ragi Alas, Ijöra, tadjöq rödjö, loenggi Hang,

loenggi itöm, ragi sengkar, ömöl, pakan Hang, pakan itöm. De gordels [kitawaq) onderscheidt

men in *;. beboengó of bëiëpi, met een geweven rand, en k. boedjang of selaloe, zonder rand.





AMPANG (ZITMAÏ).

Ruim 0.6 X 0.6 meter.
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De tweede vrouwenkunst is het vlechten (rnajoe van ajoe) van Hei vlechten

raatten en vau de velerlei tol bergplaats van rijst, sirihbenoodigd-

heden, kostbaarheden, naaiwerk euz. dienende, als matwerk gevlochten

zakken en zakjes. Dit vlechtwerk verstaan alle vrouwen min of

meer, al zijn de minsten in staat om het fijnste werk te leveren.

Het materiaal, dat men alleen voor grove matten gebruikt, zooals

voor de alas (') kèlaq, die voor het droogen van padi enz. en als

tapijt voor groote gezelschappen dient, en voor groote padizakken

(karöng) vormen verschillende soorten van biezen, zooals bérndöng

(Alj. ngóm), bénjèl, beldöm (deze beide soorten gebruikt men niet

in Gajö Loeös), kérëtan. De fijnere soorten, zooals alas bèdang of

oesö (ligmallen) of amparan (onderligger eener ligmat), ampang

(zitmatten), en de velerlei zakken en zakjes (pêrawésön, groote zakken,

waarin reizigers de geheele vracht, die zij inedenemen, bijeeupakken,

bébalön, zakken voor vrouwen, waarin alle sirihbenoodigdheden en

kleinere zakjes met inhoud opgeborgen worden ; liampél, ter opberging

van sirihbenoodigdheden voor mannen, bebakön, waarin vrouwen aan

gasten de benoodigdheden voor het pruimen aanbieden ; sênlóng,

waarin de mannen hunne rijst op reis medenemen ; (apé pénasén

voor eetwaren en allerlei : lapé ikót, voor bladeren en kruiden, die

als geneesmiddelen dienen : lapé ipöq in den vorm van een sigaren-

koker, voor sirih, pinang of tabak ; qoelöng séréh voor sirih of voor

naaiwerk ; beba/ca, als een slaand mandje voor visch, eetwaren enz.)

worden van béngkoeang-hhdevea (eene soort van pandan) gevlochten,

die men ook wel voor de grovere matwerksoorlen bezigt (*).

Om door hel vlechten zelf figuren in hel matwerk aan te brengen, pjguren in het

vlecht men door de bëngkoeang heen reepen van de tjiké genaamde matwerk.

(') In Gajö loeös alés.

l') Van vele voortbrengselen der Gajnscbe vlecblkunst vindt niea voorbeelden in de

verzameling Van D**i.ex; zie Inventaris, N»». 82—89, 91.

In sommige streken geeft men voor alle miillen, die tot eenig godsdienstig gebruik (moskee-

matten, bidraatten, matten voor lijk-iawikkeling) dienen, de voorkeur boven bëngkoeang aan

de in bet wild groeiende biezensoorten, en wel omdat de bëngkoeang door de menseben

geplant wordt en men dus van eene bëngkoeangmat vaak niet weel, of wellicbl een deel van

haar materiaal gestolen is, terwijl de blezen als wilde moerasplanlen aan ieder toekomen.

die ze snijdt, zoodat het gebruik der iDDtten, die men zelf daarvan maakt, zeker geoorloofd is.



376

biezensoort, die men eerst mei behulp van fijngehakte rajangstruiken

(Atj. moedjèë) roodverft {nrajang). Verder verfraait men het ge-

vlochlene nog doordien men er op dezelfde wijze roodgcverfde

kërëtanbiezen en in modder zwartgekleiirde reepen pisangbasl

[sinak, in Gajö Loeös tjinah) of wel rood en soms blauw garen met

eene naald tot bepaalde figuren doorheenrijgt {noeijnq of njoeljöq

van tjoetjöq). Van het garen neemt men daarvoor eenige draden

gelijk in de naald zoodat het den indruk maakt alsof er roode of

blauwe wol door het matwerk heen geregen is.

De zitmatten en de van matwerk gemaakte zakjes enz. hebben

gewoonlijk eene voering van effen matwerk; bij de eerste noemt

men die lapés, bij de tweede anaq of, in (iajö Loeös, inö. De randen

van dien buiten- en binnen- (of boven- en beneden-) kant bevestigt

men aan elkander met een boordsel {kriniji) van rood of zwart

garen, ter zelfde dikte als die men voor het rijgen bezigt. Tusschen

de voering en de a jour gewerkte (mëkrawang) buitenzijde in legt

men vaak perdah, valsch bladgoud, dat dan voor bet oog de door

de vlechtster opengelaten ruimten vult.

Piijzeu van De "groote matten" [alas kólaq) verkoopt men 4—6 voor 1 dollar,

de ligmatten {alas oeso) 2—5, de zitmatten 1—4, alles naar gelang

van de afwerking, en de verschillende zakken zijn eveneens ver-

koopbaar tegen prijzen, evenredig aan den daaraan ten koste gelegden

matwerk.

Het matwerkvlechten is voor de Gajösche vrouwen het meest

gewone tijdverdrijf; de stapels matten, die men in hare biléq opmerkt,

vormen den trots der huisvrouw, en de moeder zou zich schamen,

wanneer niet onder den uitzet harer dochter bij het mhah bëroe

(bladz. 294) een aanzienlijke voorraad van dit vlechtwerk vertoond

kon worden.

Poiienbakkeiij. Het derde vrouwenbedrij f is dat der pottenbakkerij; dit heet

népa, welk werkwoord eigenlijk het kloppen met de houten plak

{wal of öwal) op de specie {dah) aanduidt, welke aan de andere

zijde door eenen rolsleen {aloë giléng) tegengehouden wordt.



SENTÖN(i (links): brccdli- Ik.mh cu heneflcn 0:21, in 't midden

0.23, lengte over het midden 0.51 meter.

BÊBALÖN (rechts): 0.30 X Ó.27 meter.
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In gezelschap gaan de vrouwen gewoonlijk op de bekende vind-

plaatsen de leem (dah) verzamelen, die zij tehuis elk voor zich met

fijn rivierzand {kërséq) vermengen.

Slechts enkele vrouwen in elke kampöng zijn in staat, aan de

specie de gewenschte vormen te geven ; zij doen dit voor degenen,

die haar de dah brengen, tegen loon, ol wel zij verwerken haar

eigen materiaal en iierkoopen het aardewerk wanneer het gereed is.

De voornaamste voorwerpen, die de pottenbaksters maken, zijn de Soorten van

koerön, kookpotten voor rijst met deksels (Iciöp), blanga, kookpotten
'" ^"" •

voor toespijzen, Ijapah, eetschotels ; verschillende soorten vau drink-

walerkruiken, zooals de liéndi rawan (in Gajó Loeös këlalang), met

hals en luit voorzien en op een voetstuk rustend; de këndi bönön

(Gajö Loeös laboe këlalang), als de voorgaande maar zonder voetstuk

;

de laboe, in kalehasvorm, de Ijèrèfj, in den vorm van een keteltje;

verder de böjóng, gi-oote watervatcn om water in huis te bewaren,

of in Gajö Loeös, waar men het drinkwater alleen in bamboekokers

{ijóran) bewaart, gebezigd als vaten voor suikerstroop [manisiin);

bódjóq, aarden waterscheppers (•), in den vorm der aldus genaamde

laboesoort, die ook laboe oejiil heet, met een langen, gebogen steel

als handvat en eene opening in het bovenste van den buik (*).

In de buiken der kruiken doet men vaak 1—3 aarden knikkers

(këkërlèng of kékersèng), zoowel omdat men in het hierdoor gemaakt

geluid genoegen schept als om de aanzetting van vuil (daki) aan

de wanden te voorkomen.

Nadat de gevormde stukken wal droog geworden zijn, brengt Figuren in het

men mei behulp van stokjes, stukjes bamboe of koperen instrumentjes
'''•'"''^'"""'•

met kleine tanden als van eene kam, verschillende figuren op de

oppervlakte aan; dit heet ménoekè; evenals de houtsnijkunst. De

pénoekér doopt men ook wel in eene soort vau roode aarde {södölinggöm).

(') De waterscheppers van kokosdop met een gat (zonder steel) heeten boekö, in Gajö

Loeös lódjiq. In dil laatste gebied verstaat men onder boekö aarden kommen, waarin mca

wel sajoer enz. opdischl.

(') Eenige van de hier genoemde voorwerpen in de verzameling Van Daaleu, Invenlaris,

N«. 133-138.



378

die men met eenig water vermengd fijnwrijff, om aldus roode figuren

te verkrijgeu. Daarna laat men de voorwerpen nog dagen lang

in huis aan de lucht drogen, alvorens tot het bakken {noenoe van

toenoe) over te gaan.

Hel bakken. Het vuur wordt ouder en rondom het gevormde aardewerk ge-

stookt van droge bamhoe {bèniór) of van dennebast (berkap). In

de Lautstreek heet het, evenals in Atjèh, dat gedurende het bakken

in de nabijheid van het vuur geen leven gemaakt, niet gelachen

en geen scheef gezicht getrokken mag worden, opdat de vormen

niet scheef worden en de potten en kruiken niet breken. In Gajö

Loeös kent men deze panlang-voorschrifteu niet, maar vermijdt men

het bakken van aardewerk in den lijd, wanneer de bèbèkè of bèkè

genoemde vrachtjes spiijlen {moeséin bèkè moebellaq of moeblah),

daar anders het aardewerk breekt.

Kleuren. In de Laut- en Dörötstreken pleegt men de waterkruiken nog te

kleuren, »donker te maken" {mënoeön, mënoeöi van tovó) door zeeën

oogenblik in heet afkooksel van )%ón-bast te leggen. Zij worden

daardoor donkerrood van kleur en minder bros.

Zilveren De tuiten {paróh, Ijaröq) en de toppen [poeljaq) der halzen [oeloe)

**^^' van drinkwaterkruiken worden soms door den goudsmid met een

fraai zilveren beslag [sampaq] voorzien, dat naar de vormen bijv.

boengö lawang (kruidnagel) of lampöq (knop eener vrucht) heet.

Prijzen van In Gajö Locös is de prijs van koeröns en blanga's l koepang
aardewerk.

^^^ ^^^^^ laboe's "/i koepang, këlalangs 2 koepang. Voor het

vormen geeft men aan de deskundigen een loon van bijv. 1 koepang

voor 4 laboe's, maar dan moet meu zelf de specie leveren, de oekér-

versieringen aanbrengen en bakken.

Handel. Geene De hoogst eenvoudige, voor allen bijna gelijke levenswijze der

markien.
(jajö'g^ jg omstandigheid, dat elke familie door haren arbeid ongeveer

in dezelfde levensbehoeften voorziet, maakt dal de handel derGajö's

onderling van zeer geringen omvang Is. Men vindt dan ook nergens

vaste verkoopplaatsen, niets, dat op de keudè's of peukans der

Atjèhers gelijkt. Het eenige, dat zich in sommige opzichten met



379

eene algeineene verkoopplaats laat vergelijken, zijn de dobbelloodsen

,

die in de meest bevolkte deelen van het Gajöland, dat is in alle

streken behalve in het gebied van Kodjoerón Linggö, door liefhebbers

worden opgericht.

Deze djamboers zijn steeds zoowel speelholen als terreinen voor Dobbelen en

hanengevechten (tnenjabönfi) en zij heeten dan ook djamboer gelënggang
g^^jj^

zoowel als djamboer djoedi, pédjoedm. De hanengevechten hebben

overal gedurende een paar uren van den namiddag plaats; het

dobbelen geschiedt in Gajö Loeös meest 's morgens, somtijds des

nachts, in de Meerstreek alleen bij nacht, en wel bij voorkeur in

de nachten der Vastenmaand

!

De ondernemers, die de djamboer opzetten, genieten van den

eigenaar van eiken vechthaan per spel 2 koepangs (één badjoe)

verder van iederen inzet een zeker percentage of wel van alle

spelers eene vaste bijdrage per dag. De autoriteiten der kampöng

staan als zoodanig buiten deze zaken en trekken er geenerlei voordeel

uit. De djamboers mogen niet in de onmiddellijke nabijheid eener

kampöng opgericht worden.

In de moesém loeös btang, wanneer de landbouw rust, wordt het

meest gedobbeld; de opiumschuivers zijn de habitués der pëdjoedèn.

Daar bij het dobbelen menigeen onverwachte winsten behaalt, specu-

leeren zij, die koopwaren van de kust in voorraad hebben, op den

kooplust der winners; ook zaken, die men in het Gajöland zelf

maakt, gouden en zilveren sieraden, gambir, tabak, verder opium

en soms zelfs slaven worden in die djamboers ten verkoop aange-

boden. Hier heeft men dus eene soort van markt, maar eene

dobbelmarkt, niet eene plaats, waar handel of ruil gedreven worden,

die in de normale behoeften van het volk voorzien.

In het Dörötgebied zijn dobbelen en hanengevechten geheel buiten

zwang, waarschijnlijk voornamelijk wegens de dunne verspreiding

der bevolking.

Wie padi, suikerstroop, gambir, kippen enz. te kort komt omdat Onderlinge

hij die niet zelf heeft gewonnen of omdat hij voor een feest bijzonder
.^^ j"^^^

veel moet gebruiken, weet wel, wie van zijne buren overvloed van middelen enz
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de gezochte zaken heeft, en hij begeeft zich derwaarts om ze voor

de in ieder tijdperk vrij vaststaande prijzen — de normale werden

hierboven meerendeels vermeld — van hen in te koopen. Hetzelfde

geldt van matwerk, aardewerk en kleederen. Sirih en groenten of

vruchten koopt men zelden anders dan voor feestmalen.

Handel met Eigenlijke handel bestaat alleen met de Aljèhsche kustlandschappen,

de kusiiand-
^j^ moeten voorzien in de door het Gajöland zelf niet vervulde

schappen.

behoeften zijner bewoners. De meest onmisbare zaken, die men

van de kust betrekt, zijn zout, kleedingsstoffen, opium, aardewerk

en koperwerk, ijzer, lood, fijnere blanke wapens en geweren, en

voorts vele kleinere zaken, die al worden zij steeds meer ingevoerd,

toch nog als luxeartikelen gelden.

Ruilmiddelen Daar men den inkoop van dat alles en den verkoop van vee,

vandeAijèheiSj^j^^l^
enkele boschproducten, ivoor en rhinoceroshoorn moeielijk

overgenomen. » i >

alleen door ruilhandel kon bezorgen, en de Atjèhers sinds menschcu-

heugenis geld als ruilmiddel bezigden, lag het voor de hand, dat de

Gajö's de in de Atjèhsche landschappen gangbare munten overnamen.

Ook hierin volgden zij echter de Atjèhsche mode op zekeren afstand

en bleven zij dus nog lang geld gebruiken, dat in Atjèh al buiten

omloop was geraakt. Ook binnen het Gajöland werd aldus het

ruilen althans gedeeltelijk door koopen vervangen, te meer daar de

ter kust verkoopbai-e zaken vaak van de eene Gajösche hand in de

andere overgaan alvorens uitgevoerd te worden.

Rénggéi, koe- De oude Spaausche dollars, die in Atjèh in die mate burgerrecht

pang en
verkregen, dat men ze thans (in tegenstelling met de dollars der

boesöq.

Straits Settlements en de Nederlandsche rijksdaalders) rèiggét Atjèh

noemt, hebben bij de Gajö's langer dan bij de Atjèhers als de dollars

bij uitnemendheid gegolden, en in Gajö Loeös, waai- zij thans toch

ook reeds voor ± de helft door Straits-doUars {rénggél hoeröng en

rénggét bëloengköl; men duidt hier overigens den dollar bij het noemen

van waardebedragen als piraq aan) verdrongen zijn, blijven zij nog

altijd 10% hooger geschat, terwijl men huwelijksgiften alleen in

Atjèhdollars wil ontvangen. In de Laut, Döröt en Sërbödjadi maakt

men sinds lang geen verschil meer tusschen de beide dollarsoorten
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en is de »Atjèhsche" op het puut van gelieel het veld te

ruimen.

Als zilveren pasmunt had men tot vóór korten tijd de in Atjèh

reeds lang zeldzaam geworden zoogenaamde koepangs en boesnqs,

muntjes van respectievelijk 2 anna's en 1 anna, die de Engelsch-

Indische Compagnie voor Arkat liet staan en die, zoover ik ze onder

de oogen kreeg, alle het jaartal 1172 der Hidjrah (1758—9) ver-

toonen. Deze heeft men in Atjèh tol onderdeelen van den Spaauschen

dollar in de verhouding van '/ie ^^
'/sa g^™*^'^!' ^° '" •^^ ^^jö'^iden

evenzoo. Of men bij het woord piaq, dat men soms voor '/j boesöq

gebruikt, aan eeue vroeger gangbare munt te denken heeft, is thans

moeielijk na te gaan, daar niemand zich iets anders dan den naam

herinnert.

Noch koperen munten noch de looden keuëh's van Atjèh vonden Alleen zilver-

in het Gajöland ingang. Alleen voert men soms kopergeld in om ^^'^ ^"'"'

het te versmelten en tot busjes, doosjes enz. te verwerken. Voor

bedragen beneden een boesöq kocht men niet, maar ruilde men, of

gaf men hetgeen de buurman noodig had, aan dezen ten geschenke,

te zijner tijd op gelijk hulpbetoon rekenend.

De zooeven genoemde kleine zilveren munten zijn echter in Handel met

Gajö Loeös nooit als zoodanig gangbaar geweest; men gebruikte ze""^™""""

daar slechts in halskettinkjes, haarversiersels of versmolt ze tot Gajö Loeös.

andere voorwerpen, die de goud- en zilversmid maakt. Wel sprak

men hier evenals in de Laut en Döröt van koepangs, boesöq's en

piaqs wanneer men '/ic '/sa ^^ Vc» dollar bedoelde, maar men be-

hielp zich feitelijk met andere ruilmiddelen, waarvan de verhouding

tot den dollar uit den aard der zaak niet volkomen vast kon zijn.

Deze zijn voornamelijk:

Padi {róm), die men als ruilmiddel, ook al varieert de prijs van Padi.

de rijst, tegen 8 naléhs op een dollar pleegt te rekenen, zoodat

men onder 1 mas (d. i. in het vroegere Atjèh '/^ dollar) 2 naléhs,

onder 1 koepang 8 aré's verstaat. Het zijn vooral de vrouwen,

die als verkoopsters aan de overgeleverde prijzen, in weerwil van

alle wijziging der markt, hardnekkig vasthouden, maar het spreekt
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van zelf, dal in verband daarmede de nominale prijzen, die zij voor

hetgeen zij verkoopen bedingen, vaak minder worden dan zij waren.

De mannen zien dit in den regel beter in en houden bij betaling

in voedings- en genotmiddelen of kleedingslukken met den stand

der markt rekening.

Zwari en wit Zwart goed (bpöh itöm), dat men algemeen voor badjoe's en ook

^°*
veel voor lendenkleederen gebruikt. Eene bepaalde soort hiervan,

die men liêlap poelö ('), telap banggala of télap meséng (^) noemt,

geldt 9 sela (') of sënaroc (d. i. de dubbele lengte van een lenden-

kleed) voor 1 dollar, 4'/i sëta oi sara pinggang {een lendenkleed) vour

Vj dollar (2 mas) = 8 koepang, 1
'/s

sëta of sara hadjoe = '1

koepang. De andere soorten zijn meer aan prijswisseling onderhevig.

Wit goed {öpöh poetéh); hiervan heeft de dpoh sahö genoemde

soort eene ongeveer vaste verhouding tot den dollar. Vroeger

gold sara pinggang hiervan 1 mas, dus V4 dollar, sara bailjoe 1

koepang = '/ie dollar. Thans is sara pinggang hiervan
'/s

dollar

geworden, maar hel onderdeel, de hadjoe, heeft zijne oude waarde

behouden.

Gambir als Gambir (kütjoe) : ofschoon de prijs van dit product in Gajö Loeös

pasmunt,
af^iggeit tusschen 160 en 500 voor een dollar, geldt de katjoe als

pasmunt voor
'/-loo

dollar, dus '/50 ™^s, en om de rekening te

vergemakkelijken voor '/j^ koepang.

Zout. Zout {pöa), dat is in Gajö Loeös in de laatste jaren uitsluitend

het uit Pinang ingevoerde grove zout, «steenzout" {pöa bangka ol

pöa atoe) wordt per maat verkocht en doet gewoonlijk 1 dollar per

gantang (2 aré) ; vele jaren geleden, vóór de gëtahkoorts en vóórdat

(') Pinangsche Terwing.

(') Verwing alsof het gebrand ware.

(') De seta (hasta; ééne sela drukt men uit door scnita) is de natuurlijke el, van den

elleboog tol de punt van den middelsten vinger; de djëngkal, van de punt yan den duim tot

die van den middelslen vinger, wanneer zij zoover mogelijk uiteen gestrekt zijn, geldt als

'/, sëta; (iemaq noemt men de breedte der handpalm heneden de i vingers, zonder den

duim; daarbcneden meet men bij vingerbreedlen [djari). Sënaroe beduidt léén lang (kleed)'",

d. i. een van twee pinggangs breedte, dat men als oelOi, omslagdoek gebruikt, tenzij men

hel scheurt en er twee pioggangs van maakt.
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het grove zout van deu overwal het fijnere, {pöa aloes) dat de Aljèhers

maken, verdrongen had, kreeg men voor 1 dollar nog 4 gantangs zout.

In de Meer- en Dorölstreken vonden de koepangs en lioesöqs ge- Vervaardiging

, , . 1 -11 j 1
ifanltleine

naamde munten vroeger in voldoende mate ingang om den ruilhandel
J:^\^„^^ „,„„1

zoo goed als overhodig te maken. Toen zij in Atjèh buiten omloop '» de

Meerstreek.

raakten, werden zij waarschijnlijk meerendeels versmolten, althans

zij verdwenen bijna geheel en zijn thans zeldzaam. In het Noordelijke

Gajóland hield de toevloed dus allengs op en herhaalde zich iets

later en langzamer hetgeen in de Atjèhsche landschappen geschied

was, maar men bleef daar zoo aan de eenmaal gebruikelijke pasmunt

gehecht, dat men pogingen deed om het ontbrekende zelf aan te

vullen. In het Meergebied, met name in Takéngön, werden met

goedvinden der autorileileu nieuwe koepangs geslagen. Deze ver-

schilden in afwerking en in zilvergehalte zeer van de echte, waren

dan ook voor iedereen dadelijk als namaak herkenbaar, en daalden

nog meer in de algemeene schatting, toen een Klinganees verder

ging venalschen door kleine koperen muntjes af te slijpen en met

een laagje zilver te bedekken, waarop het voor de koepangs en

boesóqs bestemde koperen stempel min of meer werd afgedrukt.

De nieuwe muntjes worden lioepang (en èoe^öy) rëpè^ ('), »brooze", 'Brooze' koe-

breekbare genoemd, en zij daalden geleidelijk in waarde tot 40 op
^^^j ^

een dollar. Thans zijn alleen nog die nagemaakte in omloop en

vindt men de echte bijna uitsluitend aan halskettingkjes, tjëmara-

versierselen enz.

Vooral nu de gëtahhandel een veel levendiger geldverkeer met de Vermeerderde

kustlanden heeft veroorzaakt, mag men als waarschijnlijk aannemen,
j^^^ ^.j^i^

dat de zilveren pasmunt der Straits Settlements in het Gajöland der siraiis.

meer en meer ingang zal vinden. In Gajó Loeös en Sërbödjadi is

dit reeds begonnen, maar vooralsnog met een zonderling waarde-

verschil. De stukjes van 3 dollarcents noemt men koepang en stelt

(') Majoor Van Dialen bracht uit Takéngön koperen stempels voor de verraardiging Tan

koepang en boesöq repéq, benevens enkele dier muntjes en een aantal voor de vervaardiging

gereedgemaakte stukjes koper mede. Zie den Invenlara, N*. 80.
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ze in Gajö Loeös tot den dollar in de oude waardeverhouding der

Arkat-koepangs tol den Atjèh-doUar, dus 1:16. De 1 O-centsstukken

daarentegen gelden er '/lo dollar. In Sërbödjadi noemt men deze

laatste «tigö boesöq" en stelt ze dus met l'/j vijfcentsstuk gelijk.

Dit komt doordien de vijfcentsstiikken algemeen gebruikt worden

voor vrouwencolliei's, terwijl het gebruik voor betalingen nog tot

de uilzonderingen behoort. Natuurlijk zal dit verschil in koers

spoedig verelfend worden en denkelijk zal de nieuwe pasmunt de

ruilmiddelen gaan vervangen, vooral nu er veel meer geld dan

vroeger onder de Gajö's komt.

De handels- De mannen van het Gajöland komen nagenoeg allen eens of meer-

reizen naar de

landschappen
malen in bun leven naar de Aljèhsche kusl; de voor handel minst

der kusl. geschiklen al is hel maar om gedurende hel ledige jaargetijde

{moesêm loeös hlang) voor de medegenomen 4—5 dollars wat zout

en kleedingstolTen te koopen, maar de meesten tevens om iets van

hunne waar aan den man te brengen. Men noemt dil wel blöh

koe raniö, want onder rantö () verstaat men de wereld buiten het

Gajöland, den vreemde; wanneer iemand voor geruimen lijd zijn

land verlaat om elders zijn fortuin te zoeken, dan heet dit ook

mërëkat (*). AVie zijnen last kan dragen, heeft voor zulke reizen

geene wereldwijsheid noodig, want elk gezelschap (katvan) heeft

eenen leidsman, dien de Gajö's löndatigm (odieu men volgt"), de

Aljèhers peiitoeha noemen, die hel woord doet, de zaken regelt, en

daarvoor door de Aljèhsche hoofden of hunne tollenaren van de

gewone heffingen vrijgesteld wordl.

Handel in Vóórdal de gelahkoorts de cultuur der tabak tijdelijk geheel naar

tabak,
jgjj achtergrond drong, was in Gajö Loeös de prijs der tabak 8 aré

voor een dollar, in de Laut en Döröl 6 aré. Hel voordeeligst was

de verkoop ter Westkust, maar, al tellen de Gajö's een paar dagen

(') Eene wijziging dus van hel Aljèhsche spraakgebruik, dal onder Taiilö de alleen door

mannen bewoonde peperkolonies verstaat.

(') Van rekal, verkort uil Aljèhsch hareukat, dal eveneens hel zoeken van zijn levens-

onderhoud aanduidt; uit Arab. harakat = beweging.
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meer tijdverlies gering, de moeilijkheid der wegen naar Seunagan

en Meulabóh deed tocU de uieesten van de Laut en Döröt bij voor-

keur naar de landschappen ter Noordkusl gaan. Uit Gajö Loeös

bracht men zijne tabak naar Soesöh, en bij gelegenheid ook wel

naar Idi, Peureulas Langsar, Tëraiang.

Enkele reuzen brachten 48 aré ineens ten verkoop, maar 24 geldt Hei kapitaal

als eene gemiddelde vracht per man, te meer daar deze zijnen leef- „„g„ Aan-

tocht voor de reis nog daarbij te torsen heeft. Het kapitaal vanJeiaarhnabak.

zulke lieden bedroeg dus per persoon 3 a 4 dollars. Uit Gajö Loeös

naar Soesöh komend, moest men aan de balé's ('), die men aan de

paden naar deze keudè of naar naburige landschappen te passeeren

had, zijne tabak verkoopen, daar de oelèëbalangs daarvan een mono-

jiolie maakten.

Gelijk in alle Atjèhsche keudè's gold ook hier de aré ter zwaarte Meien mci

van 60 dollars (^), zoodat de 24 medegebrachte aré's van den middel-
''«"'«'""«"'^«

matig bevrachte daardoor overal een verlies leden van 4 ^'. aré; boven

Soesöh kwam daarbij, dat de tolpachter de tabak wel tegen de

marktwaarde van Soesöh inkocht, maar met eene speciale » aré ödöt"

van 72 dollars gewicht, zoodat de 24 aré voor 16 gerekend werden.

De gewone prijs in Soesöh was 6 kal voor 1 dollar, dus 16 aré = Normale win-

64 kal voor 10^,3 dollar. De zuivere winst op zulk een vracht
''*"

was dus voor menschen uit Gajö Loeös 7^
3 dollar. Nemen wij nu

aan, dat dezelfde man zout mede naar huis terugnam, hetwelk

destijds in Soesöh 2 naléh en in Gajo Loeös 5 (nog vroeger 8) aré

voor een dollar gold, dan kon hij aan die terugreis nog Vj^ a 5

dollar verdienen en behaalde hij dus op eene handelsreis, die in hel

geheel ruim 5 weken, deels van zwaren arbeid kostte, ruim 10

dollars winst, wanneer men zijnen leeftocht niet in afrekening brengt.

('J Deze waren: Soea* (onder Lhó> Pawöh), Babah Lh5> (id.), Balè Blang (de tol Tan

Teukoe Bén Blang Pidiê, die de meeste klandizie had), Loebö> Tenmanggöng (eveneens onder

T. Béa). Soengóè Pinang (naar Poeló Kajèc), Kroeéng Batèé. Kaboe (de beide laatste naar

Koeala Batèé).

(*) In Atjèbscb gebied geldt de oude aré van 48 dollars gewicht nog altgd onder de

kampönglieden ; op de keadè's rekent men per aré Tan 60 dollar gewicht, de aré lada

(peper-aré) weegt 70 en zoo zijn er nog meer Terschillen ingeslopen. De Gajö's blijven,

behalTe Toor gétab, de code aré bezigen.
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Kleedingsstoffen kan men tot een veel grooter vvaardebedrag van

de kust medenemen dan zout, maar daar zij tehuis vaak langen tijd

onverkocht blijven en zout dadelijk van de hand gaat, is dat voor-

deel denkbeeldig; hetzelfde geldt van aardewerk enz.

Wie over eenig kapitaal beschikte, kocht in het Gajölaiid grootere

hoeveelheden tabak, liet die onder zijn toezicht naar de kust dragen

door landgenooten, aan wie hij een koeliloon ongeveer gelijk met

den inkoopsprijs der vracht betaalde, en zette die dan van de hand.

invoenechieii. Behalve in de bovenstreek van Soesóh, had men overal ter West-

en Noordkust de gewoonte, van de ingevoerde tabak aan de balé's (
')

een recht (ödöt, medjèlisön) van '/ï kal per vracht (onverschillig hoe

zwaar) te heffen en den verkoop vrij te laten. De tollenaars plachten

voorts een aankomend gezelschap eenen dag te eten, benevens eenig

suikerriet, pisang, een kip enz. te geven, en de Gajö's gaven hun per-

soonlijk ook weder een geschenk, gewoonlijk een paar pakjes fijne tabak.

In Meulaböh en Seunagan varieerdeu de prijzen van 3—8 kal

voor een dollar, in Samalanga, Peudada, Peusangan enz. 6 kal tot

3 aré, in de Paséstreek S kal tot 1 gantang (8 kal).

Uitvoer van Buffels wordeu uit het Gajöland naar de geheele Noord- en Oost-

kust uitgevoerd, dewijl daar winst erop te behalen is: vandeWeM-

kust daarentegen, waar de prijzen van de buffels zeer laag plegen

te zijn, voert men ze soms in het Gajöland in, vooral wanneereene

veeziekte hier den stapel gedund heeft. Uit de Laut en Döröt komen

de buffels naar de geheele Noordkust tot aan de Djambö Ajé, uit

Gajö Loeös naar alle kustlanden tusschen de Djambö Ajé en Langkat,

vooral naar Idi en Pangkalan Brandan. Eene brufo-winst van

10 dollars per buffel loont de moeite nauwelijks, maar het is geene

zeldzaamheid, dat de beesten het dubbele van den inkoopsprijs

opbrengen.

(') Deze waren ter Westkust voornonielijk Langgó (Meulaböh) en BoengbngTalóé (Seunagan),

ter Noordkust Kareuëng Brö' (Samalanga), eene plaats in BovenPeudada, Djoeli. Blang Leupoe

en Asam Koembang (Peusangaiil, Sawang, Mbang-mbang, Moengkö, en andere plaatsen op de

wegen naar de Paséstreek. In de landscbappen ter Oostkust is de GajHtabak niet zulk een

dagelijks Toorkomend handelsartikel als ter Noord- en Westkust; soms wordt zij daar per

lengtemaat téta (in rollen ter dikte van een grooten teen) verkocht.
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Elk reiziger kan hoogstens 5 beesten meevoeren; soms doet hij

dit als loondienaar tegen een vast loon of een deel der zuivere vrinst.

Anderen koopen in het Gajöland buffels om ze ten verkoop naar de

kust te brengen ; die inkoop kan tegen contante [södjön, van Atj.

sadjan) betaling of geheel of gedeeltelijk op schuld [langgoh) gebeuren,

maar in het laatste geval moeten betrouwbare saudörö's van den

kooper als borgen (pëngangkoe) voor de volle betaling instaan,

onafhankelijk van alle ongevallen.

Paarden worden uit de Lautstreek en Gajö Loeös zoowel naar de Paarden,

daareven genoemde kustlanden als ook nu en dan naar de Westkust

gebracht; de winsten varieeren tusschen ongeveeer dezelfde grenzen

als die der buffels, maar hangen meer van het toeval af.

De beste getah, die thans in de omgeving der Gajölanden weinig Gëtah.

meer gevonden wordt, is thans in het land zelf in prijs gestegen

tot 400 dollars per pikoel (van 40 aré a 72 dollars gewicht per

aré), terwijl men er in Tëmiang of Soesöh 600 voor maakt. Hetgeen

men thans nog het meest vindt, zijn de soorten niajang töbön en sërkap,

die in Gajö Loeös respectievelijk 60 en ± 30, in Tëmiang 140 en 60

a 70 dollars per pikoel doen. Uit Gajö Loeös gaat de gëtah meest via

Tampör naar Tëmiang, een klein deel uit het Westen dezer landstreek

naar Soesöh; uit Sërbödjadi naar Tëmiang, Peureula*, Idi en Bajan.

De rotan, die men in Tëmiang voor + 1 dollar de bos (glöng) Rotan,

verkoopt, geldt in Tampör '/j * % dollar.

Men kan ook zonder eigen kapitaal op ietwat grootere schaal Geldschieters

handeldrijven, wanneer men voldoende vertrouwen geniet wat eerlijk- *" ""'*"

heid ea ervaring betreft. Vroeger leende men {samböl, njambot,

causatief nlérsambötön of mpetisambölön) tegen 50% per jaar, thans

tegen 50% P^r h^^lf ja^r, in den regel met een of meer betrouwbare

borgen. Meer gebruikelijk is in dezen tijd geldschieten voor eene

bepaalde handelsreis {sëgör blóh), waarbij dan de gemiddelde duur

der heen- en terugreis niet mag worden overschreden, en de betaling

zoo spoedig doenlijk na de thuiskomst moet geschieden. De gewone

rente is in zulke gevallen 20%; men noemt dit wel dollars huren

{iijiwö rénggél; verhuren nlérsiwön, mpélisiwön).
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Winsien op Op de ingevoerde zakeu wordt over het algemeen weinig verdiend.

den invoer-
ggyjgg^ins Welgestelde lieden stellen er prijs op, hunne huizen te

vullen met kommen, schotels [tjaivan, pinggön) en soortgelijk aardewerk,

met koperen schalen op voetstukken [dalönij), bekkens, gongs enz.,

maar die zaken brengt gewoonlijk ieder voor eigen gebruik van de

kust mede, niet ten verkoop. Wat daarvan eenmaal in het Gajöland

is, komt er niet weer uit en blijft dus, zoover het niet aan breken

onderhevig is, van hand tot hand gaan.

Kleedingsstoffen, vooral het dagelijks algemeen gebruikte zwarte

en witte goed, leveren zeker voordeel op, maar men acht het toch

reeds veel, wanneer men 50% op den inkoopsprijs wint, en wanneer

men dan bedenkt, hoe geringe waarde de voor één persoon te dragen

vracht van die goederen vertegenwoordigt, en hoe lang het soms

duren kan voordat de voorraad van de hand gezet is, dan begrijpt

men, dat handel in manufacturen hier geenen rijkdom kan opleveren.

Zout geeft percentsgewijze berekend, eene groote winst, maar

één man kan niet meer dan voor ± 2 dollars grof zout en niet

eens voor een geheelen dollar Atjèhsch zout dragen, zoodat ook bij

tienvoudige winst weinig verdiend wordt (').

Opium. Opium {èpjoen, piom) was vroeger een vrij voordeelig artikel.

Vooral in de Meerstreek wordt veel geschoven ; in Gajö Loeös vormen

de schuivers eene kleine minderheid en mag het heulsap niet in de

huizen, maar in eeuigszins afgelegen hutten genoten worden (^). Vroeger

was de prijs van eene bol {boekoe of kraq) ruw opium in de kust-

landen ± 40 dollars, en men kon daarvan bij verkoop in het klein

{mëmelah, splijten, heette dit) 60 a 70 maken, daar de prijs van het

gewicht van een dollar aan opium een dollar bedroeg. De rödjö

kreeg van zulke verkoopers 1 dollar per «gespleten" bol. Later

(') De bewoners van Gajö Loeos halen hun grof zout óf in Snesöh óf in Tampör, waarheen

hel per prau uit Tcmiang wordt gebracht; in Tampör is de gewone prijs ± 9 aré voor 1

dollar, in Gajö Loeös 2 aré. In ile Laut en l)ftr6t verkocht men tot vóór eenigen lijd

6 aré Atjèhsch zout voor een dollar, terwijl men aan de kust 4 naléh (64 aré) voor

dienzelfden prijs inkocht.

(') Ook hier heet het afkooksel Ijandoe, met tabak vermengd mödöl ; schuiven is miiöp,

transitief menisöpön, menisiipi.
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werd de prijs 120 dollars per bol, en die van het gewicht van een

dollai'cenl (pèng) een dollar. Men kan nu de ruwe opium nog

slechts in kleine hoeveelheden van de Karo-Balaks over de Alaslanden

krijgen; meest koopt men regieopium legen 1 dollar de tube en

verkoopt ze in het Gajöland voor l'/j dollar. De rödjö's in Gajö

Loeós genieten thans van 80 tubes 2 bij wijze van belasting.

Gelijk de Soendaneezen, in weerwil van hunne nabuurschap en

druk verkeer met de Javanen, zich van het opiumgenot zijn blijven

onthouden, evenzoo de Alassers, trots hun levendig verkeer met de

schuivende Gajö's en Bataks. Hetzelfde geldt ten aanzien van het

dobbelspel. Wel zijn er Alassers, die door een langdurig verblijf in

een der landschappen ter Oostkust van Soematra behagen hebben

leeren scheppen in dit voor de volkswelvaart zoo schadelijke volks-

vermaak, maar ook dezen wagen het niet, aan die neiging in hun

vaderland bot te vieren.





REGISTER.

N.B. De in (iil werk Toorkomende eigennamen en inlandsche benamingen zijn hier

gerangschikt naar de volgorde Tan ons alfabet.

Bij 't gebruik herinnere men zich, dat aroel = beek of rlTiertje ; blang = open

hoog terrein; boer = berg; djamboer = hut roor nachtverblijr; paja = moeras;

fémarin = rustplaats en «öih ^ rivier is.

Indien niet op andere wijze duidelijk als zoodanig kenbaar, zijn de geografische

benamingen met (g), de persoonsnamen met (e) aangeduid.

De veile cijTers geven die plaatsen aan, waar de meest volledige inlichting over

de betreffende zaak of persoon wordt gevonden.

Abang 335, 336.

Abang-abang (kajoe-) 369.

Abang-abang (g), zie Abeuèng-abeuêng.

Abeuèng-abeuêng (g) 40, 41.

Abong-abong, zie Abeuèng-abeuêng.

Aböq, Rédjoerön — 99, 100, 149, 150, 191,

192, 209, 254—258, 262, 263, 267.

, Mërab — 99, 255.

Adat, zie ödót.

Adel (e) 236.

Adji (maand) 279.

, ariraja —, zie ariraja.

, ngadji of mëngadji 309.

, Dgadjén kéndoeri 323.

Rödj6, Tëngkoe — 228.

Adoe 369.

Agama 105.

Agoesöo, zie Boer —

.

, zie Djamboer —

.

Ahl al-bait 338.

Ahmad en Moehammad 76.

Ahmad-Rifa'i 287.

Ajar 7.

Ajar Manés, zie Wóih —

.

Ajar Poelèh, zie Wöih —

.

Ajar Tënang (g) 46.

Ajö, najö 347.

Ajoe I 281, zie bëroe —

.

U 375.

majoe 134, 375—376.

Aka of kaka 335, 336.

Akal, zie Këpala —

.

I Akang, 359. Zie kërêpé-n —

.

i Akém, Péngoeloe — of Tëngkoe— van Bintang

enz., 176, 178, 185, 184, 191, 205,206.

1
-, Pëngoeloe — van Nalön 207.

Déwa (e) 193.

Akoe, bërsiaköo 121.
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Akoe, tërakoe 118.

Aköl (g) 11, 50, 243.

Alam 66.

(e) 239.

Alaman 135.

Alang 305.

Alang-alangan 284, 287.

—— përalang-alangan 295.

Alas.

bèdang 132, 375.

kölaq 132, 375, 576.

oesö 375, 376.

, zie bënang —

.

, zie panljoeng —

.

, zie ragi —

.

, gebergte, zie Boer.

rivier 12, 48, 361.

land(en) 1, i, 12, 48, 49, 65,68,70,

223, 225, 227, 228, 237, 321, 369,

389.

sers 62, 260, 303, 337,304,369,371,

389.

ch 122, 186, 216.

Aléh, ngaléh 296.

Além (g) 236.

Ali-ali 18.

(g), zie Aroel —

.

Alö, nal5, ialói 287.

Alocê = aroel 7.

Asam Koembang 15.

Bar5 38.

Batèê Bro* 16, zie ook Aroel Boerw).

Gandé 51.

ie Mirah 51.

Il 15.

Kareuêng 38.

Leutjöh 16.

•—— Limèiig 15.

Meuleusöng 38.

IMiöii 16, 17, zie ook Aroel Uainasoii

Piiicuiig 15.

Aloeè Pisang 38.

Realöib 39, zie ook Aroel Rëlas.

Senpoejöh 51.

Sikoel5ih 19, zie ook Aroel (Wöili-n-)

Roelös.

Alós 375, zie alas.

Ama 42, 305, 332, 333, 335, 336.

, përaman 228. 257, 305, 337.

lah, zie lah.

ngah, zie ngah.

ntjoe, zie nljoe.

oedö 337.

pëdéh 333.

toelör 333.

wö, zie wö.

n-Baki, = Tjóróq 223.

n-Bali, Tëngkoe — 197.

r-Bédén 231, 235, 234, 235.

n-Bóbó 230.

n-Boelöh 224.

n-Djala 236.

n-Djëmalèn 234.

n-Djëmë*ah 223.

n-Djoeröm 240.

n-Doelah 236.

n-Gëntali 189.

n-Gërót 228, 230, 231.

n-Goempang 228.

— n-Inlaii 259, 266.

n-ipaq 305.

n-Kajóng 251.

--n-Kamp5ng 256, 257.

--n-Këmoenéng 256, 258, 263.

--n-Kërköm 234.

—n-Kërlaog 259.

— -n-Këlapang 235.

--n-Klipah 228, 229.

—n-Koeala (in Tampör) 239.

(in Gëgari) 264.

—n-Koentjér 228.

—n-Lénténg 234.
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Ama-n-Lèsa 228, 229.

n-Lintang 196. 214.

o-Lök5p 239.

D-majakan 305.

n-Manjaq Brahi 171.

n-Mèga 259, 266.

n-MërèbS 239.

n-Móga 174, 175.

n-M5iigk5r 259.

• n-Njaq (këdjoerön) 195.

(banla) 196, 214.

n-^jaq Ara 107. 256, 257, 25

n-Njaq Bangsa 259.

. n-Noersiah 228, 231.

n-N6h 228.

n-Oejom 256—258, 263.

n-Oesén (Boekfl) 171.

(=; Bëuta) 195.

(T. Pëparéq) 243.

n-Pënösan 236.

n-Pëpaiéq 230.

n-Pórang 240.

H-Rad5n 228, 229, 251.

n-Raloes (Mahuiocl) 228, 233-

(iii Sëniboeang) 267.

n-Rèdjali 180.

n-Rikéh 256.

n-Sahiri 228.

n-Saköm 257.

n-Saléb 266.

n-Sapar 256—258, 263.

n-SëJjSii 266.

n-Ségëra 236.

ii-Sèh 247.

n-Sëloejah 180.

u-Sëmbilön 224.

n-Sëmidjab 170.

ii-Sëré 228.

n-Sërcidjah 256, 257.

a-Sili 256.

n-Sili Amiiiah 248.

Ama-n-Siti Börö 197.

--n-Soeasah 228.

--Q-Soeóm 264.

--n-Sri Bëniab 228, 229.

--n-Sri Roeala 171, 182.

--n-Sri Koelah 228.

--n-Srimani 264.

-n-Tanglóng 228.

- -n-Tëmönggör 262.

- -n-Tënggoelön 242.

--n-Timbang 243.

--n-Tjabjamani 195.

--n-Tjajamani 171.

--n-Tjamani 195.

n-Tjanè 228, 231.

n-nén 305.

Amal, zie Pëngoeloc —

.

Amanrëmoe = samaiëmoe 367, 373.

Amat, Hikajal 1'ódi — 75.

Ambat-sysleem 115.

Ambón-sëtétéq Tëlógö Batoe (g) 45, 46.

Amin, Panglimö Prang — 180.

Ampa 245.

Ampa Kólaq (g) 245, 246.

Ampang 132, 288, 304, 375.

Ampar 343.

AmparaD 375.

Ampëran Peraq (g) 256, 257.

Ampón 372.

Ampón Toeön, Tëngkoe — 265.

Ampöng 318.

An (suffix) = -on 96, 316.

Ana* tegenover anaq 55.

Anan = banan = bönön 333.

Anaq (kind) 55, 309, 334.

, manaq 343.

, manaq nangkatan .Ï43.

(voering) 376.

boeah 86. 88, 94. 115, 118,1*2,170,

192, 209.

döpötön 337.
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Anaq mas 63, 269, 303.

n- 8'{si) 6n6m 247.

órós 362.

n-si pitoe 246.

tong 353.

n-si waloeh 225.

"Anasir 362, zie nasir.

Andar-andar, zie Boer.

Andèii 372.

Andjöng 129, 131—133, 136, 292.

, zie rintah —

.

Anen» 86.

Angasan (g) 243.

Angén, nangën 345.

Angén, R64JÖ — (Tèlóng) 186.

Angén, Rödjo — (Tëbö) 157. 168.

Anggö, i— 336; bersianggön 79.

, sësari ianggö, zie sësari.

, mënanggón 293.

Angkap, mënangliap (plukken) 352.

Angkap-huwelijk 60—64. 82, 85, 158, 171,

187, 19.5,227.248.257, 260. 269—271.

304, 315, 318.

, mënangkap 62, 270.

, pënangkap 82, 270.

djandji 270,271.

dnedöq odól 270.

nas 270.

nasap 270.

sah 270, 271.

sëmëntaran 270.

Angkép (g) 181.

Anjang 343.

. mënanjang of mënajang 343.

Anna 381.

Aoöê (g) 28.

= öné 179.

Aotaq, ngantaq toeah 294.

Antjaq 146, 353.

Apab 310.

Apl, zie Goenöng —

.

Apét, bêrapét 368.

, pëngapél 285.

°Aqïqab 314.

Arabiê 187, 320.

Arabieren 62, 303.

Aram-aram 125.

Arang (wcrkw.) 101.

(zelfst. nw.) 369.

Aral 247, vgl. pèla.

Aré 142, 381. 382. 384—388.

ödöl 385.

Arèh. zie Wöih-il —

.

Aréng 360.

Ari Soeöm (g) 24.

Ariraja 325.

Pasa (soms niri raja) 326.

adji 327.

Arkat-munlen 381, 384.

Aroeah. zie këadoeri —

.

Aroel 6, 7, 9. enz.

Ali-ali 14, 18.

Asam Öaq 19.

Aloë Panó 17.

Baloe Panó = — Aloë —

.

ni Bëngaq 208.

Bënjèl 14.

Blang Gölö = A. Sad6ng 161.

Boeröq 16, zie ook Aloeé Balèe Brö*.

Dëdamar 35.

ni Dëdöp 31.

Djamboer Atoe 18.

Djëkès 19.

Djëréng 259.

Djödjót 20.

Doeren 47. 48.

Enang-ènang 14, 19. 190

Gadéng 19.

(berg), zie Boer.

(kampóng) 264.

Gëgarang 39.

Gënléng 205.
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Aroel Kaki-n-Goerilfin 16.

Kanés 32, 34.

Kénawït 179. 180.

Këoêki 20.

Klélë 19.

Koelös 19, 190. zie ook Wöih-n

(ni) Lampaban 20, 23, 31, 188.

Lande 363.

LêUboe 156.

Lêmpösö of — Mpö 213, 214.

Mandi 199.

—— Manijöng 36.

Mpö, zie A. Lêmpösö.

NgkÓDg Bëupa 14.- Nögó 49.

Nèsar 191.

OeIoe-n-Gadcng 19.

• Oogkal 22.

Paja Hang 161.

Paja Toempi 156.

Panggöh 53.

Pasér Poetéh 39.

Pinang = Wóih ni Linggó 8.

Poenli 48.

Poeléh 52. 176, 188.

Poetoes Tali 32.

Ramasön 16, zie ook Aloeè l'hön.

n-Rëdélöng = Wöih — 186.

Rêlas 39.

Risö 19.

Röbél 197.

Bölöm 23, 208.

Röngka 20.

Sadftng 161.

Séké (plaats) 259, 266.

ni Tami Dölöm 25, 174.

Tampoe 19.

Tingkóm 186.

Tjanang 266.- ni Tjêlala 186.

Toendjang 20.

Aren, zie Oeloe-n —

.

Arön, Teokoe — 234.

Asal ni prang 126.

, zie sar'asal 79.

Asam 10, 307.

këdöngsa 10.

kënjörön 10.

klélé 10.

koembang 10.

Koembang (tolkantoor) 14, 15, 16,

386.

(riTier) zie Aloeê —

.

limö kapas 10.

öaq 19.

Oaq (g), zie Aroel —

.

prögó 10, 202.

Prögó (g) 202.

Asan = Ama-D-Gëröt 228, 230.

Asar 2.

Asél, bërasél 280.

Asem, Toeankoe — 191.

Asér-asér 179.

(g) 176, 177, 179.

Asoe pëngkarö 359.

Asiaoa 105.

Atang, zie Djamboer —

.

Atang Mëdjoengköl (g) 27, 28, 165.

Alap 135.

Atas rindóng 134.

At^p = kalép 156.

Atjèb, mpoe ni — 67, 98, 107.

Aloë 50.

, zie Djamboer —

.

, ndirén — 315.

, zie pöa —

.

Bërantöq, zie Löjang —

.

Ojanggöt, zie Djamboer —

.

gilëng 376.

Kapör (g) 46.

Kaal (g) 201, 204, 207.

Mëdoelang (g) 219.



Aloë Pangpang (g) 49.

Panó, zie Aroel —

.

pëndëndön 144.

Timbaiigan (g) 167.

Ijanè 245, 309.

Awal 9, 57. 322.

Awan = rawan 333.

Awé 34.

, zie Djambó —

.

Geulah (g) 14, 15, 17, 154, 167, .>20.

B.

Ba', zie baq.

Babah Angèn (g) 18.

Lam Bajöng (g) 17.

Lhö' (g) 385.

Babi 348, 359.

Badal = böJól 159.

Badaq (g) 45, 215, 231, 236.

——, Rödjo — 236.

Badjoe 373.

bërboengö 281.

blah dödö 373.

goes 374.

koeröng 373.

köt 375.

Badjoediii 96, 97.

, hërbadjnediii 96.

Badn 143, 144.

Bah Oekön (g) 21, 27, 29, 165, 167.

Bah T5a (g) 167.

Babroe, zie baroe 367.

Bajan (g) 364, 387.

rivier 364.

Bajaq 67.

Bajar, zie bèr.

BajeuêD (kampöng en rivier) 47, 54.

Bajong, zie Lam —

.

BajSr 26, 143.

(g). "^ Oénléiig —

.

Baki, zie Ama-n —

.

Bak5 58, 350—354.

baraiig 352.

Lójang 205.

mégoelöng 353.

Bakö mëtoelón 352.

piléh 352.

Baköng, zie Paja —

.

Balé [tolkantoor] 51, 18li, 190, 385, 58li.

(rechtbank) 117.

Balé of Sarél (gl 161, eii zie Sarél.

, Imöm — 178.

, zie OedjöEig —

.

Blang (g) .-8.i.

gadéng 117.

mënlëri 117.

rödjö 117.

samsoediii 117.

Tingköm (g) 39, 40.

Baléq 66.

Baléq (g) 21, 22, 60, 150, 157.

Bali, Panglimu Prang — 107.

Baio Loeloe, zie Djamboer —

.

Baloe {-huwelijk) 297.

Baloengan, Si — 91.

Balöbön (kampöng en rivier) 168.

Banan = bnnön.

Bangoen, zie Koelö —

.

Bangsoe, zie bëngsoc.

Bani (e) 195.

Banir 54.

Banta 196, 205.

, Rödjö —150,255,257,202,20.3.267.

Danlan, Pëngoeloe — 180.

Banloe, Pëngoeloe Tjéq — 208.

Baq 353.

Bar (e) 171.

Barang, zie bakö —

.
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Bnrang Karang, zie Blant; —

.

Baral, zie inoesém —

.

Barö, zie Aloee —

.

Baroe of babroe 3G7.

Basi, zie Rêbö —

.

Basma (= Pasè?) 77.

Basoeh kaki 289.

moekö 289.

Balak-laiulen. i, 91, 203.

scbe slaven «2—f..l, 302—305, 3(i(!.

scbe immigranten (iS.

sche laai 72, 73.

, zie Ka 10 —.

Balaq 122.

Bnbasan lii.

doeó poelöb toedjöb Iji. ini, ITiS.

Batië, zie Kroeêng —

.

Brü», zie Aloeë —

.

Tjanté* (g) 13, 14.

Batél 255.

bërsap 117.

Balen. Pëngoeloc — en blab — 17f., 188, 203.

Bati, Tëngkoe Ama-n —, zie Ama.

llaijang of Mbaljang (g) 103, 223,231,235,

236, 3Ü4.

Baljé, zie bailö 143.

Batoe Lintang (gl 39.

Mboelön, KëdjoerHii — Ü8.

I'anó (g| 16.

-, zie Aroel —

.

Kólól (g) 200.

Sëmëgil (g) 32.

Soembang (g) 48, 239.

Tjantéq, zie Boer —

.

Bau. zie Tanub —

.

dëroi 31)7.

Bawar 93, 94, 10(1, 102,103.150,171,172,

192.

Bëbaka 375.

Bëbakön 375.

Bëbalön 575.

Këb.il5t 360.

Bëbèkè ol békè 378.

Bëbëlèn 339.

Bêbëroe 281, zie ook bëroe.

Bëdaboes = bërapaï, zie daboes.

BëJaq 102.

(g) 189.

, ['ëngocloc — 102, 126, 189, 206.

Bëdari (g) 46, 264, 265.

Bëd(-1 kërtas 326.

Bèdén (e) 228, 234. 235.

, Ama-n — 231, 233—235.

Bëdéré, djëma — 111.

Bedoel = Rödjö Oetja.] 152, 153.

Rëdftcltnanah = Ama-n-Pënösan 236.

Bcgëdöiig 203, zie gëdöng.

Bëgërëdaq, zie gërëdaq.

Bëgiö (e) 303.

Bëgneroe, zie goeroe.

Bëkas 90.

Bèké of bëbèké 378.

Bëkröa, zie kröa.

Béla 109—113, 118, 119, 122.

—— moetaan 1 18.

Bëlah, mëmëlab, zie blab.

Bëldöm 39, 372, 375.

Bëiëgóng 368.

Bëlélét, sënsém — zie sënsém.

Bëli-djoeöl 272.

Bëllaq, moebëltaq 378.

Bén, Tëkoe — Bëroek-ah 169.

Bellang Alas 371.

pantjêróna 306, 323.

Poelö 372.

sëmëlah 275.

Tjinö 372.

, wé — 364.

Béndari, zie pëndari 105.

Réndjang 34.5.

Bënd" (wijk v. Pënarön) 209.

(blab in NOsar) 191, 209.
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BêndS, Péngoeloe —, 191.

Bëndö 108—113, 119, 298.

Bëngaq, zie Aroel —

.

Bëngkéq (g) 223.

Bëngkél (g) 225.

Bëngkoeang 307, 375.

Bëngkoedoe, zie lëngkoedoe.

Béiigkön 135.

Bêngsoe (bangsoe) 95, 227, 316—319. 33

Bênjèl 135, 375.

, zie Aroel —

.

Bëota, Inö-n — 195.

= Ama-n-OeséD 195.

BéDtara Blang 169.

BêatèD 283.

Béntjirém, zie Brawang —

.

Bêolór 378.

Bêpëorala = bë(r)përala, zie ral».

Bëpërmasökön 271, zie masöq.

Bèr ait bajar 7.

Bëramboer, zie sénsém.

Bêrapai, zie rapaL

Bërapét I (maand) 279; II zie glang.

Bêrasél, zie asél.

Bërbiaq, zie biaq.

Bërbinös, zie bioös.

Bërboeól, zie boeót.

Bërdiang, djëma — 111.

Bërdjalang, djêma — UI.

Bërdjaloe 285, 326.

Bërëkèng 42.

(g) zie Djamboer —

.

Bërë>ah, zie Bêroeksah.

Bërèsèq sapoel, zie rèsiq.

Bërindang, zie indang.

Bërkap 378.

Bërmata, zie mala.

Bërmëlèagkan, zie mëlèngkan.

Bërndöng 375.

Bërnëmbab bról 305, zié mbah.

Bërauhii oetüui 280, zie aóbu.

Bérnbhn 6rös 280, zie DÖhn.

Bëroe of — ajoe 281. 337.

, bébëroe 281.

Bêroeki, zie oeki.

Bêroeksah (g) 6, 23. 26, 27,29.56,65.151,

159, 167, 169, 175.

, (riTJer* 26, 169.

—. Péngoeloe — 175.

, Tékoe Bén — 169.

Bêroemö 140, zie oemö.

, zie moesém —

.

Bêroembè, zie oembé.

Bêrpëmasökön, zie masöq.

Bërpërala, zie rata.

Bërsaman, zie saman.

Bêrsèboekoe, zie sëboekoe.

Bërséndéog, zie séndéng.

Bêrsëndö, zie sëndö.

Bërsëntabi zie tabi.

Bërsèq. zie sèq.

Bërsisknn, zie akoe.

Bêrsilangésön, zie Ungés.

Bërsinggökön, zie nggöq.

Bërsisahan, zie sah.

Bërlabi, zie tabi.

BêrUraq zie taraq.

Bërléh 102. 313. 322, 362.

, Pëngoetoe — 102.

Bërtënoen. zie lênoen.

Bërtimbang, zie timbang.

Bërljéq, zie tjéq.

Bërtjëraq, zie tjëraq.

Bërtoenangao, zie toenaog.

Bêrtöngkób, zie tóngköh.

Besan = oembé 335.

Bêsi, zie blanga —

.

, zie Tönggö —

.

Bëtandang, zie

Bëtari, lie Uri.

B&itab (g) 262
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Bëtjalör, zie tjatör.

Bêtoel, Rödjö — 256.

, zie Djamboer —

.

Beanaröê (mennaröê) 105.

Benraljao (g) 29.

Benreugang (g) 17.

Beulöng (g) 38, 39, 166, 363, 364.

rivier 38.

, zie Glè —

.

Bèwang (g) 182.

, zie Oedjöng —

.

Biang, zie Tampoelön —

.

Biaq 337.

, bêrbiaq, zie djêma — 111.

Bibi 279 en zie ibi.

Bibós 250.

Bidén, zie Sêmodöm en 188.

Bidon 305.

Bidös 350.

Biléq 131—136, 316, 376.

raléq 130.

Bili 345.

Bilöl 156, 226.

Binoeh 344.

, minoeb 344.

Binös 130.

, zie séndéng —

.

, bêrbinös 315, 320.

Bintang (g) 31, 33, 35, 36, 126, 147, 175,

176, 178, 182, 183, 184, 189,191,206,

207, 209, 247.

, Kala —, zie Kala.

, Këdjoerön — 207.

, Koeala — , zie Koeala.

, Oedjöng — , zie Oedjöng.

, Rödjö — 217.

Bios, zie Boer.

Binhpati 358.

Bisao = oembé 291, 335.

Blab (of bëlah) 79, 137—138, 157, 160,

163, 164, 170.

Blab (of bëlah), mëmëlah 342. 388.

, moeblah 378.

boeböng, zie oemah —

.

Gajö (Moenté) 161.

kal 345.

krambèl, sënsém — 368.

Oedjöng (= Moenté Oedjöng) 161.

Pëngoeloe (Rödjö) Moedö, zie Naoipoelöh.

Blakang Parang, zie Boer —

.

Blang 5, 9 enz.. 340.

, zie rintah —

.

, zie loeös —

.

, Teungkoe di — 231.

Gölö (kampöng) 161.

(rivier), zie Aroel —

.

Oedjöng 161.

Karang = Barang — 259, 267.

Këdjërèn 235.

Këpinös 262.

Koenjél 16.

kölaq 117.

Rólaq (g) 156, 160.

Laka, zie Blang Rakal.

Lanljang 17.

Lélél 49.

Leopoe 386.

Manè, zie Teupin —

.

Möngkör 243.

Oebér-oebör 32.

Pidié 51, 106, 107. 243, 253.

•, T. Bén — 51, 253, 385.

Rakal 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20,

25, 140, 156.

Sërap-ni 19.

Sërap-sö 19.

Rëngkënél = Oemab Oekön 166.

Róngka 20.

Saroetön 207.

Tëofgoelön 49.

Timbang Gadjab 20.

Tiöng 17.
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Blanga 211. sr,4, 377, 378.

bësi 355, 303.

BUntéq 360.

Blaljaii 147.

Bli, moebli ll'i.

Blidö 372.

Blioeng of bliiing 128, 250.

Bin 177, 182, 278, 350.

(g) (of Blóq?) 177.

, iiihah — 278.

Gënténg (g) 200.

kaul 280.

oe?ö (oeijó) 278.

Binh 119.

koe rantö 384.

Blöndö 163.

Blóq, zie B15 (g).

Böba^an 21, 22, 23, 25, 34, 55,64—09,79,

98, 99, 137, 140, 142, 143, 155—159,

170, 172, 173, 178, 278, 295, 299, 301,

319, 333, 341.

, zie Rödjó Tjéq van —

.

, Balaq — , zie Bataq.

Bób6 (g) 230.

, Ama-n —, zie Aina.

Böboeli 174.

(g) 17.4, 177, 185.

, zie Boer —

.

Böboelöo, zie Oedjöng —

.

Badjó 309.

Bódjöq 377.

Bódól 81, 95, 105, 159, 161, 16.5,104,167,

168, 181, 182, 186, 194,230,242,249,271.

Boe koelah = krö löm 277.

Boebiri 57, 358.

Boeah (g) 225, 226.

, Rödjö — 228.

Boebön (g) 38.

Boedjang, blah — 176, 179, 188.

, djëma — , djëma.

, zie këlawaq —

.

Boedjang, Rödjö — (Gênap) 153.

, Rödjö — (Këbajakan) 176.

. Rodjö — (Pëparéq) 243.

BoedjHr 129.

, börö — zie börn.

Boegaq (in de Doröl) 37, 44, 102, 216.

(in Sëibódjadi) 210, 264.

(rivier), zie Wöih-n —

.

, Pciigoeloe — 210, 204.

(geslaclil) 267.

Boeket (kampöng in GajH Loeós) 230—238.

, blah — Mamat = blah — Lab 174.

, blab — Djaran = blah — É«t-h 1 74.

, Kêdjoerïïn — , zie Rödjö —

.

, zie Koelö —

.

, Pcngocloe — I = Rödjö —

.

II (in Gaj5 Loeös) 108,

232, 233 en 252.

III (t. Gënténg) 206.

, prang — lie prang.

, Rodjö — 05—67, 83, 93, 98, 100,

107, 108, 127, 140, 150—152, 155,

170—191, 193, 214, 221, 222, 231,

234, 301, 326.

, Rödjö — Lab 174.

, Rödjö — Mamat = R. — Lab 170,

171, 17.5, 182, 185, 190, 191, 234.

, Rödjö — Djaran = B. — Kwéli 171,

172, 17.5, 234.

, Rödjö — Éwéh 171.

, Tëngkoe di — 191.

, Tëngkoe Imöm — 240.

DjSng (g) 266.

Boekö 377.

kipas 275.

Boekoe = kraq 588.

Boelang 373.

bèdang 281.- kaul 280.

Boeli-boeli, zie böboeli 174.

Boelöh-streek (g) 224.
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Boelöb, zie Djamboer —

.

, Ama-n —

.

BoelöD, zie Lindöug —

.

Boelöl 84 en zie glang —

.

Boemi, bêrlèlèn — 117.

Boengköl 309, 362.

Boengó 147, 573.

, bëboeogö, zie këlawaq.

, Si (e) 147.

, zie mëndjoit —

.

•

—

— lawang 378.

Lódö, zie Wöih ni —

.

Tali (g) = Boengöng Talóé.

, goud van — 363.

n-liré 10.

Boengöng lada 358, zie këndoeri.

Talfté (g) 39, 40, 41, 54, 365, 386.

, zie Kroeêng —

.

Boengsoe, Pëlëri — 167.

Boeat5l of BöniSl Linggö (g) 214, 215.

Boefit 81.

, kêrboeöl 280.

Boer 4, 18, 306.

, zie Oemah —

.

(-n-) Agoesön 12, 48, 49.

Alas 4.

ni Andar-andar 33.

ni Aroel Gadéng 48.

n-Batoc Tjantéq 7.

m-Biös 143.

n-Blakaog Parang 7.

ni Böboeli 24, 174, 185, 202.

ni Biawan 8, 9, 39, 149.

Daléng 37.

ni Dëdamar 36.

ni Djamboer Sëdjöq 40.

n-Djëkés 11, 50.

(ni) Gadjah I (op weg naar Tampör) 46.

II (aitlooper v. d. BoerSe-

noebóng) 223.

Gadjah Pldjoel 249.

Boer ni Goerilön 16.

(n) Inlém-inWm 4, 10, 11, 30, 4

43, 220.

ni Kala Loeang 249.

Kaol (of Ka) 4, 14, 185.

Kébö 248.

Rëkêmoe 11, 50.

Këra 7, 9.

Kërëtan 7.

Kléléng 7, 34.

i) Kliötön 7, 148, 200.

—, Tëngkoe — 148.

Koeala Loeang = — Kala Im

Koeala Péadéng 47.

K51, zie — Kaul.

Mënggocrah 49.

Mënggoeröng 7, 9, 35.

Moegadjah 4, 10, 12.

Moetèlóng (of Mëtèlóng) 4, 24, 185.

n-Oejöm Pëpar 32.

n-Oeléh 226.

n-Öné-öné 179.

ni Pëkoelilön 204.

ni Pëngoemboelön 45.

ni Poepandji 21, 22, 66, 142, 156.

n-Pradjah 207.

n-Samar-n-Awan 7.

Sënoeböng 12, 223.

ni Sëroeló ^ n-Këra.

Simpang Oelia 31.

ni Tami Dölöm 25.

ni Tanggaq Kambéng 33.

ni (n) Tëlógö 7, 34, 47.

n(ij Tèlóng = — Moetèlóng.

ni Tëlakoer 45.

ni Tindj5 Langél 205, 207.

ni Tönggö Bësi 46.

Boeröng ^der Aljèhers) 306, 310.

(bö de Gajö's) 310.

, zie rénggét —

.
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Boeröq (g), zie Aroel —

.

, zie Karang —

.

Boesöq 362, 381, 383.

rëpèq 383.

Boetflr (g) 21, 157.

Böi 281, 337, 338.

, lat — 125, 284, 337.

, mbah (nëmbah) — 282, 291, 294,

358.

, nóiq — 282, 287, 291.

,
pÖDg ni — 292.

Böjöng 355, 377.

B5köt (g) 252.

Bölö 348.

Bondör Klipah (g) it, 191, 192, 201, 221,

241, 214, 263.

Dëkal of Oekön 240.

BHoén (gebied) 46, 53, 54, 142, 176, 209,

218, 254, 258—259, 261, 264, 266,

364.

(rivier) 13, 204, 254—259, 207.

, Imóm — 266.

, Mójang — 263, 266.

Bónggèng 343.

BSngköq (g) 206.

Bönön 211, 333, 337, 338.

Bönön, anaq — 318.

Böntöl Linggö, zie Boentöl

Nangka, Téiigkoe — 174.

, zie Gênténg —

.

Börö boedjór 129.

lintang 129.

Bösèq 349.

Brah Panjang (oedjöng) 179.

Brahim of Ama-n-Pëpan'q 230, 234, 236.

Braim Bapa (vertelling van — ) 75.

Brandang 1.36.

(g) 53, 221, 240, 241.

Brangén, zie Oedjnng —

.

Brawan-gebergte, zie Boer ni —

.

Brawang 26, 165.

Brawang Bénljirém (g) 49, 219.

Gadjah (g) 26, 29, 166.

Moenlé (g) 165.

Salam (g) 46.

Brèt 349.

Brieënng = löndi 145, 165.

Bringén (e) 303.

(g) 49.

Bróq 361.

Bröt 305.

Chabar = köbör 320.

Chatib = katép 156.

O-

r).

Daboes-spel, bëdabocs 286, 315.

Dagang 103, 235.

, zie Djèrèl —

.

, KëdjoerHn — 103, 235, 250.

, pëngoeloe — 103.

Dab 190, 370—377.

1 (bij Badaq, GajH Loens) 236.

II (bij Toenggöl) 247.

III of Koetö Dah (in Isaq) 35, 39,

196-197, 201, 20.3.

IV (bij Bëma) 240.

, Pëngoeloe TJcq — 197—199.
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Daki 377.

Dalam 152, zie dolöm en röU

Daléng 34.

, zie Boer —

.

Daloe 247.

(e) 171.

, zie Koelö —

.

, zie Paja —

.

DalÖDg 388.

Damar 35, 143.

lèlèh 93.

Dami 126.

Dapoer 138, 316.

mënitö 6.

Dara, zie döró 343.

barn 281.

Daral, zie döröl 7.

Oaréng 306.

Daroes, mëdaroes 314, 324.

Daloe 215, 332, 333.

(g) 240.

Bëroe (graf van —) 20, 94.

Goeroe (graf van —) 156.

Imah (graf van —) 267.

Linlang (graf Tan —) 204.

Pësëki (graf van —) 174, 202.

piloe 202.

Prau (graf Tan —) 206.

raléq 334.

Tindjn Langél 207.

Dat6q 215.

Ganti 244.

Kërköm 191.

Söléng (graf Tan — ) 215.

Daan kajoe 114.

Da'tra, zie döwö.

Déah of dèêab, zie djdjah.

Dëdamar (g) 5, 35, 36, 143, 183,

205, 207.

' Dëdamar, zie Aroel —

.

, zie Boer —

.

, zie Wöih ni —

.

1
Dëdawan 308.

I

Dèdèng-spel 284.

I

Dëdöp 31.

, zie Aroel —

.

, zie Wöih —

.

Dcdöq 109.

Dëkat 241.

, Békél — zie Rékét.

Oèlah-n-djangka 353.

Deli 256, 257, 314.

Dëlöng 216.

(g) 103, 215, 216.

Dëmaq 382.

Dénalabidin (e) 227.

Déndajang 253.

Dëndang 300.

, zie hoeköm.

Dëné 2.

Batoc Liolang 39.

bönön mënanggö wöih 54.

Daléng 37.

Dösön 37.

Kërëlan 36, 183.

Oemang 36, 183, 209.

ni Poepandji 22.

rawan 54.

Dëngan 333—336, 338.

Déngén (e) 303.

Dënió 105.

tërlangès H8.

Dëpa = öndjöq 273.

Dëpéq-ïiscb 145—148.

Dëras 305.

Déré, bëdéré UI.

Dérén of dirén 372.

Dërhara 362.

DjnhHr 93, 103.
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Dés, idésün, mëndésön 2C9, 504.

, pëndés 82, 269.

Déwal 86, 125.

mpaUsagi 86.

Diang, bërdiang 111.

Diat, zie diöt.

Diböng 45.

Didésön, zie Oedjöng —

.

Didóng-spel 1 30, 1 55, 1 80, 285, 284—286,

287, 290, 320.

, goeroe —, zie goeroe.

, lampöq —, zie tampöq.

Dikr = djékér 315, 322.

Dioe (e) 195.

Diöm (g) 259, 267.

Diöt 82, 110, 111.

Diri, ndirén atoe 315.

Dirén of dérén 372.

Djabö (g) 49, 225.

Djadén (e) 230, 234, 255, 239.

Djaès of djès 345.

Djagal, zie Paja —

.

Djagöng 57, 203, 352.

(g) 9, 39, 200, 201, 203.

, zie Wöih-n—

.

Djaiz 113.

Djakat 545, 346.

-. padi 348.

Djalang, zie Kërëtan —

.

, liëidjalang 111.

Djalél, Hëngoeloe — 224.

Djalö 53, 142, 143.

Djaloe, bêrdjaloe 985, 326.

Djalöng 15.

(g) 13, 14, 25, 26, 56, 174, 190.

Djamal (e) 243.

Djamat 215.

(g) 215.

Djambèé ie 32.

Djambang, Mërali — 227.

Ojsmbi (g) 115.

Djainbö hjé, Wöih-ni — 7, zie verder Djëmèr.

— —, Koeala — 255.

Djambö Awé (g) 34.

, Teungkoe — 255.

—— Keutapang (g) 40.

Tangga* (g) 40.

Djamboe 10.

, zie Oedjöng —

.

Djamboe Ajir (of — Air) = Djëmèr 7.

Djamboer 2, 136, 141, 352, 379.

djoedi 379.

gëlêaggang 379.

kökóp 136.

Agocsön i9.

Ajar = Djëmèr 4, 7.

Alang 37, 48.

(rivier) 48.

Djamboer Atoe 1 (tusschen Dj. Tërlés en

Dj. Mëlèlang) 50, 52.

II (tusschen Boegaq en Dj.

Atang) 37.

III (tnsschen Dj. Koelöm en

Tangkahan) 47.

IV (tusschen Trangón eo Për-

téq) 46.

V, zie — Baloe.

, zie Aroel —

.

Djanggöt 46.

Djamboer Balö Loetoe 49.

Batoe (of — Atoe?) 15, 254, 265.

Bërêkèng 42, 43.

Bëtöng 46.

Boelöh 48.

Daldng I (ten Z. v. Lójang) 34.

II (ten Z. V. Samar Kilang) .57.

Gënténg 50, 51.

n-Goerab (of — Mënggoerah) 49.

Inö-n-rftróh 42.

Kërséq 50, 51.

Koelöm 1 (Z. W. v. LökSp) 31.

— II (Boven-Meulaböh) 39, 40.



Djamboer Koelom III (bg den B. niTangkaban)

*7.

IV (bij den 11. Agoesön)

49.

Koengke 49.

Koeol .•5.».

Kómal 49.

Laboe 57i.

Lama Tjoel 51.

Laqlaq 49.

Liang 49.

L5k5p 30, 31, 34, 43, 47.

n-Mêoggoerab 49.

Mpan .50.

Ö|5h 20, 2.3—25.

Öwaii 4K.

Paja 50.

Panah Boer IR.

Panah PalHb 18.

Papan I (bij G. Babah Angcn) 18.

II (bij den B. ni l'oepandji) 22.

Pênimbön 42, 43.

Poelö Bësar 46.

Poenli 258.

Réias 40.

RènUng 17.

Sëdjöq 40.

, Boer ni —, zie Itoer.- Simpang Kalang 48.

—— Tangkahan 47.

Têlêdóq 49.

Tèrlés 50, 51.

Tingkóm 46.

Tjalöng 48.

Tjëlikfl 46.

Tómbang 45.

Wakal 49.

Djamoe, méndjamoe, ndjamoe 281, 282.

Djaoggöi, zie Aloë —

.

Djangka 353.

—— , zie Keudè —

.

1

Djangki 360.

Djanlar = póén 57, 135, 308, 312.

, uiëndjaDlar 283.

Djapar (e) 228, 229.

Djara, zie djira.

Djaran (c), Rodjo Boekrl — 171, 178.

(Pëngoeloe Gaj5) 158.

Djarëng, 57, .360.

DJarl 382.

milém 8.5, 274, 300, 304.

Kjaroel (g) 216.

Djala, zie Ama-ii—

.

Djau 360.

Djant 139, 156.

Djawc, djawèn, idjawèn 316.

Djawer kolok — Ijclala 165.

Djédjaq 115.

Djëdjaréng 125.

Djëdjöq 57.

Djéh 5, 135.

Djëkal 85, 86, 106.

Djékér Moelól 322, 323.

Djëkés 11.

, zie Aroel-n —

.

——, zie Boer-n —

.

Djêlamé = Hndjöq 273.

Djëlbang 367.

Djëlóbóq, zie Wóih-n —

.

Djéma bëdéré 111.

bërbiaq 111.

boedjang 135.

mênilö 306.

mënösöh 111.

rëndah 63, 136, 269,

wadjép 90.

warCs 90.

Djémali (e) 158.

Djëmalèn, zie Ama-n .

Djêmë^ah, zie Ama-n —

.

(e) 223.
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Djëmënoen, zie In«-n-.

Djëoiér = Dj.naibn Aje (Woih-n — of rivier

van —) i, 7, 8, 9, 10 euz.

• (stroomgebied of gebied van de — ),

zie Döröt.

(elymologie v. d. naam) 7.

Djêmoer 353.

Djëmpar, Si — 239.

Djêmpöiig 345.

Djëngkal 382.

Djén 310, 327.

Djëpal 371.

Djéq, mëndjéq 344.

Djëra, mëndjëra 304.

Djërang, mëndjcrang 211.

, krö 275.

Djëréog (g) 259, 264, 267.

, zie Aroel —

.

, zie Koeala —

.

Pjèrèl 84.

, pëdjèrèlnn 84, 197, 313.

, loerön koe — 283.

Dagang 46.

Inö-n-róróh 42.

n-Lam 35.

, zie Pëmarén —

.

- Lintang 204.

naroe 119.

Naroe 42, 201, 203.

Djërgóng = gëgóng 360.

Djërnaog, wé — 364.

Djërnéh (kamp5ng) 46, 47, 52, 54, 195,

239, 254, 261, 264—265.

(rivier) 12, 13, 45, 46, 237, 254,

261.

, Pëngoeloe — 264.

——, zie Simpang —

.

Djès, zie djaès.

Djeunamèê, zie djëlamé 273.

Djimat 86.

Djira of djara, zie djiro.

Djirö 348. Zie ook róm —

.

Djöbör (e) 242.

Djödjo kandé 119.

Dj5dj5ng 85, 288.

Djódjól, zie Aroel —

.

Djoearö 124.

prang 124, 125.

(e) 263.

Djoeal, zie (Si) Looal 254.

Djoedi, pëdjoedén 379.

Djoedoc 299.

Djoehan, zie Seuneiilin* —

.

Djoeli (g) 14, IG. 154, 211.

, zie l'ëlipèn —

.

, balè — 14, 386.

Djoelón, mëndjodön 293.

Djoemaq 307.

Djoenggör 125.

Djoeöl 114, 272.

Djoeölön 272, 284. 331, 337.

—— , sar'anaq —, zie «ar'aDai].

Djaerüm, zie Ama-n —

.

Djögam, zie Lèbc —

.

Djögó kaul 282, 283—284, 286, 287,

308.

oesö 282—283, 308.

Djöbör, zie dërham —

.

, zie (si) piloe —

.

Djöil, mëndjóit 370; — bocngó 371.

Djójah 117, 138.

Djólö 307.

Djölöl (e) 192.

DjörAq, zie Fëmaréo —

.

D5a, 94, 96.

, mënirö — 83, 139.

, mintö — sëiamat, zie këndoeri.

Dödö 82.

Doeat, zie (Si) Loeat.

Doelab, zie Ama-n —

.

Doenja, zie dëniö.

Doeó, mëodoeo 342.
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275.

Hoeo belas, /ie pfn);ocloc si —

.

Pnerén (doerian) 10.

(kampnn;: aan de Tampnr) — Kala—

.

(kamp. bij Nalfm, Ojëmèr) 208, '214.

(aan de W. I'órant;) 22.-, 2.)l, 236,

.-V28.

(wijk V. I'adang, G»jn-L.) 252.

, zie Aroel —

.

, zie Kala —

.

, zie Wöih-n —

.

Doeroe l.»*, It-Tdoeroe 304.

DaesoeD, zie dösriii.

Dollar, Atjèb — 345.

Dolotn =: Mal. dalam 152.

(bruidsbed) 275, 284, 287, 289, 304.

= pëodolóm 275.

, rinlah — zie rintah.

, zie Tami —

.

(o(mcroan) ' Polom, zic Toeo —

.

Don, zie doen.

Dèngra-bladcren 328.

Doraka 305.

Dóran 144.

Dnro 343.

Döronj; 144.

Dornl, 7.

, Gebied der — of DjëmèrlDjambo-AjPl-

streek 7—10, 194—219 enz.

DSsön 141.

, pëdosonon 80, 157, 141 enz.

(rivier) 37, 101, 215, 216.

gebied .37, 101, 103, 160,212,215—

216, 217.

(kiimpSng, eigenlijk Niwnr) 216, 217.

, zie dënc —

.

Dówó 115.

sóq 119.

Eas 14.1.

Ékèh, I'anglim" l'mng —
Ëlang, Dclang 134.

Élès, mênèlès 352.

, pënèlès-n-bak5 353

Énang-èn.iDg 14.

, Ravijn v. d.

Ëpjoen (ook pioen) 83, 388.

Ëra 336.

Eseukanda, zie Iskandar.

Étéq 358.

Elèq 335, 336.

Éljém = Ama-n-Doclah 234, 236.

Éwéb 171.

, Rndjó BoekiH — 171, (72.

O-
Gadéng 83.

(geslacht of 1'cngneloe) 157, 1.59, 166,

168, 214.

, 1'ëngoeloc — V. KSWI 198.

, zie Aroel —

.

, zie Oeioe-n- —

.

Gadjah (e) 46, 256, 258.

(rivier) 45.

Giidjah, zie lilang Tiinbang —

.

, zie Boer ni —

.

, zie Ilrawang —

.

, zie nöndöng —

.

, zie paDglimö —

.

, zie pawang —

.

-, zie Tapaq-n .

, zie Timbaiig —

.
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Gadjab Pêdjoet, zie Boer ni —

.

Gad<>ng bêmbön 57.

kajoe 57.

Gajö-volk als éi^n ellinoRraDsch geheel 55.

Gajö (elymologic v. d. naam) 76.

, blah — , zie Moenté —

.

, Pëngoeloe — 158, 161.

Loeös of— Tanjé 10-12,219—25.Tcnz.

Tanjó 10, 219, zie verder — Loens.

Tanjóc 219.

, ódöl — zie iidöl.

Gajö-gajó 76.

Gala, zie görfll 349.

Gambang 286.

Gamoet, Pètoen — 252.

Gampët 250.

Gamia (e) 256, 258.

Gandé, zie Aloeë —

.

Ganlang 315, 382.

Garili. zie Datuq —

.

Gapöl (g) 168.

Garang, zie gëgarang.

Garoeda, zie gêrëdö.

Garöt 214.

(g) 42, 214.

GaséDg 162, zie Pëgaséng.

Ga'éng 102, 345.

Gatjép 367.

Gawé, pëgawé = goeroe didóng 284.

Gëdaböbón 360.

Gëdanp 360.

Gëdêgöm 144.

Gêdoebang 367.

Gedöng-spel, bëgëdöng 203.

, pëgèdöngan(-5ii) 203.

Gëgaraog (garang) 184.

(g) I (aan 't Meer) 184.

II (Gajö Loeös) 101, 107, 108,220,

225, 232, 242, 243—244, 253.

, zie Aroel —

.

—, Rödjö — 157, 165, 210, 244.

Gëgaréng 143, 144.

Gëgari (g) 264.

Gègë 144.

Gëgëdèm 133, 286.

Gêgoerilón, zie gnerilöii.

Gcgöng 360.

Gcgöq 207.

Gèh 345.

Gëlar, zie gëral.

Gëlas 144.

Gëiënggaiig, djaiiilmer — 379.

Gëiënggnng '!3.

(g), zie Pëiiiarén —

.

Gëlöq 167.

(g) 21, 1(;7.

Gcmbójnb (rivier) 361.

Gëmpös 358.

Ccnap — llödjö Boeiljaiig 153, 155.

Gëndét 281, 368.

Gënggarnan, zie gënggömön.

Gënggömön 310.

Génoerön 363.

Gënta, Njaq — 158.

, zie sënsém —

.

Gfntali, zie Ama-n .

Gënténg (g) I (bij Kala-Kèlol, Meergeb.) 168.

II (bij Lójang, Doról) 189, 204,

205—206.

111= TëbSi 201.

, zie Aroel —

.

, zie blö —

.

, zie Djamboer —

.

, zie Pëmarén —

.

BajSr (g) 26.

Böri (g) 26.

Samen (g) 33, 188.

Tajól (g) 33.

Tanóh Liól (g) 25.

Gëóngön, zie giöngön.

Gëral 123, 307, 337,



Gérbaog (g) 20.

, zie Piotoe Rimbö —

.

Gêrëdaq, bêgërëJaq 285.

Gërëdö (= garoe.la) 18!».

Gërëg5ug (g) 197.

Gërëadang 348.

, zie róm poelöl —

.

Gërëpa (g) I (Póröl) 56, iOl, 212, 2l«,2t7.

II (Sërbódjadi) 212, 262.

, Kampöng Oeraog —, = Gërëpa II.

, Pëngocloe — 101, 212. 216, 262.

Gërgös, mënggërgós 351.

Gëroedoe 367.

Gëroenggang (pëdjamboerön) 29, 30.

——
• (r'nier) zie Wöih-ni —

.

Gërót, zie Ama-n —

.

Gëlah 57, 58, 260,261,355,360,365—566.

Gëiéb 549.

Gëijéq (». Tanapór, litel) 239.

GendÖDg (bet oelèébalangsgeslacht Tan) 203.

Geokoeèb, zie Keudè Kroeêug —

.

GeumpaDg (g) 28.

GeaneugAm, zie gêdëgöo) 144.

GenreudÖDg, zie GoeDöng —

.

Gealab, zie Awé —

.

Gèwal (g) I (Döröl) 200, 206.

n (Gaj5 Loeös) 251.

, Pëngoeloe — 206.

Giléq, zie sënsém —

.

GiAngan, gióngön of gèöngön 57, 359.

Glamé 344.

Glang 281.

bêrapél 368.

boelöi 368.

iöq 368.

kroeDljöng 368.

poentoe 368.

Lélél (g) 225.

Gbp 118.

Glé Bealöng (g) 38.

Giitnö 10, 168.

I
Giimö, zie Koeto —

.

I

Glöab 313.

i Gloempaug Uoea (g) 163.

, Toelioe Béntara — 180.

Gloendi 369.

GIHng 387.

Goelöng séréb 375.

- -. mëgoelöng bakó 353.

, mëuggoelóng 352.

Goembaq 507.

Gücmpang (g) 49, 225. 361.

, zie Ama-n —

.

Goendjaq (g) 236.

Goendjó. Si — .506.

Goenèng (geslacbl ?. Këkajakan) 174—175,

178, 181, 182. 186. 190. 234.

, Ródjö — 24, 157, 175, 186.

Api 11, 30.

GeureudSng 4, 14, 18, 20, 23. 185,

187; zie ook Boer Kaul.

Këmënjan 13, 46.

Oedjenèn 30.

Peaêt Sagèc 28.

Poeljnq Koembör 46.

{
Sarbo Langét 4.

Tjêlala 33.

Toelöng = Boer Moelèlóiig of Tèlóng 4.

Goenlja 142, 345.

Goeöl (werkw.) 285.

spel 130, 155, 28.5, 285—286. 290.

, mënggoeol Ijanang 286.

, zie goeroe —

.

Goepnng 307.

Goerab, zie Mênggoerah.

, zie Djamboer —

.

Goerép boer 365.

Goerilön, gëgoerilön 372.

, zie Boer ni —

.

Goeroe 95,2.57,284,506.307,510,511, 545.

, bëgoeroe 275, 280—281, 290.

I

-, Daloe — 156.
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Goeroe, Bodjö — 161.

didóng of pcgawii 180, 284—285,288.- Rocól 13.5, 28.-^—285.

kékci- .^Ofl.

Manggi, Tëngkoc — 209.

njaböog oeböt .169.

n-oew,iq of waq .ïR9.

prang 124, 125, 1.58, .328, .ÏGH.

saman .ïfi9.

Goetöl 307.

GSgör (g) 190.

Goip 241.

Golö (g) 108, 222, 223,224,225,226,227,

229, 230, 231, 232, 252.

(rivier) 222.

(Jolo, hlah — I (in Pégascng) 163, 168.

11 (in Takéngön) 178, 180.

, zie Bl;inj; —.
, Pëngoeloc — 159, Ifil, 16.Ï, 168,

234.

, tjpq — 225.

Gömpenl 152, 153, 17.3, 175, 180,231,311,

3.30.

Gondn (e) 303.

Gong 133 enz.

Gór 143, 146.

Görgór (g) 49.

Görö Gantüng, Tëngkoe — 174.

Gfiröl, mënggnrnl, mënggörolnn 349.

Gri 365.

k:_

Haba 520.

Habib 190, 243, 315, 329.

Sajél (graf van —) 184.

Hadj 314, 315.

Haagat 96.

—— pëpakiron 96.

Haiiloe 305, 327.

Haq tëlëkin 85.

Harakat, zia rëkal 384.

Harcukal, zie rëkal 384.

Haroes, zie warns 89.

Harös, zie warös.

Hasta, zie sëta 109.

Bacil, zie ascl 280.

Hoeköm 81, 105, 108, 110, lil, 112,

113, 122, 12.1, 139, 221, 277, 279, 299,

319.

, mënósab 289.

dëndang 300.

pra'il 319.

I (praeflx) 316.

lalni, zie aln.

langgö, zie angg".

Ibi of bibi 332. 335, 335, 3.36.

Ibn Batoetah 76, 77, 91.

Idcsön, zie des.

Idi (g) 53, 154, 385—387.

Idjawèn, zie djawé.

Idjn, zie 1'ëlëri —

.

Idjöq 139.

Mirah 51.

Alncélë Miriih , zit

Ikan Irl 145.

Iköihi, zie köih.

IkAl 281.

Ikon 27.

, zie Onéng-n —

.

kaïil 143.

Ikönlakan, zie könlaq.

Ikól, n)ëDik6t 372 en zie Upé.

Hang 17.

(e) 155, 158. 163.



Hang, zie Paja —

.

, zie Taoóh —

.

llëgéhön, zie lëséh.

Héb, zie oeièh.

Ilènan, zie lèa.

llmoe 66, 121. 12», 527, 561.

Iloeabao, zie loeali.

Imab, zie Datoe —

.

Imbó 220.

Imërdèkaan, zie mërdèka.

Imeum, zie imöm 88.

Imoel 339.

Imam 81, 82, 84, 85—86, 90. 9i, 105,

108, 113, 121, 124 enz., 221, 222 enz.,

235, 274, 273, 280, 312, 313, 314, 325,

345, 346, 366.

Balé (geslacbl) 178, 191.

Boekél, Tëogkoe — 240.

, Ródjó — (»an M. Padang) 158, 162,

163.

, (yan L6l) 177.

Tjéq 152, 136, 157.

Impol, — pëdéh, — sara daloe, — sara-

mpoe 335.

Indang, bërindang 361.

Indjon 313.

Ingi 2.

Inib 318, 352.

Inö 42, 279, 292, 295, 303, 532, 333,

335.

, përinöa 305, 337.

n-Bënta 193.

n-Djëmënoen 228.

n-ipaq 305.

lab of — Dgab 333.

n-majakau ."05.

mpoerah .335.

ngah, zie — lah.

nljoe 333.

oedó 337.

pëdéh 333.

Ino pön 335, 556.

n-Ramaa 19.ï.

n-róróh 42.

, zie Djamboer —

.

, zie Djèrèt —

.

, sar'inö 79.

n-wéQ 305.

wó 333.

Inlan, zie Ama-o —

.

MoeJa (e) 261.

Inlém-intem (gebergle) zie Boer —

.

weg 41, 43.

16q 56, 348, 568.

lösah, zie ósab.

Ipaq 305, 533, 336.

, zie Ama — en Inö —

.

Ipawèn, zie pawé.

Ipöq, zie lapé —

.

Iradjahi, zie radjab.

Irarooê 146.

Irëboes, zie rëboes.

Iroelah, zie roelab.

haban, zie sah.

Isalc, zie salé.

Isangié, zie sanglé.

Isaq (g) 8, 9, 10, H, 31, 34, 35, 36, 38,

39, 58, 68, 94, 99, 102, 103, 158, 160,

161, 163, 174, 180, 194, 196—204,

209, 210, 211, 214, 218, 221, 266,

267, 301.

, zie Hoeaté —

.

IsëmiangöD mét, zie sëmiang.

Iskandar Moeda (Meukoela Alam) 97.

Isö-isö, zie Wöih-D —

.

(raTSn) 42.

Isöp, misöp, mënisópön, niënisapi 388.

Israël 63.

Itjêtjiirön, zie Ijctjór.

Itoiki, zie (óiq.

ItniköD, zie löiq.
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laman, vorst van — 255.

Java (JnVaDeii) 62 '227, 274, 276, 281, 289,

306, 309, 313, 322, 328, 329, 339, 343,

344, 350, 389.

jn, j6n, toelofi — 292.

is:_

Kaboe (g) 385.

Kader, Lcbc — 65.

Kadra = kawan 144.

Kail Bëloel (e) 255.

Kain 373.

Kaja = oerang kaja 102.

Lömöt 102, 103, 213, 215.

, Rodjn — 157.

Kajb 214.

Kajoe 114.

, zie koclét-ii —

.

, zie noeroenön — of nëgoe —

.

zie Têlögö —

.

n-karap 372.

tahi, zie — löi.

tói 180.

Töi, zie Pëmarén —

.

Kajöh 143.

Kajói-kajöi, zie gajó-gajé 76.

Kajóng, zie Ama-n —

.

Kaka of aka 335, 336.

Kaki-n-Goerilön, zie Aroel —

.

Kal 345, 354, 385, 386.

piloe mala 103.

Kala 175 enz.

, zie Kala KM61.

of Koeala (geslacht van Kêbajakan) 175,

176, 183, 184, 209.

, mërësah — zie mërësah.

, Moenté — zie Moenté.

, Pëngoeloe —, zie Pengoeloe Tjéq Koeala.

Bintang, zie Koeala —

.

Doeren (g) 48, 239.

Knla Kétól (g) 21, 168.

Kröh, = Koeala — 34.

Lawang (g) 249.

Lëmpösö of Mpö (g) 213.

Loeang, zie Boer ni —

.

Mërbö (g) 48.

Mërpoeogo (g) 49, 369.

Pakang (g) 37.

Panggöh (g) 53.

Rimoel (g) 168.

Sërënipah (g) 168.

Kalang (g) 236.

, zie Oedjöng —

.

, zie Telöq —

.

Kalö, zie Panglimö — 242.

Kaloei (g) 48.

Kam 337.

Kambéng 57, 358.

, zie Lójang —

.

, zie Tanggaq —

.

Kampél 375.

Kampoeng Bësar 256.

Kampöng 78—80, 86 enz., 136 enz., 139, enz.

, pëkampöngön 240.

, zie Ama-n —

.

, Pëngoeloe — 167.

Lande 217.

. Loeös 45, 50, 219, 220, 240, 357,

361.

Oerang Gërëpa = Lëlés 262.

Oerang Pënarön 259.

Oerang Sëkoeölón = Lanténg 263.

Pëngoeloe Kala (Koeala) 183.
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Kampóng Peogoeloe Psjöng 217.

Sërampaq )8.ï.

Kandang, Panglima — 171.

, Pêogoeloe — 26i, 205.

Kandé 119, 312.

, zie djödjö.

KiDdoeri, = kéndoeri 322.

Kanés 10.

(g) 6, 32, 33, 176, 188.

, zie Aroel —

.

——, zie Onéng —

.

Kaotéh, Dgantéh 134, 571.

Kanljél 57.

Kantjéng 368.

Kapoer, lie majang —

.

Kapör, zie Atoe —

.

Karang, Kêdjoerön — 235, 239, 256, 260.

Karaag Ampar (g) 36, 27.

, Rödjö — 177, 181, 180, 188.

. zie Wöih-o —

.

Karang Boeröq = Kareuêag Brö*.

Karap 372.

, zie kajoe —

.

Karenêng, zie Aloeè —

.

Brö* (Karang BoerSq) (g) 13, H,

25, 385.

Meulób (g) 190.

Karö, ngkarö, pêngkarö 359.

Karo-Balaks 50, 68—70, 72, 284, 309, 528,

358, 365, 369, 571. 389.

lUröng 132, 375.

Kasip 371.

Katép (of atép) 82, 105, 124, 156, 221,

222, 241, 246.

Kaler 361.

Kali 345.

Kaljang 352.

Kaljoe 58, 260, 355—356. 382.

Kaal (= köl) 4.

, zie blö —

.

——, zie djögö —

.

Kaal, zie pinloe —

.

, zie mêsco6h —

.

Kawa or séngkawa 356.

Kawan 143, 144, 584.

Kawé 336.

Teopal (e) 255.

Kawél 368.

Kawöm 87.

Këbajakan (g) 25, 33, 63, 66, 67, 69, 131,

157, 142, 156, 157,160,171,173—177,

179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,

188, 189, 190, 202, 221, 254, 258, 206.

Kébö 248.

, zie Boer —

.

Këbön 136, 346, 347.

, bêrkëbön 342.

Këböl, Pêogoeloe — 136, 166.

Këdéh, mëagëdéb 27.

Këdibóngon 45, 44.

Këdjër*n, zie Blang —

.

KëdjoerHn 64, 83, 93—100 enz., 105 enz.

(e) 181. .

Abnq, zie Aböq.

Binlang, zie Binlang.

Dagang, zie Dagaog.

Linggö, zie Linggö.

Moedö (y. Tëmbólón) 189.

(t. Linggö) 196, 215.

(». Pënampakan) 226 enz.

Tjéq (t. Pënampakan) 226 enz.

Pëtiambang, zie Pëliambang.

, zie Döikön —

.

, zie sawab koe —

.

i Këdoea, zie kröa 337.

i Këdöl 242.

Këkaboe 42.

, zie Pinloe Rimbö —.

Këkaboer 2.

Këkal 144.

(e) 303.

Kèkap-D-krö 203.
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Këkas 274, 275, 288, 291.

Këkëlang 278, 279, 280, 287, 288, 289.

Këkëmoe 6, 11.

, zie Boer-n —

.

Kckér 308.

, zie goeroe —

.

Këkërlèng 377.

Këkërsèng 377.

Këklép 315.

Kckftbörön, zie kobör.

Këkoejang 21, 197.

(g) 8, 197, 198.

Këblaiig, zie këiidi cci labne.

Këli-Icknn 1.33.

Këllah .16, 548.

Këmala, raoekëraala 106.

, Pëngocloe (of Rftdj») — 10.5, 106,

157, 232, 245, 246.

Rödjó 245.

Dërna 108, 252, 254, 245, 247.

Këmali = pantan}; .505, 347.

Këmaloen, zie maloe.

Këmënjan, róm poelöl — 348.

, zie Goenöng —

.

Këmënjèn 23, 204.

(g) 205.

, zie Fëmarén —

.

Këmili (k) 156, 159, 160, 161, 164, 167.

(slam) 158, 159, 160, 161.

Këmoedi 143.

Kêmoelö 201.

(g) 201, 201.

Këmoenéiig, Mërêsah — 156.

(g) 266.

, zie Ama-n —

.

Kênipöng 156.

Rena, zie kóna 340.

Kênawat 180.

(ü) 3.Ï, 178, 179, 180, 181,209,369.

, zie Aroel —

.

, zie Simpang —

.

Këndang 345.

Këndawi 244. 247.

KënJi ranan (= këlalang) 577.

bónón (= labne këialang) 377.

Këndocri 102, 143, 159, 204,274,289,500,

305, 307, 314, 313,322—323, .331, 340,

343, 344, 346, 351, .562.

, ngadjén — 323.

aroeah 315.

bocngong lada 358.

krS 322.

si Icmaq loengi 322.

minlö döa sëlamël 315.

Moelöt 323.

nëgaii 514.

njaw,-,h in 314, 315.

nlóngöm 34.5.

nlóngöm oemah 130.

noedjöhi of nödjöhi 314.

n-oeloe-n-wöih 340.

si ópal kédcDgé 323.

sawah koe Pëngoeloe 322.

toerön mèt 314.

KeDëkl, zie Aroel —

.

Kênjöron 42, 43.

(rivier) 43.

, zie Pintoe Rimbo —

.

Kënöndölan 120 (Tan köndöl = zillen).

Kénljét Manoeq (g) 162.

Kêpal 348.

, ïie röm —

.

Kêpala (titel) 106.

, moekcpala 105.

(= room) 140, 357.

Akal (= Pëlakal) 94, 102, 103, IOC,

16,5, 198, 199, 221.

Këpanlang (g) 197.

Këpëras 145, 145.

Këpilö 57.

Këpinós, zie Blang —

.

Këpöh 358.
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Kfpóq 355. K6t6l 165.

Kéq Ui. (g) 6, 9, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 38

B?toel, zie Kail —

.

64, 65, 151, 159, 165, 166, 167-168,

Këra, zie Boer-n —

.

170, 189, 240, 329.

Kërbön 314. , zie Kala —

.

Kërdj», zie kirdjö 81. , Pingoeloe — 187.

Kërdjo 79, 81, 114, 280, 309. -, zie wé —

.

, bërsikërdjön 79. , zie Wöih -.

bërSndjSq 272. Keudè 385.

mêsoeköt 280. Djangka (g) 15, 154.

moerép, — maté 81. Kroeèng Geukoeëh (g) 17.

Kërëlanc 208, zie Kërlang. Lapang (g) 17.

Kërëpc-n-ak.niig 5. Lawaïh (g) 17.

Kërés 281. Keudjroeên 93, 96, zie KëdjoerSn.

Kêrëlan 36, 375, 376. Malcm 203.

(g) (in 't Alasland) 227. Kenmala (g) 107, 164.

, zie Boer-n —

.

, Toeankoe Radja - 191.

, zie dëné —

.

Keurealiêng 143.

, zie Pinloe Bimbö —

.

Keurcutóc-rivier 29.

, zie soebang -. Keutapang, zie Djamb5 .

Djalang (g) 12. Keulji' 80, 87, 88, 89.

Rërköm, zie Ama-n —

.

Kidöl 131.

, zie Datóq —

.

, Ródjö — 174.

Kërlang (of Kërëlang) I (aan de l>ënar5n) Kikah 314.

101, 210. Kilo 336.

II (in 'iSamar-Ki nngsche) 208, Kilai 185.

217. Kinté, mënginté 278.

, Pêngoeloc - 101, 210, 217. KiSp 377.

, zie Ama-n —

.

Kiri, zie Simpang —

.

Kërmal (g) 239. Kité 131, 1.32.

Këröa, zie rHa. , awah-n — of oeloe-n— 132.

Kërséq 377. Kiljös 321.

, zie Djamboer —

.

Kilóê, zie kèlól 1C5.

Këlapang, zie Ama-n -. Kla 41.

Klam lamlé 324.

bëboengo, — bëlëpi, — boedjang, — KlambHn 148.

sëlaloe 374. Klapéng 206.

KëlibSng (g) 53. , Rödjö — 206.

Këljal 342, 344. Klati 307.

Këloekah (g) 50, 190, 243, 249. Klélé 19.

hëloemboe 275, 307. , zie Arocl —
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Kléléng, zie Boer-n —

.

Klètón 201.

, zie Lójaiig —

.

Klings 61, 197, 383.

Kliöl = liöl 15.

(g) «.

Kliötön, zie Boer-n .

Klipab, zie Ama-n —

.

, zie Böndör —

.

Kliloe (g) 33, 174, 177, 185.

Klöang 24.

(g) 21, 32, 41, 157, 188.

Kloeêl (g) 244.

Köbar 64, 320.

, këköbfirön 320—321.

, pëköbörön 82.

Ködjór 146.

Koeah 213, 357.

Lande 213.

Koeala = Kal».

, zie Ama-n —

.

, blah — =. blah Kala.

, Pëngoeloe — 230.

, Pëngoeloe Tjéq — 175, 183, 221.

Binlang (g) 181, 182, 18.3, 210.

Djambö Ajé (g) 255.

Djëréng (g) 45.

Kröh (g) 34.

Langoej (g) 39.

Loeang, zie Boer —

.

Mëriam (g) 2.39.

Péndéng (g) 47 en zie Boer ni —

.

Sêrba (g) 48.

Seanagan (g) 41.

Seupoejöh (g) 51.

Simpang (g) 46, 47, 237.

Koeali 355.

Koeboer 90.

Koedö 357.

Koejoe 362.

Koeköh, wé — = wé poeköb.

Koekör 57.

Koclahkamar 255.

Koelét-n-kojoe 136.

Koelét Manés (gelmclil) 248.

. (berg) 45.

Koelö 241, 360.

, mëkoelö 241.

Koelöm 144.

, zie Djamboer —

.

ni Pëtêri Boengsoe 167.

Koelös, zie Aroel —

.

, zie Wflih —

.

K'oemab (= koe oemafa) 159, 162.

Koembang, zie Asam —

.

Koembör (g) 46, 264.

, zie Goenöng Poetjöq —

.

Koempoe 334.

Koeogké-bcrg = Boer Agoesön 49.

, zie Djamboer —

.

Koenjét 309.

, zie Blang —

.

Koenti 306.

Koentjér, zie Ama-n —

.

Koenljö 142, 345.

Koeöl 33.

, zie Djamboer —

.

Koepaiig 274, 275, 361, 362, 378, 381,

382.

rêpèq 383.

Koeréq 342, 358.

Koeroe 78, 332.

Koerön 377, 378.

Kocla Poesoe (g) 155.

Koela Badja (g) 155, 234.

Koela Sawang (g) 17, zie ook Sawang.

Koeljaq 152; zie ook oetjaq.

, Goeroe — 257.

, Pëngoeloe — 265.

Koetö 160, 163, 197.

, zie — Tras.

, Tëngkoe di — 187, 240, 329.
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Koetö Bangoen (g) 49.

Bëndél (g) 246.- Blang (g) 223, 236.

Boekél (g) 223—225, 36 i.- Bröló (g) 197.

Dah zie Dah III.

Daloe = Tëdaloe (g) 247.

Glimö (g) 21, 65, 168.

—, Mësëgil — 168.

Kreng (= Koeló Rödjö) (g) 35, 197,198,

201.

, Rödjö i — 200.

Lah (g) 217.

Lintang of Tëlintang (g) 1 (in Pëgaséng)

162, 163, 165.

II (bij Roesép) 189.

lü (in Gaj5 Loeös) 108,223,230,

231, 232, 233, 231, 235—236, 237,

238, 361.

L5s5Dg (g) 237.

Mëlaka (g) 20, 21, 22, 65.

OedjSng (of Toedjöng) (g) 225, 240, 244.

Panjang, Pêngoeloe — 241.

Rajang (g) 35, 197, 198,199—200,

201, 204, 205.

, Imöm i — 200.

Riöm (g) 243.

Rödjö (g) 216 en zie K. Kreng.

Saoggé (of Tësangge) (g) 214, 250, 251.

Sëré (g) 224, 225, 227, 229.

, Pêngoeloe 224.

• Sri (g) 49.

Tandjöng (g) 212, 217.

Taréng (g) 255, 256, 263.

Tinggi (g) 244, 248.

Tras (g) 187.

Köib, mëngöih 140.

, iköibi 357.

Köil 335, 336.

Köis, zie Wöih —

.

KSkör 328.

Eöl = Kaal.

, Boer —, zie Boer Kaul.

Kölaq 23, 245.

, zie Ampa —

.

; zie Blang —

.

——
•, zie Laut —

.

, zie Paja —

.

, zie Pëmarén —

.

, zie Pëlëdöhön —

.

Kömat zie Djamboer —.

Köna 340.

wóib, ngöna wöih 340, 341.

Könéng 246.

(g) 43, 50, 52, 246, 253.

, Prang — 252.

Köng I (aan de Boven-Tripa) 52, 164, 214,

220, 250, 253.

II (in Gaj5 Loeös) 164,214,221,242,

251, 253.

Boer 242, 251.

Palöb 242.

, Pêngoeloe — 251.

Köng I (in Linggö) 164, 208, 210.

II (in Pëgaséng) 164, 165.

Könjèl 6, 39.

bast 275, 350.

KöDJör (ook köndjör en köjör) 116.

K6nó of réséq — 277.

Könlaq, iköotankan 310.

Köp 84.

Köpör of kópór 246, 372.

(g) 264.

Köró 2, 57, 110, 122, 200, 342, 356, 358.

, ngörö 357.

, mëngörö 58, 341, 359.

, zie laja-ng —

.

, zie Löjang —

.

djalang 365.

djögöl 311, 328.

pënoerép 274.

Kótèq, pënjakét — 242.

87
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Kra, zie Panté —

.

Krahmal 327.

ni ödöt 121.

Krambél 216.

(g) 39, 197, 198, 199, 202, 204.

, Wakél i — 200.

Bner (blah) 199, 202.

PalSh (blah) 199, 201, 202.

sëmclah 204.

Krandam of kröndöm 275.

Krang 368.

Kraq 83, 388.

Krawang, mëkrawang 376.

Krékël 372.

Krëndö 84 ; zie papan —

.

Kiéng, zie Koelö —

.

Rriniji 376.

Krititjiêp 61, 214.

Kriöl 371, 373.

Krö, zie kèkap-n —

.

, kêndoeri — 322.

, (sijmendjërang — 275.

Krö, mbah — 294.

sömböl 56.

tjëlö 56.

töm 277, 293.

Rröa, zie röa.

, bekröa, zie röa.

Kroeêng, (= rivier) 246.

A'am Koembang, zie Aloeë —

.

' Balèê 36, 51, 385.

Boengóng Talóé 40.

Geokoeëh, zie Keudè —

.

Inóng = rivier t. Meulaböh 361.

Penél-plöh-penêl 36.

Seujupö 15.

Toean 18.

Kroeng (= rivier) 246.

Ringköl 2)6—247.

Kröb, zie Koeala —

,

, zie Wöih —

.

Krömböq 56.

Kröndöm zie krandam.

31.-

Laboe 345, 377, 378.

, zie Djamboer —

.

këlalang 377.

manés 57.

oejól 144, 377.

Lada 358.

Ladang (= rëbö) 57, 137, 141.

Ladjim (e) 180.

Lagoe pantas 285.

Lal 129, 170, 227.

of ama (inö) — of ngah 333.

, zie Koelö —

.

, zie Rödjö Boekél —

.

Lahad, zie lèt 84.

Labam (e) 191.

Lahir, zie raliël.

Laio, zie lén.

Laja-ng-knrö 358.

Lajar, zie rèl.

Lajeuê, zie rèl.

Lajóng (g) 37, 212—213, 216.

, zie lönggöm —

.

Laka, zie Blang —

.

Lakön 336.

Lam Bajöng (g) 17, 18.

Lama. zie wé —

.

Lama Rajeu» (rivier en station) 51.

Lama Tjoel (rivier) 50, 51.

Lamboel, niamboet 343.

Lamie 325.

si maté 325.

Lampahan (rivier) 20, 31,



Lampahao, zie Aroel ni —

.

Laadasöo 367.

Lande (g) 37, 41, 42, 43, 207, 208, 210,

213, 214, 217, 251, 259, 266, 267.

, zie Aroel —

.

, zie lioeah —

.

, Pëngoeloe — 217.

, stam Tan — 267.

zoul 211, 363.

Langés, lërlangés 118.

, bërsilangés<in 121.

Langél 117.

Langga of langgar, zie ranggal.

Langgó (g) 386.

Langl(ab, mëlangkabi 306.

; pëlangkahan 279.

Langltal (g) 50, 71. 314, 386.

Langoej, zie Koeala —

.

Langsar (g) 385.

Lanté 146, 353.

Lanténg 262.

(g) 192, 262, 263.

Lantjang, zie Blang —

.

bönön en — rawan 211, 363.

Lantjép 355.

Lapan sagi 281.

Lapang, zie Keud* —

.

Lapao, zie lëpö.

Lapéq-n-oekoe 275, 296.

Lapés 376.

Laqlaq, zie Djamboer —

.

Laqsa, Ródjó Tjéq — 223.

Ui böi 125, 284, 337.

Lint 7 enz.

, oerang — 7.

Lant Kólaq 4.

Tawar, Gebied Tan de — , of de Laut-

Tawar of de Laat of het Meergebied 4—7,

142—194 en passim.

Lawaib, zie Keudè —

.

Lawang, boengö — 378.

-^, zie Kala —

.

, (riTier) 249.

, zie Tandjöng —

.

Lëbé 329.

Djögam 244.

Kader 65.

Lêbéöla 286.

Lëgéh 113, 301.

, ilëgéhón 113, 230, 301.

Lêlaboe (g) I (aan de aroel —) 21, i56.

n (aan den Noordel. meeroeTer)

156, 185.

——, zie Aroel —

.

, Tëngkoe — 156.

Lëlajang 368.

Lëlawah 360.

Lëlés (g) 46, 48, 212, 262.

Lélél, bëlélél, zie sënsém —

.

Lëloemboe (g) 181, 209.

Lëmbé (g) 222, 223, 227, 231, 236—237,

244.

, Pëngoeloe — 236.

; zie Wöih ni —

.

Lëmboe 57, 357.

Lëmpëlam 247.

(g) 108, 232. 242, 245, 247, 328.

361.

Djabö 225, 244. 248, 249, 250, 251.

Pinang 251.

Lëmpoejang (g) 198.

Lêmpoeséng 26.

, zie Wöih-n —

.

Lêmpöh (g) 49, 224, 225, 229.

, Pëngoeloe 224, 225.

Lëmpösö 213.

, zie Aroel —

.

, zie Kala —

.

Lèn 7, 316.

, ilènan 316.

Lènaog (g) 208.
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Leng bërsalén 9C.

Lcnga (g) 165.

Lëngkoedoe 371.

Lëngkoeös 371.

Lénténg, zie Ama-n —

.

Lëpas panlang 292.

Lëpal 241.

Lcpö 129, 131—136, 289, 292, 308.

Lëpoe, zie lëpö.

Lèsa, zie Ama-n —

.

Lëstèn (g) 45, 47, 48, 364, 369.

, zie Wöih —

.

Lèt, loeang — 84.

Lëlöp 57, 360.

Leubè, zie pakér-mëském 329.

Leuhn, zie roehoel.

Leupoe, zie lëpö.

Leuljöh, zie Aloeë —

.

Lh5» Seumawè (g) 13, 14, 17, 154, 161.

Lhói Soekön fg) 30.

Liang (g) 49, en zie Djamboer —

.

Liang labat, zie loeang lèt 84.

Lilén, zie wé —

.

Limèng, zie Aloeë —

.

Limö, zie tangké si —

.

Manloe 23.

, zie Pëmarén —

.

LImós 340.

Lin.löng lioelön (g) 9, 171, 174, 182, 183,

234.

Linggn, zie Linggö.

(kampöng der Karo-Balaks) 68.

(marga ) 68, 70.

Linggö (kampSng) 8, 10, 11, 36,^37, 43,

44, 45, 70, 103, 119, 135, 150, 189,

201, 211, 212, 214—216, 254, 258,

356.

, Këdjoerön — of Rödjö — 41, 64, 69,

70, 93, 94, 99, 100, 103, 104,107,150,

155, 158, 175, 177, 181,194—219,254,

255, 238, 270, 301, 356, 379.

Linggö, Gebied vao Rödjö — 194—219.

, stam — 68, 157, 158, 166,168,195,

196.

, Pëngoeloe — 103, 157, 162, 163,

168, 216.

, zie Boentö! (Böntol) —

.

, zie Wöih —

.

Lingka, zie ringköl.

Lintang 129.

, zie Ama-n —

.

, zie Batoe —

.

, zie börö —

.

, zie Datoe —

.

, zie Djérèt —

.

, zie Koetö —

.

, zie néngkah —

.

, zie Paja —

.

Liöt, kliöt 25, 45.

, zie tanöh —

.

, zie Gënténg Tanèh —

.

Lipé, mëlipé, pèlipèn 16, 49.

Lö 2.

mat mégang 323.

Löbö (e) 303.

Lödjöq 377.

Lödö 57.

Loeah pantang 292.

, ibeahan 304.

Loeaih blang 340.

Loeang, zie Wöih-n —

.

lèt 84.

pat 129.

Loeat, Si — 234.

Loebö» Eumpeuê (g) 15.

Sigeunab (g) 53, 192, 266.

Tenmanggöng (g) 385.

Loedjöe alang 367, 374.

pënèlès-n-bakó 353.

Loegö 143.

Loehoer, zie roeboel.
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Loekés, nloekés 371.

Loemöl, nloemöl 312.

Loeoggi ilang 374.

ilöm 374.

Loeni, zie löndi.

Loeös blang 340.

, zie Gajö —

.

, zie Kampöng —

.

Löb piraq 103.

Lójaog 8.

(g), kampongcomplei 194, 204 en zie—
Oekón ea — Töa.

, plaats Nooriiel. v. Djambocr Daléng 34.

, pëdjamboerön I 13, 25, 26.

U 26.

, rastplaats 33.

(rivier) 8, 58, 102, 189,204,206,207.

208, 213.

, zie bakó —

.

Aloë Bëranlöq (g) 46.

Daloe (g) 202.

KambéDg (g) 200.

Klètói. (g) 201.

Körö (g) 200.

Oekön of Boven-Lójang (g) 39, 204, 205
T5a of Beneden-Lójang (g) 178, 205.

206.

Toengkót (g) 46.

Lökóp 10, 22.

Lököp (g) I (inPëgaséng) 162,163, 165,204.

Il (i. G. Loeös bij Oréng) 238.

UI (in Sërbodjadi) 47, 256, 263.

IV (bij Pintoe Rimbö Kenjórón) 43.

, zie Ama-o —

.

, zie Djaaiboer —

.

, zie Pëmarén —

.

, zie Wöih-n —

.

Lókèl 251, 328, 343.

(g) 251.

Lókölan 343.

Lómóq, Këdjoerön — 256, 257.

Lömói 8.

(g) 42, 210, 218—214, 242, 251.

(rivier) 8, 42, 213.

, Kaja — 102, 103, 213, 215.

L5ndi (of loeni) 27, 145, 165.

, pëlöndén 27, 145.

Long Tangkaban (g) 48.

LongöiT), nlóngèm oemab 130 en zie këndoeri.

Lépjh 116, 308, 367.

Lót (stam en geslacht) 68, 138, 160, 171,

174, 176, 177, 181—188. 215, 247. 264,

267.

, oerang — 215, 216.

, Pëngoeloe — 176, 177, 186, 216.

, wali — 160.

L6töl (g) 206.

Is/L.

Ma'èf, zie ma'as.

Ha'as 110.

Nadèl (e) 248.

Mabmoel (e) 228.

, Toeankoe — 256.

Haböda 236.

Hahradja van Lböj Seamawè 161.

Mahródjö, zie Sri —

.

Ma'in, zie Panglima —

.

, zie Pëmoetor ni —

.

Majakan, zie majaq.

Majang, — kapoer, — nangka, — pëdéh,

— pénja, — roedjö, — töbön 365, 387.

Majaq 305.

, majakan, zie Ama-n— en Inó-n— 305.

Majit, zie mét.

I
Majoe, zie ajoe II.

: Makar (e) 235.

Mal 342.

I
Halé, Pëngoeloe — 102.
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Maleiers 61, 62, J24, 260, 268, 306, 327.

Maleisch 71, 72, 73,230,274,285,289,320.

Malém 204, 307, 315.

(e) 171.

, Keudjroeën — 203.

Diwa (e) 167, 187.

, zie djari —

.

Maléq, Tëngkoe — 175.

Malikoes-Salëb (e) 99.

Malikoez-Z3hir (e) 76.

Malingkan, zie mëléiigkan 282.

Maloe 113, 296, 342.

, këmaloen 118.

, moemaloe 296.

tërtawan 118.

Mamal (e) 170.

, Rödja Boeket —, zie Boeket —

.

Mamboel, Rödjö — 175, 209.

Mampaq (g) 177.—, Tëngkoe — 174.

Mamprèe (g) 28.

Mana 256.

Manangkaban (g) 104, 131, 319, 321.

Manaq en — nangkatan, zie anaq.

Mandah 136, 139, 276.

Mandi, Aroel — of Wóih — 199.

Mandi bakal 312.

Manè (g) = Keudè Lawaih 17.

Manés, zie Koelét —

.

Mangan bëroembé 290.

Manggang (g) 246.

Mangkoe, zie Wör —

.

Manggi, Tëngkoe Goeroe — (graf van —) 209.

Manisön 58, 322, 354, 355, 377.

Manja*, zie majaq 305.

, Teukoe — 151.

Pajét (g) 256.

Manjaq Brahi, zie Ama-n —

.

Manö 10.

Manoel 119.

Hantaq toeab 293.

I

Mante 212.

MantjöHg, zie Aroel —

.

j

Ma*oen (e) 171.

i Marga 68.

j

Maro, zie mawnh 350.

' Maa 274, 291, 342, 362, 303, 381, 382.

, zie nöiq —

.

, zie bërtimbang — of nimbang —

.

, zie Pandé —

.

matab 275.

oeré 275.

Masöq, bëpërmasökon of bërpëmasökon 88.

271.

pëmasökón 88.

Mat, zie pal.

Rödjö 228, 231.

Mata 318, 341.

, bërmata, zie sënsém —

.

n-nöngöl 367.

Mata ajir = mëntër 35.

Matal 341.

Matang Raja (g) 30.

i

Maté 318.

'

, kêrdjö — 81.

I

, lamlé si — 325.

j

, si nggö maté imoerépön 198.

I bërbadjoedin 96.

i bërbèla 109.

I

görö bërpöngèt 119.

I

Maut 143, 144.

I

Mawab-contract 350, 354.

1
Mawèn, zie pawé.

Mbah bêroe 293, 294, 376.

blo 278.

böl (of nëmbah bol) 282, 291, 294, 358.

, bëroëmbab bröl 305.

krS 294.

përatoerön 287.

Mbang (g) 34.

mbang (g) 17, 386.

Mbatjang, zie Batjaog 235.



423

Mboes 310.

Mè (suOx) 337.

Mêdang 143.

Mëdaroes zie daroes.

HédjaD 313.

Mëdjëlisön 308, 309, 386.

Mëdjoengköl, zie Alang —

.

Hëdoelang, zie Aloë —

.

Mëdoeri 168.

, 2ie Tjiljang —

.

Meer, hel Meergebied, zie Laul Tawar.

Mega, zie Araa-n —

.

Mëgoelöng, zie goelöng.

Mëkoelö, zie koelö.

Hëkrawang, zie krawang.

HëlaiDkëa 282.

Mëlaka, zie Koelo —

.

Mëlala (Gajöslam) 68, 158, 163, 164, 163,

166, 167.

of Mëliala (in 'l Alasland) 68.

Mëlangkabi, zie langkab.

Mëlëlang (rnsiplaals) 52.

, zie Wóih —

.

Mëlèngkan 282.

, bërmëlèDgkan 282, 323.

Mèliala |Karo-Bataks) 68.

(in 'lAlasla.d), zie Mëlala.

Hëlidi (g) 48, 239.

Mëloeóm (geslacht) 176, 179, 188,189,266,

267.

(kampöng) 259, 263, 267.

, Pëngoeloe — 266.

, Rodjö — 176.

Mëoiëlah, zie bëlah.

Mëmërah, zie përah.

D, zie përam.

MëmoerÖD, zie poerön.

Mëmoeléhi, zie poeléh.

Mëmönlöng, zie pöatnog.

HëoajaDg of mënanjang, ;

Menanganan, zie (angan.

Mënanggón, zie anggö.

Mënangkap, zie angkap.

Hëoanjang, zie anjaag.

Mënasao, zie nas.

Mëndalé (g) 185.

Mëndësón, zie dés.

Mëndjamoe, zie djamoe.

Mëndjaolar, zie djantar.

Mëndjéq, zie djéq.

Mëndjëra, zie djëra.

.Mëndjërang, zie djërang.

Mëndjöit, zie djóit.

HëndjoelöD, zie djoelö.

Mëndoeö, zie doeö.

Mëoé 349.

Mënëhang, zie lëbang.

Mënëbós, zie tëbös.

Mënélès, zie èlès.

Mënèlöng, zie tilöng.

Mënënggökön, zie nggöq.

Mëngadji = ngadji, zie adji.

Mëngëdéb, zie këdéh.

Mënggërgös, zie gërgös.

Mënggoelnng, zie goelöng.

Mënggoeöl tjanang, zie goeöl.

Mènggoerah, zie Boer — en Djamboer

Mënggoeröng, zie Boer — en Wöih ni

Mënggórol, mënggörölön, zie goröl.

Mënginlé, zie kinlé.

Mëngöró, zie kórö.

Mënigö, zie ligö.

MënikM zie ikót.

Mënirén, zie niri.

Mënirö dóa, zie lirö.

Hënisöp en mëoisópön, zie Isöp.

Mënitö, djëroa — 306, zie pënitön.

Mënjabóng, zie saböng.

Mënjaban, zie sab.

Mënjangkaa, zie sangka.

Mëojaaq, zie saaq.
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Mênjêdéng, zie tjëdéng.

MëDJëmal, «ie sëmat.

Mênjërantaii, zie sëranta.

Mënjêrèn, zie Ijëré.

Mênjoelangön, zie soelang.

Mcnjoeön, zie soeön.

Mënjoeiji, zie tjoelji.

Mënöbös, zie töbös.

Mëooebö, zie toebó.

Mênoekéi', zie oekér.

Mënoelön, zie tnelöii.

Mênoeöi en mënoeön, zie loeö.

Mëiioeripi, zie oerép.

Mënói, zie ö.

Mënöiq, zie toiq.

Mënnjöh, zie löjöh.

Mënón of mëiidön pintoe, zie doeó.

MëDóndösön, zie töodös.

Mënór, zie 6r.

Mënósah hoeköm, zie ósah.

Mënroeaag, zie roeang.

Mënlari (g) 177.

Mëntarèng, zie laróng.

Mënlèr (nit mata ajir) 35.

, zie Pëmarén —

.

Mëntërï 124.

Mëntëri, zie pëtëri.

Mëntöjob, zie töjöh.

Mëpar, zie pëpar.

, (g) 174, 185.

Mëra, pëmêra 273, 277.

Mëradjahi, zie radjab.

Mêragéh, zie ragéh.

Mërah Aböq, zie Aböq.

Mérab Djambang, zie Djambaog.

Mógö, zie Mögo.

Silan, zie Silau.

Hëranggai, zie ranggal.

Mëranté, zie ranlé.

(6) 161.

Rödjö — 161, 202.

Mërbö, zie Kala —

.

Mërdèka, imërdèkaan 304.

Mëi-cbiï, zie Ama-n —

.

Mërëkat, zie rëkat.

Mërcsah 117, 134, 138—139, 156, lliOenz.,

276. 287, 320, 322, 324, 325, 329, 346.

(g) 46, 266.

Kala 173.

Këmoenéng 156.

Mërhoem 102.

Mëriah, zie Wöih —

.

Mëriara (= Poenti) rivier 47.

, zie Koeala —

.

Mêriö 10.

Mëroeang, zie roeang.

I Mëröan piloe, zie röa, of mënön, mëndóD.

Mëroelah 102.

I
Mërönggöl, zie rónggól.

Mërpoengö, zie Kala —

.

Mërtjoen 326.

j

Hésan 313.

I

Mësëgit 139, 156 enz., 329.

Koetö Glimö 168.

Rékél 247.

Mësënöh kaal en — Ijéq, zie sënób.

Mësér (g) 259, 267.

Mésidah, zie Wör —

.

I Mèt 7.

I

, isëmiangön — 313.

, toerön — 314.

Hëlaup, zie taup.

Mëljéq, zie tjéq.

Mëtoeah, zie toeah.

Meakoeti Alam, zie Iskandar Moeda.

Menlaböh (g) 28, 37, 38, 40, 41, 52, 106,

107, 229, 385, 386.

(rivier van —) 4, 8, 9, 38. 39, 41,

149, 200, 361.

, Boven — rivier, lie Wöib-n-Djagéng.

Meuleusnng, zie Aloeê —

.

Meanaröe, zie beanaröë.
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Meunasah 138, zie mêrësah.

Meoreudoe (g) 13, 259.

rivier 28.

Mearia, zie mërió.

Meurimoeéng-rimoeéDg := bëtjatör 203.

Meutób, zie Kareuêng —

.

Mindab dapoer, — raléq, — roepö, zie pindah.

Minjaq, lie soempah koe —

.

sapi 140, 357.

HJDJaq Tanóh (g) 46, 266.

MiDoeb, zie binoeb.

Mirah, zie lê —

.

Misöp, zie isöp.

Módöt 388.

Moebëllaq, zie bëltaq.

Moeblab, zie blab.

Moeda Dalam, zie Pang Sawang.

Moedém 255, 262, 308, 310.

, geslacht — 255, 262.

Moedjèê 376.

Moe'miD, zie Sidang —

.

Maemiró, zie pirö.

Mociigkö (g) 29, 30, 386.

Moenlé (Gaj5-slam) 68, 158, 160, 161,20».

(kampöng der Karo-Balaks) 68.

(marga der Karo-Bauks) 68.

Moeaté Gajö 158, 160, 103, 166.

Isaq ICO, 163, 164.

Kala (stam) 158, 163, 166.

• (geslacht) 167, 168.

—- Lól 160, 163.

Oedjöug 161.

Padang 158, 163, 164, 165, 166, 167.

169.

Moerép, zie oerép.

Moesém barat 145.

bëroeraö 339, 357.

dëpéq 145, 146.

loeös blang 340, 349, 366, 379, 384.

HoetèlÖDg, zie tèlöng.

(berg), zie Boer —

.

(pëngoeloe of rödjo) 80, 82, 105, 137, M6ga, zie Ama-n —
152, 157, 172 eoz. sn 325. Mögö, Mërah - 174, 202, 203, 204

= KëdjoerSn — 196, 215. Mójang 332.

, zie Pëngoeloe —

.

Bönén, zie BSnén.

, Rödjó — (van Bóbasan), zie Raoa. siwah 202.

, zie Sala -. — Tërdjoen, zie Tërdjoen.

Inlön (e) 192. Toealang, zie Toealang.

Móngkör (e) 206. Möndjöng, zie öndjóng.

Moegadjab-geb., zie Boer —

.

Móndöq 367.

Moebamad (uit Deli) 237. Möngkór-vrucht 102, 204, 275, 307.

Moehamat Dawöt. Toeankoe — 171 229. sap 326.

Moehamat Oesman, Teungkoe Hadji Soellban— (g) 102, 189, 205, 208.

223. , zie Ama-n —

.

Moehammad (de profeet) 321. , Moedö — 206.

, zie Ahmad en —

.

, zie Oedjóng —

.

Hoeki<D 88. , Pëngoeloe — 102, 189, 206.

Moekö, zie basoeh — en sapoe —

.

Mónjö (g) 183, 184.

Moelöt-feesl 321—322, 323. Mpan, zie Djamboer —

.

, zie Unggang —

.

Mpat-bëlas, si — 100, 104.

Hoeoialae, zie maloe. Mpat poelöh ëmpat 36.
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Mpat poelöh ëmpat, zie Wöih-ni

Mpëtisambntön, zie samböt.

Mpëtisiwön, sie siwö.

Mpö, zie Kala Lëmpösö.

Mpoe 279, 305, 332, 333, 334.

, përémpön 305, 337.

ni Atjèh 67, 98, 107,

n-Oenö 156.

n-oetöD 351.

pêdéh 333.

raléq 334.

nSëbahi 152, 153.

n-ld 107.

Mpoerah en inö — 335.

Mpön 336.

i

Mpós 57. 136, 137.

I

Kólaq, Tëngkoe — 173.

könéng 57.

I toe 57.

Dsr.

Naga 189, 342.

Nahma 95, 96, 97, 113, 152.

lërakoe 118.

Naik = Döiq 96.

Najó 347, zie ajö.

Naléh 142, 146,147,341,345,348,350,381.

Nalö djamoe, zie alö.

Naloe sëmangat ni röm 345.

Nalön (g) I (in de Döröt) 205, 206, 207,

208, 210, 211, 237, 240.

II (in Sërbödjadi) 207, 263.

, Pëngoeloe — 263.

, Wakél — 263.

Boer 207.

Palöh 207.

Nainpoelöh (Nam Poelöh) 160, 163, 164,

165, 204.

Nanè, zie tanè.

Nanga (g) 213, 249, 253.

Nangén, zie angén.

Nangka 10.

, zie Wöih —

.

, zie majang —

.

Nangkatan, zie manaq

Naroe 23, 35, 119.

, zie Djèrèt —

.

, ae Pëmarén —

,

Narön 35.

Na?(;, lie nas.

Nas, mëiiasan 349.

, zie angkap —

.

Nasab 270.

Nasi koenjit, zie Rekoenjét 289.

Nasir si ópal 362.

Natang lawar 275.

Nawar (g) 102, 209.

, Pëngoeloe — 101, 209, 210.

Ndirén atoe 315, zie diri.

Ndjamoe, zie djamoe.

Ndoeé 336.

Ndèn pitoe, zie doeo.

Nëgari, zie lëgari.

Nëeoe kajoe 130.

Nélang, zie ilang.

Nëlap, zie lëlap.

Nëmbah böi, zie mbah —

.

Nëmé, zie nömé.

Nëngkah lintaog, zie tëngkab.

Nëpa, zie lëpa.

Nërësah in Gajö Loeos = mërësab 138.

Nërlés, zie tërlés.

Neubö» (g) 15.

Ngadjén këndoeri, zie adji.

Ngadji, zie adji.

Ngab of ama — zie lab 333.

Ngaléh, zie aléh.
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Ngaataq toeah, zie antaq.

Ngantéh, zie kantéb.

Nggang, zie Pëmarén Lököp 22.

Nggi 335, 336.

Nggié 306.

NggSq 79. 80, 95, 351.

bëlöwóD, — jsërdjö of bërsikêrdjo

bërsianggèn 79.

, bërsinggökon 80.

, ménënggökón 80, 170.

Ngkarö, zie karö.

Ngkóng Bë:apa, zie Aroel —

.

Ngèm = bërndöng 375.

Ngóna wóih, zie kóna.

NgöDdjöng, zie öndjÖDg.

Ngörö, zie kórö.

Nias (g) 62, 302.

Nimbang mas, zie timbaog.

Nini 332.

Niót 273.

Niri, mëairi 326.

Niriraja, zie Ariraja Pasa 326.

Nisan = mésan, médjan 313.

Niwör 216.

(g) 101, 216, 217.

Njaböng oebot, zie saböng.

Njala, zie Sarah —

.

Njamböl, zie sambot.

Njaq (e) 195.

, zie Ama-a —

.

Ara 256.

, lie Ama-n —

.

Baogsa, zie Ama-n —

.

Gënta 158.

Oeroi 239.

Ródjö = Mat Rödjö 231.

(io Bönén) 259.

Sara 228, 229, 230, 231, 234.

Soetftn 192.

Njauq, zie sauq.

Njawab lö, zie kêndoeri en sawah.

Njëlki (ririerlje) 243.

NJëraban, zie sërab.

Njërang (e) 193.

(g) 208.

of Rödjö Moedó (Sërbödjadi) 257.

Njioer 216.

Njiwö, zie siwó.

Njoeön, zie soeön.

Njoetjöq, zie tjoetjöq.

NIamboet, zie lamboet.

Nloekës, zie loekès.

Moemot, zie loemöt.

Móngóm, zie löngöm.

Nóang 57, 359.

Noebör, zie loebör.

Noedjöbi, zie toedjob.

Noekér, zie oekér.

Noeköm, zie toekom.

Noeléng, zie oeléng.

Noenoe, zie toenoe.

Noerönón, zie toerön.

Noersiab, zie Ama-n —

.

Noetjöq, zie tjoetjöq.

Noetoe tëpóng, zie toeloe.

Nögö, zie Aroel —

.

Toerön (van Bëdaq en van Pëgaséng)

189.

, prang — 189, 205,

N6b, zie Ama-n —

.

Nóhn, bernöbn oetöm en — örés 280.

Nóiq, zie lóiq.

Nómbang, zie tömbang.

Nömé (oëmé) 118.

, pënómèn (pênëmèn) 118, 299, 300.

Nöndö, zie töndö.

Nöndöng gadjab, zie töndöng.

Nónggól, zie nöngöl.

Nóngól 58, 341.

, mala-n — 367.

Nösah, zie ósab.
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Nósar (g) 62, 97, 178, 182, 191, 192,250.

251, 254, 262.

—-, Aroel — 191.

Nrajang, zie rajaog.

Nroeah, zie roeah.

Ntah 332.

Nlêrsambötón, zie saml

Nlërsiwön, zie siwö.

Ntjoe of ama — 333.

Nlöjöh, zie töjöh.

Nwéng, zie vCérig.

O, o, mènöi 321.

Óbón, Rodjö Moedö — 231.

Ódöl 52. 81, 82, 83, 85, 105, 108, 109—127,

139, 140, 270, 277, 279, 299, 316, 317.

318, 319, 386.

eifrechl 318.

Gajö 110.

hoofden 221.

iDkomsten 222.

= öndjöq 273.

Oe UI.

, Poeló — (Simaloer) Ti, 161, 204.

Oebör 32.

, zie Blang Oebör-oebor.

Oebót 369.

Oedang, zie wé —

.

Oedjeuén. zie Goenöng —

.

Oedjóng I (bergrug) 5, 179, 182.

Il (t. e. buis) 129, 131, 136.

, blah — 161, 163.

, Moenlé — 161.

, Tëngkoe — 200.

Balè (g) 182, 191.

Balen (g) 220.

Binlang (g) 182.

Bóboelin (g) 65.

Brangén (g) 200, 205, 206.

Didésön (g) 185.

Djamboe (g) 182.

Kalang (g) 182.

K«rang(g)13,48,254,255,263,264,265.

Möngkör (g) 200.

Oedjöng Péniodjön (g) 191.

Poelö (g) 182.

Seré (g) 192, 217.

Soelé (g) 182.

Tanöh Hang (g) 182.

Oedó, zie ama — en inö —

.

^oeê, zie 6r 341.

Oé = wé, zie aldaar.

Oejöm 5, 6, 32, 128, 143, 173, 257.

, zie Ami-o —

.

, zie Pémarén —

,

, Tëngkoe — 173.

j

Pëpar (rustplaats) 32 en zieBoer-n-

I

PêpöngötöD, zie Pëmarén —

.

I

Ratoes, zie Pëmarén —

.

I
Oekér, noekér 370, 377.

, mënoekér en pënoekér 377.

I

Oeki, bëroeki 359.

Oekoe, zie lapéq-n —

.

Oekön 134, 166.

, zie Bah —

.

, zie Oemab —

.

, zie Löjang —

.

Oelah (g) 210,

Oeièêbalang 88, 169, 302.

Oeléh = iléh 226.

, zie Boer-D —

.

Oeiéng, Doeléng 344.

Oelim, zie Simpang —

.

Oeiis 122.

Oeloe 143, 378.

n-Arén (g) 18.



OeIoe-n-Gadéng (g) 19.

n-Tanóh (g) 221. 240.

. Tëngkoe — 240. 329.

n-wöih 340. 343.

Oeioebörö 95.

Oeiöm 250.

Oelön 308, zie tiroes — en Irang —

.

OelAs 3X2 eo zie oeiis.

Oema. Teukoe — 166.

Oemah 128 sqq.. 136. 137. 139, 15i, 159.

164, 183.

——, uöikön — 130. 284.

, nlóngóm — 130.

blah boeböng 128. 136, 141,198.214,

234.

Boer (g) 166.

^— doeren 137.

doeö poelöh tönggö 263.

kani 137.

këtapang 137.

kidöl 131.

koeli 137.

lanténg 137,

mësérambi 136.

Oekön (g) 166.

Palöh (g) 166.

papan 137.

piloe roeang 137.

Raniëng (g) 168.

rindSng 131, 134, 136, 312.

Jilang of — pësilangan 287—288. 293.

toenggöl 137.

Toenggöl (g) 214, 250. 251.

Oemang 35.

(gehucht) 35, 36, 209.

(rivier), zie Wöih-ni —

.

Oembé 275, 291, 294. 335.

, bëroembé 290.

OemS 5. 56, 122. 155, 174. 185.

•
. bëroemö 140 en zie moesém

9, 342.

Oemoer 307.

Oenggahin 297.

Oenggoes (g) 212.

Oenö. Mpoe-n — 156.

Oentél 334, 336.

Oepah bëkröa 277.

tjaljat 114.

loed 279.

Oerang D«röt 7.

Laat 7.

LömSt 102.

Sëpang 224.

timoer 260.

Oerangkaja 247 en zie Kaja.

Oerép. imoerépön 198.

, moerép 81.

, mënoeripi 274, 311.

, pënoerép 274.

Oereuêng toeha 86.

Oeroeng sëpoeloeh pitoe kota 64.

Oeröm-oeröm 57.

Oerön 118.

Oeröq-oeröq 125.

Oesén 171 en zie Ama-n —

.

<^Oesir. zie oesoer 274.

Oesö, zie Wöih-n —

.

Oesö (oetjö) 278 en zie alas —

.

djögö —

.

Oesoer 83. 274, 300.

Oesöp, Rödjó — 250.

Oetang, pëngangkoe ni — 90.

poetang 114.

(of siiiló) koe anaq 309.

Oetjaq = koetjaq 152.

. Ródjö — 152. 153.

Oetjö, zie oesö.

Oeiöm 5 en zie bërnöbn —

.

Oetön 298 en zie mpoe-n —

.

Oelós 128, 129. 130. 136. 369.

noekér 370.

— n-oemah 370.
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Oewaq of waq 369 en zie goeroe.

Ölang 135, 316, 317, 322.

, zie sar' — of sara —

.

Ölöh 168.

, zie Ojamboer —

.

Olöng mêria 135.

Ömöl 372, 374 en zie öpöh —

.

Ön (suflx) 96.

Öndjöng, ngöndjöog of möndjöng 312.

Öndjöq 249, 270, 272, 273. 274, 276,

291, 297, 301.

, bëröndjöq 272.

Öné 179.

Öné-öné (g) 179.

, zie Boer — en zie Tëlöq —

.

Ónéng 27.

(g) I (in de Döröt) 35, 200.

210, 217.

II (inSërbödjadi)208

267.

III (rijstveld bij Badaq) 45,

IV (gehucht V. Padang) 251,

, PJngoeloe — 208, 217.

, zie Wöih —

.

n-ikön (g) 22, 27, 162, 164.

Kanés (g) 34.

bngkal 22.

(g) 20, 21, 22, 23. 24. 46.

, zie Aroel —

.

, zie Pêdjamboerön —

.

On6m, zie aoaq-n-si —

.

Önön = bönön 333, 335.

Önung 360.

' ï)pat,si— 93,99,100,104,105,280,282,288.

i , këmaloen ödöt — perkara 118.

j

, nasir si — 362.

I

, oetang koe anaq — përkara 309.

i

—-, radja na — 91.

i
Öpöh 114, 373—374.

banggala,— inëséng,— poeléb,— sabö,

I

— tëlap poelö 382.

djëraq, — plang 284.

ópal kajoe — 299.

kiö, — oelös, — umöl, — pawaq,

— pinggang 373.

Ör, mënór 58, 341, 359.

Orang-kaja 67.

Öréng 237.

(g) I (bij Paja-Djagal, Meer) 34, 35,

164, 238.

Il (in Noord-Oost Gajö Loeös) 45,

46, 160, 164, 210, 224, 236,

237—238, 264.

rivier, zie Wöih-n —

.

bros 132, 313, 345, 347.

, zie anaq — en bërnöhn —

.

Osah, mënösah nëndbb 230.

, hoeköm 289.

, iósah r6m maan 344.

bsöp 119.

Öwaq (g) 209, 210, 214.

(blah; 181, 182, 184, 210.

(Pëngoeloe) 210.

, zie Ojamboer —

.

Öwal = wat 376.

Öné = wé, zie aldaar.

Pa 116, 117, 274, 275.

Padang (g) (Gajö Loeös) 107, 157, 192, 210,

225, 244, 248, 250, 251, 252.

, zie Moentë —

.

, Pëngoeloe — I 158, 232

— n 232.

Padang, zie Wöib-n —

.

Padangsche Bovenlanden 1,

Pagar, zie pögör.

Paba, zie pa 116, 275.

Paja, zie Ojamboer —

.

Baköng (g) 29, 30.
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Paja Daloe (g) 9, 39, 41, i5, 200, 201, Panggör (g)

241.

Djagal (g) I (in Isaq) 9, 39, 201.

U (PégaséDg) 34, 38, 157.

159, 160, 164.

Dörót (Bnileii P. I)j.) 164.

Was (Binoen P. Dj.) 164.

Paja Hang (g) 24, 25, 161.

, zie Aroel —

.

Kölaq (g) 33, 186.

Linlang (g) 201, 203.

Kangas (g) 164.

RiDgköl (g) 12.

Rödjö (g) 66, 177.

Toempi (g) 25, 66, 156.

, zie Aroel —

.

PajöDg, Pëngoeloe — 101, 216, 217.

, zie Kampöng Pëngoeloe —

.

Pakan 372.

ilang en — itöm 374.

Pakang, zis Kala —

,

(rlTier) 36.

Pakér mëskén of mësëkén 86, 324, 325, 329,

345, 346.

Pakir = pakér 86, 313.

PalSb 18, 166.

, zie Oemah — eo Tampör —

.

Palnngftn 353.

Palóq (g) 225, 226, 361.

Pameui (g) 28, 29, 169, 171, 234.

(rivier) 28, 29. Zie ook Wójla-ri-

Tier.

Panah Boer (BoTen-P.) zie Djamboer —

.

Palóh (Beneden P.) zie Djamboer —

.

Pandaq 348 en zie röm —

.

Pandé bësi 367.

mas 367, 3fi8, 369.

Pang Sawang (e) 158.

Panggöh 32, 188, 247, 303.

(rivier) 53 en zie Aroel —

.

, ae Rala —

.

(Gajö Ueös) 45, 236, 837.

367.

n (Sërbödjadi) 262.

Pangkal, moepangkal 280.

Pangkalan Brandao (g) 386.

Pauglima Ma'in 31.

Panglimö 123, 124, 125, 239.

gadjab 360.

prang 123, 212, 242.

Prang Ekèb, zie Ekêh.

Amin, zie Amin.

Ijéq 123.

Tjéq (in Toealang) 262.

Pangpang, zie Atoe —

.

Panjang, zie Brah —, en Rantö —

.

Panó 16 en zie Batoe —

.

Panoe (g) 36, 209.

Pantang (= këmali) 292, 293, 305, 313,

321, 340, 345, 347, 360, 378.

, zie loeab — of lëpas —

.

(g) 252.

Pantaq, mantaq 293.

Panlé Kra (g) 46, 266.

Lhóng (g) 15, 16.

Pantjarógam, zie sënsém —

.

Pantjawarna, zie pantjërina.

Panljëróna, zie bënang —

.

Pantjoeng alas 83, 261.

Pantön 285, 324.

Papan, zie Djamboer —

.

Papan krëndö 84.

Paqpaq, zie Pëpaq 70.

Para 132.

boeang 132.

Parang 367.

Paréq 125.

Parés 353, 372.

Parób 378.

Par5q 146.

Pasa (maand) 279, 323—325.

Pasab 302.
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Pasè (g) 24, 30, 3». 3*. 75, 76, 77, 78,

91, 99, 106, 107, 154, 184, 186, 195,

203.

--rivier 34.

, Hiliajat radja-radja — 75, 78.

, Oelèébalang — 253.

Pasé, Pëngoeloe Moedö — 199.

. Rödjö — 256.

Pasér 248.

(g) 50, 52, 107, 225, 232, 242, 243,

248—249, 250, 253.

, Rödjö — 248.

Poetéh (g) 49 en zie Aroel —

.

Pal 128, 129 en zie përmoelödn mala —

.

Patah pal(oe, zie sënsém —

.

Patal 57.

Patjah 360.

Pawang 359.

gadjah 351.

Pawé, ipawèn 95.

, mawèn 95, 96.

Péboelón (g) 48.

Pëbrasan 132, 346, 347.

Pëdamèn 300 (Tan dame).

Pëdéh 333, 335 en zie ama —, im-
{

pöl —, inö —, majang —, röm — en

wé -.
j

Pëdëmoen 179.

(g) 178, 179, 181.

Pëdjamboerön 2 enz.

Öngkal 22.

Pëdjèrètön, zie djèrèt.

PêdjoedéD, zie djoedi.

Pëdösönön, zie dösön.

Pëganlöngön (g) 27, 65.

Pëgaséng (g) 22, 34, 35, 38, 39, 55, 64,

69, 142, 143, 158, 159, 160,162—164,

165, 166, 169, 170, 180. 204, 210,

Pëgawé, zie gawé.

Pégëdöngan (of pëgêdönpön),

I

Pëliajan, zie pëkèn.

Pëkampöngön, zie kampöng.

Pëkèn 7.

Pëköbörön, zie köbör.

Pëkoelilón (g) 201 en zie Boer ni —

.

;

Pëlakal = Këpala Akal.

Pèlang (g) 29, 166.

Pëlangkahan, zie langkah

Pëiëkab 32.

Pëlëlasan (g) 208, 214.

I

Pëlipèn 16, 49, zie lipé.

j

Djoeli (g) 16.

Ramböng (g) 49.

Sërëpa (g) 49.

Pëloe 137, 348, 353 en zie róm.

Pëlölö 123.

Pëlóndén, zie löndi.

(g) 27, 165.

Pëinaèn, zie pëmèn.

Pëmarén 1, 2.

Djëkès 17.

Djèrèt-n-Lam 35.

Djóröq 22, 35.

Gëlënggöng 23.

Gënténg 35.

Kajoe Töi 181.

—— Këmënjèn 23.

Kólaq I (tusschen Dj. Ölóh en Tèlöng)

23.

II (tusschen P. Djagal en Isaq)

35.

Limö Mantoe 23.

Lököp 1 (of Nggang) 22.

II (bij Paja Hang) 24.

Naroe 23.

Oejöm 17.

Pëpóngötön 32.

— Ratoes 23.

Përtjös 22.

Ramböng 20.

Simpang Kënawal 180.
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Pêmarén Singgah Mala I 24, II 40.

Tanóh Haag 17.

Tëböq 33.

Tëlögö I 21.

II 22.

lU 33.

PëmasököD zie masö!].

Pémëlét, bërpëmëlél 342.

Pémèn (pemaèn) 295, 326.

Pëmëra, zie mëra.

Pëinèlar of pëmèlèr 124, 123.

Pëmindah niléq, zie pinilah.

Pêmoerös 66, 360.

Pémoelór ni Ma'iii (rus(plaals) 31.

Pénanjpa'an, zie Pënampakan 226.

Pënampakan (Pënampa^an) (g) 103,223,224,

225, 226, 227. 230, 234, 239, 361.

Pënan 322.

Penaog (g) 154, 180. 314. 338.

Pëoanggalan, zie Wöih oi —

.

Pënangkap, zie angkap,

Pënarön 35.

(g) 6, 35, 36, 102, 175. 191, 209,

258, 259, 264, 266..

, zie Kampöng Oerang —

.

, Pêngoeloe — 99, 100, 209, 238. 259,

266.

, Pêngoeloe — (in Djêréng) 264.

(stam van) 267.

, zie Wöih ni —

.

Pënasén, zie tape —

.

Pënaangön (g) 49.

Pënawar, zie rödjö —

.

Pëndari, moepëndari 103.

Pëndëndön 144, 346, 347.

Péndéng (g) 43, 46, 47, 210, 236, 238.

(rïTier Tan), zie Koeala —

.

Palöh 238.

Pëndés, zie dés.

Pëndjörö 360.

Pëndélöm = dölöm 275.

Penëgör ni semangat 311.

Pëuèlès-n-bakö, zie «lès.

Pënëmboe^ 367.

Pënëmèn of pënómèn, zie nömé.

Pënëmpali, zie tëmpah.

Pëuëntaan, zie taan.

Pênêsab. zie sah.

Pêaës6h, zie söb.

Pênëtap 299, 301.

'

PèDg 389.

Pëngangkoe ni oetang 90.

Pëngapél, zie apél.

{

Pëngasoeh 289.

I'ëngedéhön (g) 27, 177.

Pënggalangan nf Pliös (g) 19, 219, 222,

224^226, 229, 231, 232, 242, 249, 230,

j

361, 369.

I

Pènggölö 37. 352.

Pënggörbösón (g) 49.

Pëngkarö 359, zie karö.

Pêngoeloe (of rödjö) 80, 81 — 106, enz. 323.

zie ook rndjó.

I (door Atjèh erkende — 's) 101—103.

dagang 103.

GajS 158.

si doeö belas (in Gajö Loeös) 97,

232.

moedö 80.

si piloe 100. 104, 105—106.

tjéq 80.

Tjéq = Ródjo —

.

Pëngoemboelön, zie Boer ni —

.

Pënimböu (berg) 42 en zie Djamboer —

.

PënindjÖD, zie Oedjöng —

.

Pënipén, zie tjana —

.

Pënirón, zie lirö.

Penitön 269, zie mcuitö.

I

Pëojacgkoelön, zie tjangkoel (Ijangköl).

Pënjaljat, zie tjaljal.

PënjëlambÓD, zie $ëlambö.

Pënjëmbab, zie sëmbab.
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Pênjêmèn, zie sëmè.

Hënjëpél, zie sëpél.

Hënjërtihan, zie sërah.

Hënjigé, zie sigé.

Hënoekér, zie oek^r.

Hënoelang 294.

Hënösaa 101, zie ook t6».

(g) H, 220, 226, 228, 23'2, 242—243,
249, 250.

, zie Ama-n —

.

; Pëngoeloe — 101, 248.

, Ródjö — 249.

Fêntjatjal, zie tjaljat.

Pêpadangön 345.

Hëpajöngöii (g) 165, 166, 167.

Hëpakirön, zie haiigat.

Hëpantaog, zie VVoih ni —

.

Pëpaq (stam) 70.

Pëpar 32, 185.

, mëpar 185.

, zie Oejdng —:

Pëparéq (g) 11, 101, 107, 219, 220, 225,

226, 229, 232. 242, 243—244, 248,

252. 328.

, zie Ama-ii —

.

, Pëngoeloe — lUl, 248.

, Róiljó van — 83, 243.

, zie Wöih-n —

.

nëkal 241, 243—244.

Göip 243—244.

PêpëJang (g) 33, 188.

Pëpèlah (g) 40.

Pëpér (g) 226, 237.

Pëpilö 26.

Pëpoesörön, zie pocsör.

Pëpóngólön 32.

, zie Ofijöin —

.

Përali, mëmërali 357.

PëraUng-alangaii, zie alaiis-alaiiftaii.

Péram, iiu'mëiain 352.

Përaman, zie ania.

Péranténg (g) 52.

Pêrarakan 84, 95, 313, 322.

Pêrawésön 375.

PërboelöD (g) 239.

Përdah 376.

Pêrëbö 300.

Përêmpön, zie mpoe.

Përhiasan, zie piösön 283.

Përinön, zie inö.

Pèrloe 109.

Pêrmoelödn mata pat 130.

Pêroepi, Rödjö — 192.

Përsoempahan, zie soempah.

Pêrléq 101, 216, 238.

i (g) I (wijk van Toeiidjang) 190.

11 (in Je Üoröt) lUl, 216.

III (wijk y. Péndéng) 46, 2,58.

, Pëngoeloe — 101, 216.

, Toeö — 238.

Përtja, zie majang —

.

Përljós 22.

, zie Pëmaréu —

.

Përwörön, zie wör.

Pësadoeön 307.

Pêsaricön, zie sariiiO.

Pësëki, Dntoe — 174.

Pësêmiitngön, zie sëniiaiig.

Pësilangan, zie silang.

Pësitang (g) I (in üaJS Lueös) 240.

II (in ïëiniang) 24U.

Pëtëdöhöii 1.

Kölaq (g) 49.

Pr6q (g) 43, 220.

Sëloel (g) 46.

Pëléq 372, 374.

(g) 200.

Pëlërah (pitrah) 86, 325, 326.

Pëtëri of iiiëiiléri 129.

IdjS 147, 148.
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Pêlêri Pintoe (g) 252.

Pëli (praeBx) 220.

(subsi.) 367.

PëiiambaDg, Këdjoer5n — 93, 96, 99, 100,

103. 127, 219, 2-^0. 226, 227, 231. 232.

234, 239, 328.

(elvmologie v. d. naam) 220.

, Gebied Tao — 219—253.

Pétjampoeron, zie Wöih-D —

.

Pëljërèn 87, lie Ijëré.

Pëloeö, zie loeö.

Peudada (g| 13, 14, 25,106, 107, 153, 154,586,

(riTier Tan) 13, 25.

Peudawa, Teungkoe — 331.

Peudoeê* (g) 171.

Peuél-plöb-peuél, zie mpat poelób ëmpat.

, zie Kroeeng

Peaêl Sag6é, zie Goenöng —

.

Peuoiób, zie pëmarén I.

Peureula (landscbap) 53, 142, 260. 20.3, 364.

385. 387.

, Keudè — 53.—, riïier van — 4, 12, 44, 53. 99, 266.

, Teokoe Tji» — 192.

(g) <«•

Piaq 381.

Piasan, zie piösöo 283.

Pidiè (g) 13, 28, 29, 53, 68, 76, 97, 153,

154, 171, 195, 231, 232, 331.

, zie Blang —

.

Piléb, zie bakö —

.

Pinang, zie Aroel —

.

R5göp (g) 247.

Pindab, miadab dapocr 296.

——, en pëmindab raléq 269.

, roepö 279.

Pindjöm 114.

Peusangau (g) C. 14, 15, 17, 22, 24, 25,26,

28, 54, 106, 107, 15.3, 158, 180. 190,

211, 386.

, rivier van — 4, 5, C. 8, 9, 13, 14,

16, 18, 20, 21, 25, 20, 27, 29, 38, 44,

76, 77, 142, 14.3, 114, 161, 162, 1C4,

165, 167, 168, 177, 19U.

, Teukoc Tji' — 154, 155, 158.

Pensidjoeê* 343.

Peuté', zie përléq 216.

Peuleulab (g) 13, 11, 25.

Peulö« (plaats en rivier) 30.

Peutoeha, zie löDdöneón 384.

Pba, zie pa 116, 275.

Pbön, zie Aloeè —

.

Pinggang 114, 130, 382.

, zie sara —

.

Pinggön 388.

PintS rimba 2, 15, 17, 29.

Pimoe kani 132.

rimbó 2, 13, 23, 34, 35, 36, 103, 183.

Rimbö (g) I 43, 11 44, UI 46.

(ladang v. Kramb^l Haia) 201.

Kckaboe 42.

Kënjörun 43.

Gërbang i (tosücbeo Tjëlala en

R5té) 20, 166.

II (lu^ischeo Sëroelö en

Samar kilang) 36, 37.

Kërëlan 36.

Tjêlala 33.

Pioen, zie «pjoen 388.

Pioet 334.

Piósön 283, 280.

Pira» (plaats en rivier) 29, 3(1.

Pirö, moemirö 147.

Pisang, zie Aloë* .

Piloe, si — 100, 104, 105.

, anaq-n-si — 246, 247.

, si — Atjèh 100.

, si — Djöhór 100.

Pitót 340.

IMtrab 86, zie pëiërali.
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Plandö* (g) 15.

Plandöq, zie Poelö —

.

Pliös = Pënggalangan 224.

Pöa, 211, 357, 382.

, zie mëndjëraag — 211.

aloes 383.

atoe of — bangka 382.

Djoeli 211.

Lande 363, 364.

Pödi Amat, Hikajal — 75.

PSdöng, Rödjö — 235, 250.

Poear, zie sëroelö 10.

Poekang 308.

Poekóh, zie wé —

.

Poekös (g) 174, 185.

Poekól 27, 57, 144, 360.

Poel5 = Poelö Pinaog 372.

, zie bënang —

.

, zie Uedjöag —

.

Bësar, zie Djamboer —

.

Moenlö (g) 266.

Poeló Oe (Simaloei) (g) 74, 161, 204.

Poel5 Plandöq (g) 46, 264.

Tigö (g) 217.

P6èn 57, 135,

, mëmóèn 283.

Poene 57.

Poenggi 307.

Poengi 185.

Poenti, zie Aroel —

.

(rivier) 45, 47, 48, 237, 239, 25

, zie Ojamboer —

.

Poentianak 306.

Poepaadji 66, 148, 311.

, zie Boer ni —

.

n-oemah 311.

(weg) zie déné.

Poepoetön 367.

Poerö, bërpoerö 342.

Poerön, mëmoerön 352.

Poesör, pëpoesörön 359.

Poetéb, zie soebang —

.

, mëmoetéhi diri 120.

, zie Aroel —

.

Poeljaq 378.

Poeljöq Koembör, zie Goenóng —

.

Poetoes Tali, zie Aroel —

.

Pógèng 364.

Pögör 123, 145, 356, en zie prang —

.

, bërpögör 342.

Pölt 112.

I'èkól 10.

1'óla 247.

1'ölém, Panglima — 191, 229.

(stamvader der — s) 203.

Pölöng (g) 46.

I'ön, zie inö —

.

I'6ng ni böi 292.

1'önjöt 280.

Pöniöng, mëmöntöDg 352.

I'órang (g) 108, 222, 223—224, 225, 227,

229, 230, 231, 232, 367.

, zie Ama-n —

.

, Rödjö — 234.

, zie Wöih —

.

I'öraq 300.

Póteu = Mpoe-n-lö 107.

Pótiambang = Pëliambaog 220.

I'ötjoet Mat Tahé (g) 29.

1'ölöq 308.

I'radi, Pëngoeloe — 265.

I'radjab, zie Boer-n —

.

Pra'il, zie hoeköm —

.

Prang, 123—127.

, zie djoearö —

.

f
zie goeroe —

.

Boeket, de eerste — 229.

, de tweede — 230—231,

desa 123.

KönéDg 252.

moepangkal 280.

pögör 123.
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PranR Rêm» 241.

risflu 125.

Prat, zie prtt.

Pwu 44, 17, 142, 145, U7, 148,

I

Pran, Daloe — (graf Tan -

Prèl (prat), zie trÖDg.

j

Prihön 272, 357.

j

Próq 15 en zie Pêtëdöhon

-) 206,

Qoerblia, zie kërbön 314.

Gl-

:r.

Rabö 348.

Radang, zie wé —

.

Radaq, Panglimo — 182.

Raden 344.

Radja 91 en zie mdjo.

, zie Sarah —

.

bêrêmpal 91.

na ópal 91.

parbaringin 91.

Radjab, mèradjabi 510.

, iradjahi 306.

Radon 2-28, 229, 231.

Ragéb, mêragéb 126.

Ragi (gisl) 290, en zie noih-n —

.

(weefpalroon), — Alas, — sëngkar 374.

Rahél, mêrahél 121.

Raja, zie Matang —

.

Rajang, nrajang 376.

, zie Koeló —

.

, zie Wóih-n —

.

Rajat, zie rèt.

Rajen*, zie Lama —

.

Rajóh, iiiërajóh 109.

Rakal, zie Blang —

.

Raléq 129, 131, 135, 136, 272, 278, 285,

334, 337.

, biléq — 130.

, zie mindah —

.

, mpoe —, datoe — enz. 334.

, zie sar» —

.

RamaD (e) 19.1 en zie Ino-n —

.

Ramasón, zie Aroel —

.

Rambat, zie römböl.

Ramböng 20, 365.

oejöl 365.

(e) 174.

, zie Pëlipèn — en Pëmarén

Pajöug (g) 265.

Rampah (g) 259, 264, 266.

Rampaib (g) 44.

Rampam 125.

Ramp5ng (g) 11, 50, 252, 255.

, zie Wöih-n —

.

Rana (e) 152.

Ranggal, mëranggal 123.

Rangkap 360.

Ranté, meranlé 143.

RanléDg 168.

Panjang (g) 53, 264.

Rantoem Gajö (g) 220.

Rapai, bêrapai 286.

Raq kanl 340.

Lintang (g) 246.

Rara 362.

Rata, bërpërala of bë(r)pënrala

218.

Ratép saman 315, 324.

Ratih, zie raiëp.

Ratoes zie Ama-n —

.

Rawan 211, 333, 337.
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Rawan, rawadné 337.

Bawé (g) 108, 174, 178, 181—182, 233.

, Eie Wöih-n —

.

Rëbö 57.

Basi (g) 201.

ITang (g) 239.

Rëboes, ircboes 358.

Rêböp 28G.

Rëdëirng 186, 288.

(g) 33, 34, 186, 187, 188.

, zie Aroel — en Wöih —

.

Bèdjah, zie Am:.-n —

.

Rëgö 273.

Rêgön-bast 378.

Rëkat, mëiëkal 384.

Rékél (g) 235, 242, 244, 252.

Dëkal 221, 241—242, 247.

Göip 241, 245.

, Mësëgit — 247.

Rèl 7, 123 eii zie l»,li. —

.

Rëlas 40.

, zie Aroel — en Djamboer —

.

Rëma (g) 1Ü8, 192, 221, 232, 240, 241,

242, 252.

, zie prang —

.

, Rödjö — 234.

Rctnantan, Mpoe-n — (e) 169.

Rëmbélé 22.

(g) 22.

Rëmbëtëq 144.

Rëmbögö 355.

Rëmnköt (c). 50, 225, 226, 232, 240, 244,

248, 250.

Rëndah, zie djëma —

.

Rëntreajöng 364.

Rénggél 342.

Atjèb, — hocröiig, — liclociigknl .'ÏRO.

Rëngkënél 22.

(g) 22.

, zie RIang —

.

Rënlang 17 en zie Iljambocr —

.

Réntjöng 367.

dëndön 284.

Rêpana 148, 285.

Rèpèl 216.

(g) 216.

Hëiéug 128, 132.

Rëriah-rëiiö 286.

Rëröbö of — Töa (g) 41, 45, 200,21(1,236,

248, 249, 253, 367.

Oekön 236.

Rés, zie wé —

.

Rësam 14.

Rësani (g), 14, 15, 16, 17, ook Simpang —

.

, zie Wöih-ni —

.

Itèsèq, bërësèq sapoet 119.

Réséq kónö 277.

Rèt 7.

Reulóïh, zie Aloeê —

.

, Dj. — = Dj. Rëlas 40.

Ridjaloel ghaib 342.

Rikéh, zie Ama-n —

.

Rimah 303.

Riman-hout, zie lëmor 341.

Riraoel (beekje) 168.

, zie Kala —

.

Rimös 128, .367.

Rimpi 355.

Rindöng, zie alas — en ncmnli —

.

Ringköl 123, 246.

, zie Kroeng — en l'.ija —

.

Rintah 282.

moedö en — loeö 275, 282.

andjöng, — blang, — djaiuoc, —
mënibèn en — mëntaröng 283.

dölöm 282.

Kiroc 311.

Risö 19 en zie Aroel —

.

Boa, kéröa, bêkrHa en oepah bekiiia 277.

, kröa 337.

, raëröan pilnc 275.

Róbèl (g) 197.



Bddjö {of pëngoeloe) 78, 79, 80, 81, 82—90,

94—98, 100—105, I0>—110, 113 enz.

, blah — (in Linggö) 214.

, nöikön — 96.

, zie Paja —

.

, zie sara —

.

moebangta 82.

moedö 80, zie verder moedö.

Moedö = Tadén 175.

Moedö of Pëngoeloe Moedö, blah —
= Nampoelöh 160.

Moedö (in Sèrbödjadi), zie iNjêrang 257.

pënawar 311.

Silo (g) 225, 255, 236.

liang 129.

tjéq 80, zie verder Ijéq.

Tjéq, zie Tjéq.

Toeö z= de oude Ródjö Tiéq 155.

— = Ama-n-Kampöng 257.

Rödjöwali 21.

Rödjöp 279.

Ródjóq 110.

Roeab, nroeah 543.

Roeang 78, 84, 128,129,131,136,138,214.

-—- bêroeang 342.

mëroeang of ménroeang 314.

Roebé (e) 303.

Roebé» = röté 165.

Roedjö, zie majang —

.

Roedjoe'. zie r6djói|.

Roedös 367.

Rocboel 2, 123.

Roelah, iroelah 310.

Bnem, Radji — 25.",.

Roemah Barö (g) 263.

Roempaq 360.

Roempi 251.

(g) 192, 250, 251.

, zie Wöib-n —

.

Roentéq 348, en zie róm —

.

Roe:»q 109, 114, 119.

Roesép (g) 6, 52, 188, 189, 190.

, zie Wóih-n —

.

Rögö 345.

Rögöp 247 en zie Pinang —

.

Röjö 121.

Rökan (e) 171.

Rölöm 23, 152.

, zie Aroel —

.

Rölöq 131.

R6m 143, 339, 342, 348. 381.

ampa 204.

dëloe, — djirö bënang,— djirögadéng,

— ilöm, — këpal, — könéng, — oeséng,

— pandaq, — pêdéh, — pêloe,— roentéq,

— Ijiljém 348.

maan 344.

poelöt 348.

bah roe,— gantöng,— gêrêndang

— këmëojan 348.

, zie sëmangat ni —

.

R5m = Troeki (g) 330.

, Ródjö — 330.

Römböt 131.

Röndèng (g) 248.

Rönggól, mërónggö! 123, 299.

Röngka, zie Aroel — en Blang —

.

Röq 129, 213.

Rórèh 42, zie Ino-n —

.

R5té 165.

(g) 8, 27, 165, 166.

Bótöt, zie Baloe —

.

Sabi Silang, Teiikne — 29.

Sabil 550, 546.

Saböng, mênjaböng 379.

Sabniig, njabnng oebnl 569.

Sadali-spel .524, 526.

Sadjan, zie sndjnn 387.
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Sadóng (g) 161 en zie Aroel —

.

Samas 83.

Ssgi, Pëngoeloe — 15fi, 157, 176 Samböt 114, .387.

, zie lapai. -. , mpëlisarabölon, njamböl en nlërsam-

, ligö — of Ineloe — 220, 242. bölón 387.

Sagoel (e) «71. Samen, zie Génténg —

.

S»h 268. Samëndéra (g) 255.

, zie angisap -. Samman (e) 324.

, isahan 268, 296. Samoedra (g) 75.

, b?rsisah»n 250. Samöti (g) 171.

, mënjahan 268, 296. Sampaq 378.

, p?Dësah 82, 268. Samlalira (g) 255.

Sahiri, zie Aioa-n —

.

Sanè 327.

Sahkoebat, Tëngkoe - 155. Sanéhön (g) 27, 28, 165.

Saja, zie scroelö. Sangap (e) 303.

Sajap 541. Sangér (g) 237, 361.

Sajeuéog = Lójang I 13, 14 25, II 26. Sanggé 5, 135 en zie Koeló -.

Sakét dapoer 305. Sangka, mënjangkan, mêsangka, isangkan.

SaUSm, zie Ama-n —

.

ipëiijangkan of ipêsangkan 298, 301, en

Sala, zie oejóm 5. zie bèla 118.

Sal» Moedo (g) 45. Sanglé, isanglé 308.

Salah 82, 108, 113. Santan 322.

malah 116. Sanlri 329.

-. Sapa, Teangkoe — 197.

Salat, zie Toeón —

.

Sapar, zie Ama-n —

.

Salé, isalé 356. Sapoe moekö of basoeh nioekó 289.

Salèh, zie Ama-n —

.

Sapoet, 119, 312.

, zie Sidang -. Sapör, si nggö — ipërséhön 198.

Salén 96, 114, 120, 123. Sara, röa piloe 288.

, bërsalén 96, 109, 114, 119 Sar'ama (= sara ama) 334.

Salihin, zie Sidang —

.

Sar'anaq (= sara anaq) djoeölön 272, 334.

Samalanga (g) 13, 25, 28, 2S ,106,107,151. Sar'asaI (= sara asal) 79, 332.

1.53, 154, 155, 169, 189, 386. Sara badjoe 382.

, Teungkoe Tji* — 189 dapoer 133.

Saman, bërsaman 315, 324, 326 en z eratép—

.

datoe 334.

Samar-n-Awan, zie Boer-n — Sar'inö (= sara inö) zie sarinö.

Saraar-Kilang (g) 8, 9, 30, 34, 36, 37, 44, kampöng 332.

101, 142, 188, 192, 193, 210, 211, 212, krö 113, 133.

216—217, 218. mpoe 334.

, rivier Tan — 44 Wang (sar'ólang) 113, 133.

Samara (g) 77. pinggang 382.

Samarêmoe (= amanicmoc) 16; 367. raUq 272, 334.



Sar» rtdjö 332.

Sarah Njala (g) 53.

Sarah Radja (g) i4.

Sarah SirSng (g) U, 25.

Sarakata 93, 97, 98.

Sanq opat 86.

Sarbo LaDgil, zie Goenóng —

.

Sarél i45.

of Balé (g) 27, 142, 161—162, 2|(l

Saréng 355, 363.

Sarinö, pësarinön 79, 272, 292, 334—338.

Saroet 207.

Saroetón, zie Blang —

.

Saröq 364.

Sasa (e) 195.

Saadoró 79, 80, 81, Si, 86, 87, 89, 9,'j, lOr.

109 enz. en 332.

Sauq, (më)Djaui] 313, 342, 352.

Sawa Rèndnm, D.ilóq — 228.

Sawah 2, 221.

lö, njawah lö 314, 315.

Sawang (g) 17, 18, zie ook Koela —

.

•
, rivier van — 18.

Sëbahi, Mpoe-n — (e) 152, 153.

Sêbajaq 67.

Séboekoe, bêr — 294, 312.

S^êkah 85, 322.

Sédéq 299.

Sêdjöq 300 en zie wali —

.

, zie Ama-n —
, zie Djamboer —

.

Sêgêra, zie Ama-n —

.

Sêgö, zie wé —

.

Sêgör blöh 387.

loeröD 123.

Sèh, zie Ama-n —

.

Siké, zie Aroel —

.

Sëkërbö (g) 230.

Sêkindol (g) 212, 216.

S.'kirAn (g) 29, 166, 167.

(ririermond) 165, 166.

Sékirön (n. t. e. spook) 167.

Sëkli 372.

Sëkoeölón (g) I (in Gajö Loeös) 11,50,244.

II (in Serbödjadi) 191.

(geslacht) 267.

, Pëügoeloc — 41, 107, 201, 241, 263.

(riviertje) 243.

, zie Kampöng oerang —

.

Sêkoenj.il 289, 307.

Sëkólat 105.

Sela 130.

Sëladang 344, 345, 352.

Sélaloe 374.

Sêlambö, pënjëlambóii 145.

Sëlëma.) (g) 204, 259, 266.

SëlëiisSnK 351, 362.

Sêlimèng (g) 217.

Sëlindan? 281.

Sëloejah, zie Ama-n —

.

Sêloepéq 369.

Sëloesöh 306.

Sëmanab (g) 53.

Sëmaagal 310, 368.

, pënégör ni — 311.

, pënirÖD ni — 311.

ni rèm 345.

Sëmat, mënjêmat 134, 135.

Sëmaljoen (g) 230.

Sëmbah 85, 94, 126, 161, 276, 291, 293,

305.

, pënjëmbah 276.

, öröm — soengkör 117.

pintjöng of — loenggöl 291.

Sëmbiloe 306.

Sëmbilon, zie Ama-n —

.

Sëmbocang(g)46,210,25i,259,266—267.

, Këdjoerön — 210.

(rivier) 13, 254, 259.

Sêmboer 310.

Semè, pënjêmèn 341.

Sëmëgit = mësëgil 32.
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Semegit, zie Batoe —

.

Sëraëlah, zie bënaiip —

.

Sémëlét (g) 27, 29, 169.

Sëmiang pëlërah 326.

—— , isëmiaiigon nièt 513.

, pësêffliangoii 223, 264.

Sêinidjah, zie Ama-n —.

Sëmöilöm, zie Wöili ni —

.

Sèmpól gampang 281.

Senang (rivieilje) 185.

Sëoamó 337.

Sënaroe 382.

Séndéng biiios, bërséndéng 285.

Sêiidö, bërsëcidö 292, 335.

Sënëpél 367, zie sëpél.

Sënëta 382, zie sela.

Sënggapa (g)
2'..-.

Sëiigkar, zie ragi —

.

Sëngliawa 356.

Sënoeböng, zie Boer —

.

, Tëngkoe — 223.

Sënoem, bërsënoem 121, 225.

Séiióh, mësënèh kaul, — tjéq 222.

Sëiisém 281.

—— bëraiiiboer, — bërmala,— blah krambél,

— gënla, — giléq, — panljarégani, — patah

pakoe, — soes5ii of bëlélét 367—368.

, zie wé —

.

Sëoséog, zie wé —

.

Sënsèiig 3i5.

Sëiilèwan, zie soeliang —

.

Sênlóng 375.

Sëpang (g) 226, oeraiig — 224.

Sëpét, sënëpél, pënjëpél 308, 367.

Sèq, bërsèq 284.

Scrab, njëiahan 281, 282, 284, 308, 310.

, pënjërahan 85, 275, 309.

Sërambi 131, 133, 285, 304.

bönön (banan) 131—135.

rawan 131—136, 313.

, më^ërainbi, zie oemah —

.

Sërampang 144.

Sërampaq, Pengoeloe — 176, 182, 184,264.

, Kampöng l'ëDgocloe — 183.

Sëranla 108, 115.

, mënjëiaiilan 108.

Sërap-iii en sö, zie Blang Rakal.

Sëiapa 190, 243.

Sëiasalan 344, 345.

Sciba (g) 257 en zie Koeaia —

.

Sërbö, KëdjoeiSn — 258, 257.

Sërbödjadi, Hoogvlakte en Gcliicd van —
12—13, 254—267 en passim.

, slam van — 267.—, zie Wöib-n —

.

Sërdaug (rivier) 46.

Sëré, zie Ama-n —

.

Sërédjah 256 en zie Ama-n —

.

Séréh 375.

.Sërëlah 148.

Sërëmpah 27, 29, 168, 169.

Sërëpa, zie Pëlipèn —

.

Sërkal 365, 387.

Sëroelö 10, II, 135.

•

(g) 6, 36, 102, 126, ir.2, 176, 177,

209—210, 213, 214, 224, 238, 249.

(blab) 176, 177, 210.

1'ëngoeloe Tjéq — 176, 210.

•
, zie tëntam —

.

, zie Boer ni —

.

Sêroeö 144.

Sëroeöl 370, 373.

soeli 281.

Sërsakan 349.

Sësari ianggö 336.

Sësinggi (g) 46.

Scsimpöl 280.

Sela 109, 382, 386.

, sënëla 382.

Sëtiö (of Tiö) Gnenóng (e) 207.

Sétiö Lélö (e) 215.

Sëloel, zie Pëlëdöbön —

.
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Seadól (g) ii.

Seuleuraa* (g) 29, 30.

Seuma'oen, Teukne Tji' — 154.

Seumpö, zie Kroeên): —

.

Seunagan (g) 28, Zl, 40, 106, 197,20.3, 25.-5,

255, 385, 386.

rivier i, 39, 40, 253.

-, zie Koeala —

.

Seunalén 123.

Scuneubö> 35.

Ojoehau (g) 53.

SeoDgkö = aiaul 143.

Seupoejöb, zie Alueê — en Koeala —

.

Seusoeé, zie pëpüö.

Si Djëmpar (e) 239.

Si Gam (e) 171.

Si Gonndjö (e) 306.

Si Loeai (e) 2.34,261.

Si mëndjërang krö 275.

Siah Oelama, KêdjoerSn — 93, 97, 99, 100,

107, 149, 155, 179, 191, 192, 193, 217,

241, 254, 255.

, Het Gebied vau — 191—194.

(blah) 191.

Siamang o( siaoiliang 220.

Sibajak of sibajac| 67, 69, 70, 91.

Sidah 32.

Sidang Bèla (e) 306.

Moe'min (e) 362.

Salèh (e) 362.

Salihin (e/ 362.

Tëlap (c) 362.

Sidnm, zie wé — .
.

Sijré, pciijigé 279.

Sjgeunab, zie Loehö» —

.

Sikin 367.

lapan sagnc 25li.

panjang 281.

Sikoelöih, zie Alneê —

.

Silah, zie wé —

.

Silang, oemab — cii pcsilaiigaii 287, 288, 293.

Silau, Mêrah — (e) 75, 76, 99.

Silo, zie Rödjö —

.

Simaloer ^ Poelu Oe 74.

Simbiriiig (marga) 68.

Simpang (g) 46, 47, 48, 237.

, zie Koeala — en Wöih ni —

.

Djéinéh (g) 239.

Doea (g) 15, 18.

— Kalang, zie Djauibuer —

.

— (rivier) 48, 258.

Kaïian (riv.) 12,45,142,237,239,364.

Kënawat (j;) 35 eu zie Pémarén —

.

Kiri (g) = Koeala Sërba 48.

(rivier) 48.

Oeiia (g) (rustplaats) 31.- , zie Boer —

.

Oelim (g) 44, 218.

Bësam (g) 17, zie ook Rësaro.

Reusam, zie — Résam.

Sioah (tjinab) 376.

Sindjó 2.

Sin»!gab Mata (g) I 24; II 4li; III 48.

(berg) 40.

, zie Pëmarén —

.

Singkel, rivier van —, zie Alasrivier.

Sintö 309.

Sipaq raga, zie tipaq rögo 203.

Sipoet 345.

Sipót en — jakin 113, 116.

Si ra, zie sirö.

Sirö 369.

Siröng, zie Sarah —

.

Siröng goenténg 129.

Siseun Irón, zie sëgor loerr>ti 123.

Siti, zie Ama-n —

.

Sili Aminah, zie Ama-n —

,

Siti Börö, zie Ama-n —

.

Siwali 79, zie vcrdor wali.

Si«A 140, 350.

. njiwo, mpclisiwön, nlcrsiwmi ."50, 387.

Sjakk, zie sóq.
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Sjar*, zie saraq.

Slamclan 322.

Sóbóh 2.

Sodjön 387.

Södólinggom 377.

Sódöp 344, 367.

Soea> (g) 385.

Soeasiih 3fi7.

, zie Ama-n —

.

Soebaiig 281, — kërëtan, — poetéh,

lèwan 368.

Soejön 128, 143, 146.

, zie Tëlögö ni —
Soekoe 78, 332.

(hiali) 178, 180, 181, 182.

SoeköD, zie Lhö» —
Soeköl, mësoeknt 280, 282.

.Soeköt 345.

Soelang 352.

, minjoelangijii 290.

Soelé, zie Oedjöng —

.

Soeléman, Pëugoeloe — 180.

Soeling, zie söléng 215.

SoelHh of s515h 5.

Soematra 12, 76, 78, !)0, 106, 255.

Soembang H2.

, zie Baloe —

.

Soemboe 83.

Soemból (g) 177.

Soempab koe minjaq 120.

, përsoempahan 328.

Soetial 110.

Soendaneezen 29.5, 30fi, 389.

Soendël Bolonp 306.

Soendél 345.

Soendöl (g) 168.

Soenggal (g) 264.

Soeogöe Pinang (g) 385.

Raja (g) 53, 54.

Soenöl, soennlon 308.

Soenténg 281, 284.

Soeöm 24 en zie Ari —

.

, zie Ama-n —

.

Soeèn, (më)njoeöo 352.

Soeör 5.

Soepoe 128, 135.

Soeraq 285.

Soerén 143.

Soeri 370, 372.

i

SoesSb (g) 12, 40, 41, 50, 51. 52, 106,

107, 229, 248, 250, 356, 385, 386, 387,

388.

(rivier van) 51.

Soesön, zie sênsém —

.

Söb, pënësoh 269.

Söj5 252.

(g) 252.

Söjöng 363.

Söléng 215.

, Da(6ii — 21.5,

Sölöb = Boeinb 5.

SAndèq 365.

Söndór 101.

Sóndnrön (g) 101, 108, 244, 246.

, Pêngoeloc — 101, 232,234,244,246,

248.

S6q 1 19, zie döwö —

.

SArab 114.

Sós6t (g) 208.

Sri, Nji — 344, 346.

, zie Koetó —

.

Sri Bëniab, zie Ama-n —

.

Sri Koeala, zie Ama-n —

.

Sri Koelah, zie Ama-n —

.

Sri Mabrödjö 215.

Srimani, zie Araa-n —

.

Sroené 286.

Sróh 343.

Strails Setllemenlp (munlen uil de — ) 383,

384.

Snmatra 1, 74.
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Taan, moelaan U8. Tampör Boer 47, 239.

pênêniaan 279. Palöh 48, 239.

Tabéq, zie tabi. Tanda, zie töndö.

Tabi, bértabi, l>ër^ênl;.M 290 293 Tandang, bëtandang 295.

Tadah 283. Tandél, KëdjoerSn — 99, 100. 259, 26C,

Tadén (e) 175. 267.

Tadjöq 293. — Salèh (e) 264.

rödjö 374. Tandjöng Lawang (g) 53.

Tadoe, goud Tan — 363. Tanè, nanè 371.

Tahé, zie töil. Tangan, mënanganan 294.

Tahan, zie taan. langan (g) 252.

Tahi, zie tói 180. Tangél 360.

Tail, zie töil. Tangga* (berg) 40.

Tajól 33 en zie Gënléng —

.

-, zie Djambö —

.

Taliéngön (g) 4, 5, 8, 27, 28, 142, 147, Tanggang 281, 284, 368.

156, 167, 177-178, 17S ,18ü ,181 191, birahmani 281, 368.

206, 207, 232, 383. Moel5t 323.

Talaq 302. Tanggaq Kambéng (g) 46, 49.

Tali kri 146. , zie Boer ni —

.

poeaór 306. Tangkahan (g) 48 en zie Djamboer —

.

lampar 372. , zie Long —

.

Taloe 121. Tangkë 332.

Tamas 5, H, 162. si limó 222.

Tambah (e) 303. Tanglöng, zie Ama-n —

.

Tami Dölóm (g) 25, 177 en zie Aroel — en Tangsê (g) 28.

Boer ni -. Tanjó (beleekenis) 219.

Tamiang (g) 1. —, zie Gajö -.

Tampéng (g) 108, 221, 232, 233 240,241. Tanjór 219.

(blang) 240. Tanöh 12, 362.

, Péngoeloe of Rödjö 234, 240. Ban, zie - Tjëmpögö.

Tampoe 19, zie Aroel —

.

liöt 25.

Tampoelón Biaug (g) 49. Hang (g) 17 en zie Pëmarén —

.

Tampóq 378. , zie Oedjöng -.

didóng 284. — Liöl, zie Gënléng -.

n-ljëmara 368. ijëmpögö 369.

Tampör (g) 45, 47, 48, 52, 142, 218, 230, Tjëmpögö (e) 12.

234, 235, 237, 239, 258, 335, 364, 387, 388. , zie Minjaq —

.

, zie Wöih ni —

.

Tapa 187.

, zie Gëtjéq -. , Teungkoe — 107, 167, 187.



Tapa» 30.

Toean (g) 50.

Tapaq 32.

Tapnq-bladeren 353.

Tapaq-n-Gadjah (g) 32.

n-Söah (g) = Tóbat — 46.

n-Toeön (g) 43.

Tape 3U6, 347.

ikót, — ip4q, — pëiiaséo 375.

Taraq, bërtaraq 342.

Tari, bclaii 286. 29 1.

Taréng 255, 345.

, zie Koelö —

.

Tar6ng, mëntaröog 283 en zie rinlah —

.

Tau of lö 338.

Taun oemah 338.

Taup, mëtaup 121.

Tawar, zie natang —

.

, zie têpöng —

.

Tawér 368.

Tëba, zie tëbö C8.

Tëbang, luënëbaiig 351.

Tëbo (vlam) 68. 70, 157, l.'iK, 1C.3, 164,

105, 168.

Tëboes III, 130, 3.'i9.

Tëbmi (g) = Gëntéiig 201. Zie iink l-iMUaiéii —

.

ïëbiis, niënëbiis 551.

Të«Ial«e. zie KiieU. Dalue.

Tëg:iri, nëgari, këiuloeii — 314.

Tëkan knendi' 281.

TëknkSr (g) 238.

TëkHr (g) 21.

Tëlampnng 144.

Tëlarigké = këkëlniig 278.

Tëlap 365.

banggala, — niësi'iiü, — poel" 382.

, nëlap 371.

Télaq 84.

Tëiëdaq (g) 49, 227.

Tëlëd6q, zie Ojaiiiboer —

.

Tëlëkin, zie baq.

Tëliiitang =: Koetö Lintang.

Tëlögö 21, 35, 156, 211.

, zie Boer-n —

.

, zie Pëmarén —

.

Batoe, zie Ambön sëléléq —

.

Kajoe (g) 22.

—— Di Soejón 214.

Tèlóng 4, 352.

, mënèléng 352.

, inoelèlóDg 4.

(g) C, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34,

107, 174, 181, 185—186, 187, 188,

329, 370.

, zie Wöih-ni —

.

Tëlöq Kalang (g) 182.

n-Öné-öné (g) 179.

Tëlpi (g) 226.

Tëmboekoe 143.

Tëmboeni 306.

Tëmbólén (g) 174, 189, 206, ea zie Wuih—

.

Tëmiaiig (g) 12, 45, 40, 48, 53, 71, 99,

175, 228, 230, 234, 235, 237, 260, 261,

204, 205, 321, 358, 364, 385, 387, .388.

sche onliiKlen 239.

(liviüi- van) 4, 45.

Tëmirüng (g) 226.

Tëmoedö 336.

'rëmoelSq 62, 63, 302,

'l'ëmöng 6.

Tëmönggör, zie Ama-n —

.

Tëmftr 128, 341.

Tëmpab, pënëmpab 274, 270, 278, 296.

Tëtnpat, zie lön 338.

Tënambaq (g) 102, 126,178, 189,^(15,206,

207.

Tênang, zie Ajar —

.

Tënaréng 315. Zie laréng.

Tênëböq (g) 244.

TënKangó 348.

Tënggoelön, zie Ama-n —

.

, zie Blang -.
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Tëngkab, néngknh liiilang Ï59.

Tëngkoe 309, ÏIO, 325, 329, 36C.

Tênoco, bërtënoeii 134, 371.

Tènön 372.

Tënondci, lie tondö.

TëDlam Sëroelö 213.

Tëpa 367.

, nëpa J76.

Tëpang 372.

Tëpas 128, 150.

Tëpi, bêlëpi zie këlawaq —

.

ïêpnng, noetoe — 325.

tawar 85, 102, 123, 130, 275, i

Tëragoe, bëtëragoe 122.

Téran = Töwérau.

Tëralaq of pérarakan ."22.

Tërdjoen, MójaiiK — 203.

Tërdoeroe, zie doeroe.

Tëré, 10.

Têrlés, nërlé'! 341.

(riTier) 50, 51.

, zie Djambuer —

.

Tèrn (g) 207.

Tére, Tëngkoe — , zie Teiingk.ip Tii

Tëroedjaq 262.

(g| 191, 2.55, 262.

Tëiséi 341, 342.

Tërliroes-ii-oelüii, zie liroe< —

.

Tërw^l (g) 236.

Tësanggé = Koelü Sanggé.

Tclakoer 45 en zie Bner-ni —

.

Têtaköt 349.

Télauiór, zie Wi.ili ni —

.

Tëlanggang 57.

Tëlap 362, en zie Si.lanp —

.

Tété 128.

Tëtèh 355.

Tëtëmi 166.

(g) 29, 166.

Tëtiugókan (g) .33.

Teumièng, riYier vau — 44.

Teuiigkoe 86, 87.

di Blaag 231.

Teunoengkëe 133.

Teupin Blaag Manè (g) 16, 17.

Tigö, mënigö 342.

Tikoe (g) 226.

Tikón 345.

Tikós 56, 348.

Timbang, bërtimbang mas nimbang — 291.

, zie Ama-ii —

.

Gadjah (g) 20, eu zie Blans —

.

Tlmbaugao, Pëngoeloe — 176.

Timoen 352.

Timoer, oerang — 260.

Balaks 91.

Timón 57.

Tiniphan 241.

TindjS 207.

Langét, zie Boer ui —

.

, Datoe — 207.

TingkeuëiD, zie tingköm 180.

ïiiigkónj 186, 305.

(g) I (iu Telling) 33, 160, 188.

II (bij NalHii, Dóiöl) 207.

, zie Arofl —

.

, zie Balè —

.

•, zie DjainliiiPi- —

.

Tiü (iuenung (e), zie Sëliö —

.

Tiö Moedó (e) 199, 201.

Timig 17.

, zie Blanj! —

.

Tipaq rögö 203.

Tirö 273.

, mënirü döa 8.3, 1.39.

, lirón of pënirón 273, 274, 276, 278.

, pëairón ni sëmaagal 311.

Tiru, Teungkoe — 107, 231, 330.

Tiroes-of lërtiroe>(-n-)oelön 308.

Tjabjaoiaoi (e) 195 en zie Aiiia-n —

,

Tjajamani, zie Aiiia-n —

.

TjalSng (g), zie ÜjalSng 13, 48.
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Tjalöng,

Tjamani (verk. v, Tjahjamani) 195.

, zie Ama-n —

.

Tjaiia en — pënipén 277.

Tjanang i33, 285. 286, 290, 294, 326,344.

Tjaodoe 388.

Tjanè 2, 245.

(g) I (in Gajö Loeös) — Oekön 103.

232, 245, 246.

— TSa 43, 107, 245, 246.

II (in Sërbödjadi) 266.

, zie Ama-n —

.

Tjangkoel of tjangkni 146, 341, 367.

pënjangkoclön of pênjangkölön 146, 147,

148, 156, 184.

Tjangköl, zie tjangkoel.

Tjap 82, 111, 274, 312.

Tjapah 213, 377.

Nanga 213.

Tjapéng 368.

Tjaram 278.

Tjaróq 378.

Tjaljal, pënjaljal o! pènljatjal 114, 279,290.

, zie oepah —

.

Tjalóq 30, 341.

n-toeön (g) 30.

Tjalör, bëljalör 203.

Tjawan 388.

Tjëbërö (Gajö-st.ini) 68. 151,157, 158,100,

161, 162, 163, 164. 166, 167, 168, 210.

(marga der Karn-Balaks) 68.

Tjébél 248.

Tjcdéng, mënjëdéng 352, 353, 354.

Tjëdöh 372.

Tjëgöp (e) 166.

Tjëkèh 128, 367.

Tjêlala 26, 165.

(slam) 157, 158.

(g) 23, 28, 29, 38, 64, 157, 159, 165,

166. 167.

•

, zie Aroel —

.

' Tjëlala, zie Goenöng —

.

j

, zie Pintoe Rimbö —

.

, zie Wóih —

.

ïjëlikö, zie Djamboer —

.

Tjëmara 368 nn zie tampöq.

Tjëmoetjoet 24.

Tjëmpala 57.

Tjëmparam 42.

Tjëmpögö 12 en zie Tanöh —

.

Tjëngkèq 109, 111.

Tjéq (eigenlijk rödjö — of pëngoeloe—) 80,

82, 107, 137, 152, 1.5.-, 172, 176, 196,

220, 221—223. 224, 225, 227, 230,

233, 230, 240, 242, 244, 245, 246, 247,

248, 249, 250, 252, 325, 327.

1 , Rödjö Tjéq of Pëngoeloe Tjéq van Bö-

I basan 21, 64, 67, 98—100, 126, 149—

I 169, 170, 172, 183, 189, 238.

I , zie Imöm —

.

I

, zie më.^ënóh —

.

I

, zie Panglimö —

.

, bërljéq, mëljéq 221, 224.

(gcdrnkle kaloenljes) 37.ï.

Tjëraq, bërljëraq 277.

Tjëré, mënjërèn en pëtjërèn 87.

banlji, — kaséh .'02.

Tjèrèq 377.

TJërkap 144.

Tjëtjab 57.

Tjëtjór, iljëljórön 313.

Tji>, zie tjéq.

Tjiké 241, 375.

(g) 221, 240, 253.

Tjinab, zie sinah 376.

Tjinö, zie bcnang —

.

Tjitjang Mëdoeri (g) 21, 158, 166, 167,

168.

Tjoet (kindernaam) 195.

, zie Lama —

.

, Rödjö — 164.

Tjoet Dien (e) 166.
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Tjoetji, mënjoetji Jiri 120.

Tjoeljoe Ö31.

Tjoetjöq, njoetjöq en ooetjöq 376.

Tjftièq 367.

Tjóra 374.

Tjöran 377.

TjórtKi (e) 223.

Tj6l Pi (g) 16.

Tj6l Giré» (g) 30.

Tö, zie taa.

Töa 166 en zie Rëróbö — en Tjanè —

.

Toba, zie Tëbd 68.

gebied 91.

Töbal-n-Söah of Tapaq-n — (g) 46.

Töbön, zie majang —

.

Töbös, mënöbös 310.

Tódn (lón) oemah 338.

rèl 143.

Toe 58, 330.

Toeah, mëloeah 95, 130, 293.

(e) 303.

, zie montaq — en ngantaq ^.

Toealang 262.

(g) 210, 255, 262.

. Mójang — 253, 262, 263.

Toean 30 en zie Kroeêng — en Tapa*

Toeang 367.

Toebó, mënoebö of mëtoebö 113, 120.

Toebör, noebór 371.

Toedjöb, noedjóbi 314.

Toedjöng, zie Koeló Oedjöng.

Toeés 328.

Toei = brawang 26, 163.

Toeköl 367.

Toekom, ooeköm 312.

Toelab en to«laban 305.

Toelaq sëndjala 299.

Toelón, mënoelön of mëloelön 352.

(perwörön) 36, 210.

Toempét 349.

Toempi 25 en zie Paja —

.

Toempóq Oréng (g) 164.

Toenaog, hërtoenangan 278, 337.

Toendjang (g) 6, 19, 20, 83, 94, 174, 190,

191.

, zie Aroel —

.

, Pëngoeloe — 190.

, prang — 190.

Toendjöq, zie löndjöq.

Toenggöl 247.

(g) 242, 245. 247, 328.

, zie Oemah —

.

Blang, si — (e) 351.

Rabim, si — (e) 331.

Toengkoe, zie këlélékön 133.

Toengkót, zie LAjang —

.

Toenoe, noenoe 378.

Toeö 279 en zie oepah —

.

, mënoeöi of mënoeón 378.

(of pëloeo, als amblstilel) 81, 82, 84,

85, 86, 94, 105, 113,114,115,116,117,

118, 121, 124 enz.

dólöm 152, 223—227, 246.

Dölóm 152, 153, 157.

ni moedo 152, 223.

Toeön 30, 295, 335.

, zie Tapaq-n — en Tjatóq-n —

.

Salal (g) 48, 49.

Toeren koe djèrèl 283.

mandi 307, 309.

mèt 314.

njëmbah 283.

oembé 291, 294.

, noerönón kajoe 130.

Toeski 371.

Toetét 248.

Toeloe 355.

Toetóng, zie Goenöng —

.

Toetop mala 275.

Töi, zie k^joe —

.

Töil 87, 111, 116, 117, 273, 274.275,362.

363.



Tóil kêrdjö 116.

ödöt 116.

, toedjöh — sëpa 273.

Töilön 129, 2IÖ.

Töiq sanjka 298, 300.

, nöiq of mënöiii 82, 297, 298, 301.

, nöiq adji 8."), 295, 325, 327.

, nöiq böi 282, 287, 291.

, nöiq mas 288.

nöikóa (ilóikón) 298.

, nöikön këdjoeron 97.

, nöikön oemah 130, 284.

, nöikön ródjö 96, 97.

, itöiki djëma 297.

, itöikön rödjó, zie nöikön.

Töj, zie töilön 129.

Töjöh, niêntöjöh of mënnjóh 346.

, ntöjöli róm 358.

Tökéq (g) 1 (bij Linggö) 37. 44, 45, 216.

II (boven Panggör. G. Loeö?) 236.

(rivier) 215.

Tómbang 45.

, nómbang 342, 344.

, zie Djamboer —

.

Tömpöq 21, 1.37 enz.

Tön (tódn) oemahkoe 338.

Tón 338.

Tèn bërséndéng of bëgërêdaq 285.

Töndjöq of loendjöq diri 84.

Töndö 342, 344.

, nóndó 342, 351.

, tënöndo 351.

Töndöng 115.

, bërlöndöng 119.

Tiïndöng, nöndöng gadjah 360.

Töndöngön 384.

Töndös, mëaöndösön 293.

, itöndösön 115.

Tong, aoaq — 353.

Tönggö, oemah doeö poelöh — 263.

, oerang — 263, 267.

, Pëngoeloe — 263.

Tönggö Bësi (g) 19, 20, 152.

, zie Boer-ni —

.

Tönggöm 213.

Lajèng 213.

Töngköb, bërtöngköh 280.

Töngköp 368.

Tópóng 368.

Tór 341 en zie ór.

Tös, mënös, pënösan 101.

Tótór 146, 162.

Töwéran of Téran (g) 160, 174, 175, 178,

181, 200, 210.

Trang oeiön 343.

Trangön 250.

(g) (Wór) 46, 238.

(kampöng) 46, 50, 51, 232, 235, 244,

250.

Trawèh 324.

Trétél 186.

(g) 24, 83, 175, 186, 188.

Tripa (g) 38, 52, 164, 214, 253.

(rivier), zie Wöib ni Tripö.

Tripö, zie Wöih-ni —

.

Troeki = Röm 330.

Trtng 57, 352.

, wah-n pret 66, 364.

W".
Wadjib, zie wadjép. Wakél (blah) 176, 183.

Wadjép 89. 90, 1 13.
i Bilab (e) 189.

Wakat, zie Djamboer —

.

|

(toeö) i Krambél 200.

Wakél 82, 124, 221, 222, 227, 256. 241, | Tjéq 198, 199.

325.
I

(t. Toealang) 262.



Wakeuèh = wökös 164, 187, 235.

W«ki 86.

Wali of siwali 79, 170, 176, 289, 296, 300,

332.

kiri 275, 289, 300.

koeön 275.

Lól 202.

sëdj5q 300.

Waloeh, anaq-n-si — 225.

Waq = oewaq 369.

War5« 89, 90, 113.

Wasél 169.

Wal of öwal 356, 376.

Waudnón, zie Wnih —

.

Wé of öwé 302, 364.

idjalén 84.

bënang, — djërnang,— kètól,— lama,

— lilén, — nanga, — oedang, — pedéb,

— poeköh of koekóh, — radaog. — rés,

— sègó,— sënsém of sënséog, — sidöm

364.

Wén 305. 335, 336.

, zie Ama-n — en Inó-n —

.

Wéng, nwéng 354, 359.

Wö, ama — of inö — 333.

Wöih 7, 146, 362.

ni Ajar Mamés 23.

n-Ajar Hoeléh 45.

n-Arèh 162, 164.

n-Boegaq 31, 188.

ni üoengo Lödö 49.

ni Dëdamar 183.

n-Dëdop 31.

n-Djagóng 39.

n-Djélóböq 162.

ni Ujëmir, zie Djëmèr.

n-Doeién 6, 21, 26.

ni Gëroenggang 29.

ni Gölö 222.

n-Iso-isö 42, 43.

n-Karaug Ampar 26.

Zie ook Aroel —

.

Wóih Kaul = — n-Tripö 219.

Kèiól 21, 26, 165, 167.

ni Koelös 14, 19.

Köis 49.

Kr5h 50, 361.

ni Lëmbé = — ni Pëparéq 223.

n-Lëmpoeséng 26.

Lëslèn 45, 47, 237.

ni Linggö 8, 196.

n-Loeang 162.

n-Lóköp 30, 31, 42, 44.

Mandi 199.

Mëlèlang 30, 51.

ni Mënggoeröng 9, 209.

Mëriah 216, 217.

ni mpat poelöh ëmpat 56.- Nangka 197, 202.

ni Oemang 9, 209.

n-Oesö 49.

Önéng 250, 251.

n-Öréng 43, 46, 237.

n(i) Padan? 11,232,249,361. Zie ook

Woih-ni Rampóng.

ni Pënanggalan 49.

ni Pënarön 9, 35, 209, 210.

n-Pëpanlang =: — Tjëlala 33.

n-Pëparéq = — ni Lembé H, 223.

n-Pëljampoerön 33.

Pórang 223.

n-ragi 290, 326.

n-Rajang 199, 202.

n-Rampöng 11, 50, 219, 244, 248,

249.

n-Rawé 182.

n-Rëdël5ng 33, 186, 188.

ni Rësam 16.

n-Roempi (rivier en gehucht) 231.

n-Roesép 31, 32, 188.

n-Scmödöm (volgens Coljjn Bidén en

zie — ni Tëmbólón) 6, 9, 30, 31, 32,33,

102, 174, 186, 188.
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Wöih-n-Sérbödjadi 13, 254.

ai Simpang 46.

ni Tampör 12, 13, 43, 46, 47, 236,

237, 239.

ni Tèlóiig 20, 21, 22, 23, 24,26, 186.

Tëmbólón (= — Sëmödöm en = Bidén)

32, 174, 188, 189, 206.

ni Tètomör 16.

n(i) Tjëlala I (ten W. t. h. Meer) 6, 9,

26, 163.

II (ten 0. Tan Tèlöng) 33,

38, 188 en zie Aroel —

.

ni Tripö (Tripa-rivier) 4, 10, 11, 12,

13, 41, 44, 48, 49, 50, 51, 32, 74, 93,

144, 200, 2)3, 219, 223, 224, 226, 237,

243, 244, 247. 249, 252.

Wöih Waudnön 49.

W6jla (g) 38. 40, 363.

rivier, = Pameaê 28.

Wöliös 161, 187, 235, 250, 259.

, Rödjö — 164.

Wör 19, 139 enz.

, bêrwör 342.

Mangkoe (g) 188.

Mésidah (g) 32.

,
pérwöröD 19, 21 enz.

WM 2.

z.
Zajiat, zie djêkat.
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