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EEN WOORD TEN GELEIDE.

Is eene expeditie waarbij het geographisch onderzoek in engeren zin op den

voorgrond staat, en die daarom geene gunstige gelegenheid biedt om langeren tijd

op dezelfde plaats te vertoeven, reeds in het algemeen weinig geschikt voor het

bijeenbrengen van juiste gegevens voor eene volledige ethnographie der bereisde

gewesten, mij viel dat bijeenbrengen dubbel zwaar, omdat ik, in de eerste plaats,

de Expeditie als haar Chef had te leiden, en dus steeds m^n tijd beschikbaar moest

houden om de moeielijkheden die aan de specialiteiten in het volbrengen van den

hun opgedragen arbeid hinderlijk konden zijn , zooveel mogelijk uit den weg te ruimen.

Zij van hunne zijde hebben mij dien plicht gemakkelijk gemaakt door hun ijver,

hunne toewijding, hunne énergie, hunne trouwe en onvermoeide plichtsbetrachting;

en ik stel er prijs op hen daarvoor openlijk dank te zeggen.

Moge de vriendschap die we daar sloten in de wouden van Sumatra niet ver-

koelen in lengte van dagen !

Ik ben aan het einde gekomen van de mij gestelde taak. Zoo volledig als mij

mogelijk was, heb ik in dit werk medegedeeld wat ik gedurende de Expeditie kon

opteekenen omtrent de volken die de bereisde streken bewonen. Maar, hoe lijvig

mgn boek ook geworden is, het blijft toch slechts een zeer onvolledige Volksbe-

schrijving van Midden-Snmatra. Veel ontbreekt er aan en veel zal zeker blijken

niet in allen deele juist beschreven te zijn, hoezeer ik ook met alle krachten naar

nauwkeurigheid heb gestreefd.

Zelf maar al te zeer van het bestaan dezer gebreken overtuigd, mocht ik niet

nalaten den lezer tegen een te groot vertrouwen in mijne mededeelingen te waar-

schuwen. Maar ik doe dit vooral in de hoop, dat mijne collega's, ambtenaren bij

het Binnenlandsch Bestuur, ouderen en jongeren, er aanleiding in zullen vinden,

om het door mij geschrevene te toetsen aan hetgeen zij rondom zich zien op de

plaatsen waar zij aan het hoofd van het bestuur zijn gesteld. En waar zij ver-

schillen opmerken, waar hun onjuistheden in 't oog vallen, waar onvolledigheid

blijkt, z^ allen zullen mij aan zich verplichten, wanneer zy mij deelgenoot maken
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van het resultaat hunner onderzoekingen. Tevens ben ik er van overtuigd, dat het

Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap daaraan steeds gaarne

eeue plaats in zijne kolommen zal verleenen.

Thans blijft mij nog over om te voldoen aan den aangenaamsten plicht jegens

de rij van vrienden die bij den terugblik op de pas voleindigde taak voor mijnen

geest verschijnen.

In de eerste plaats een handdruk der dankbaarheid aan U, geliefde Meester

en Hoogleeraar! die het toezicht over de uitgave op ü hebt vrillen nemen. Zonder

dat toezicht, — neen — zonder Uwen mede-arbeid, zonder Uwe hulp, zonder

de rijke bron Uvrer kennis, die steeds zoo mild voor ons vloeide — hoe dikwijls

zouden mijne krachten te kort geschoten zijn!

ü, trouwe vriend Snelleman! vond ik altijd bereid tot den meest belangeloozen

bijstand ; met Uwen helderen blik en Uw vaardig oordeel hebt ge mij zoovele

moeielijkheden gemakkelijk gemaakt. Mijn hartelijken dank daarvoor. De aange-

naamste herinnering aan onzen gezamenlijken arbeid zal steeds onverflauwd bij mij

voortleven.

En niet minder mijne erkentelijkheid aan ü, waarde adsistent-re.sident H. Vis-

ser, waarde collega's J. Peelen en H. A. J. van Maarseveen! op wier kunde en

ondervinding ik nooit te vergeefs een beroep heb gedaan.

Mijn laatste woord zij een wensch: moge de arbeid der leden van de Sumatra-

Expeditie gedijen tot roem van

NEDERLAND!

Groningen, 23 Januari 1882. A. L. VAN HASSELT.
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VOLKSBESCHEIJVING EN TAAL,
EERSTE AFDEELING.

VOLKSBESCHRIJVING
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A. L. VAN HASSELT.

EERSTE HOOFDSTUK. 1)

BEWONEES. — UITERLIJK. — KLEEDING. — WAPENEN.

Hoe langer meu beeft geleefd onder de bevolking die Midden-Sumatra bewoont

,

hoe meer men bekend is geraakt met hare ontwikkeling, met hare zeden en ge-

bruiken , des te stelliger wordt men overtuigd , dat zij zonder uitzondering tot het

Maleische ras behoort. Maar al zijn allen ra.sgenooten , toch is er een belangrijk ver-

schil waar te nemen tusschen de onderscheidene groepen, die dat ras in Midden-

Sumatra vertegenwoordigen, — een verschil, dat zich echter grootendeels laat ver-

klaren uit ongelijke levenswijze, ongelijk klimaat en vermenging met volken die

elders in den Archipel te huis behooren. Ook de westersche overheersching

heeft, waar zij haren invloed kon doen gelden, de kleeding, de instellingen en de

levenswijze der bevolking in menig opzicht gewijzigd, in die mate zelfs dat men in

haar twee hoofdgroepen zou kunnen onderscheiden, waarvan de ééne de Gouverne-

ments-, de andere de onafhankelijke landen bewoont. Het spreekt echter van zelf

dat waar de bevolking ook in het Gouvernements-gebied van den invloed der Euro-

') De in dit deel voorkomende Maleische woorden zijn geschieven volgens de uitspraak

der landsti'eek.

III. l. i
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peesche beschaving nagenoeg vrij bleef, zooals in de XII K6tó bet geval is, zij

veel meer met die der onafhankelijke streken overeen zal komen. Maar de onder-

scheiding dier hoofdgroepen is toch voor eene goede classificatie der bevolking op

verre na niet toereikend ; wij mogen niet voorbij zien , dat te midden dier groepen

zich weder vrij wel afgebakende deelen vertoouen.

De bewoners van Redjang en Lebong verschillen van die der Rawas. De

Manangkabo-Maleier , die zich van de bevolking van al deze landschappen duidelijk

onderscheidt, staat echter van die der beide eerstgenoemde gewesten niet zoo ver

als van den Rawasser. De bevolking van de Rantau-di-baroew verschilt niet van

die in Soengei-Tanang , Limoen en Batang-Asei, maar wel onderscheidt zij zich

van hen die Beneden-Djambi en de Tembesi bewonen , terwijl dezen in het uiterlijk

weder het meest op het volk uit de Rawas gelijken.

Die overeenkomsten en verschillen zijn natuurlijk geen louter toeval; de over-

leveringen omtrent volksverhuizingen geven in vele gevallen daarvan de verklaring. —
De Lebongers , die vele doesoens in de Redjang hebben gesticht , beweren nakome-

lingen te zijn van een Radjó , die met vier Tiaug's (raadslieden) uit het ryk van

Manangkabo verhuisde , en zich te Aman vestigde. — Limoen, Batang Asei, Soengei-

Tanang, de Rantau-di-baroew en de verdere Djambische Bovenlanden werden van

Manangkabo uit bevolkt, en nog steeds verhuizen personen uit de Padangsche Bo-

venlanden derwaarts; meestal zij , die gaarne zoo ver mogelijk buiten het bereik der

Nederlandsche Justitie zijn. — Reeds ten tijde dat Palèmbang door eigen Sultans

werd bestuurd , waarvan slechts enkelen met krachtigen wil regeerden , maar de

meesten niet bij machte waren de knevelarijen hunner plaatsvervangers in de verre

binnenlanden te beteugelen , verlieten velen uit de Rawas hun land om zich aan de

Tembesi te vestigen, en ook later, toen het Sultansbestuur
,
geslagen door de Ne-

derlandsche wapenen , vervangen was door Nederlandsche ambtenaren , verkozen tal

van Rawas-bewoners de vrijheid in het Djambische onder hunne eigene hoofden

,

boven de vaderlijke zorg van den te Moeara Roepit gevestigden vertegenwoordiger

van het Nederlandsche gezag. Soeka-pindah , het land van hen die verkozen te

verhuizen , heet de streek aan de Tembesi , door die Rawassers en hunne afstamme-

lingen bewoond. Dit volk, zoowel als de bewoners van Beneden-Djambi en Rawas,

heeft zich vermengd met de nazaten der Javanen, die tot het gevolg der vorsten

behoorden welke in vroegere eeuwen Palèmbang en Djambi veroverden.

Bij ons bespreken der bevolking van Midden-Sumatra is tot nog toe één volks-

stam ongenoemd gebleven, die aLs vertegenwoordiger der aloude bewoners des lauds

wel in de eerste plaats aanspraak had mogen maken op onze belangstelling. Ik

bedoel den stam der Koeboe's, die in uiterlijk voorkomen de grootste afwijking

van de overige bewoners vertoont. Zijn domein is het bijna onafgebroken maagde-

lyk woud, dat begrensd wordt door de rivieren Moesi, Rawas, Tembesi en Djambi.



D:liir leiden de meeste Koeboe's een zwervend leven, slechts nu en dsm wat langer

iu de nabijheid van eene of andere doesoen vertoevende. Een gedeelte van hen

heeft zich aan de Lalang-rivier vaste woonplaatsen gekozen, en vormt daar eene

maatschappij, die, oppervlakkig beschouwd, slechts weinig van de Maleische ver-

schilt.

Zeer zeker waren de Koeboe's in vroegere tijden niet binnen zulke enge grenzen

beperkt als thans , en werden zij overal in Midden-Sumatra aangetroffen. Nu vindt

men nog alleen in de XII Kotó, het zuidelijkste landschap der Padangsche Boven-

landen , sporen van hun voorkomen en bekendheid met hun bestaan. Zoo is er te

Abei iemand bij de familie van den ouden Radjo, die, naar men mij zeide, de klein-

zoon is van een Koeboe-paar dat indertijd in de tot Abei behoorende wildernis werd

gevonden en gevangen genomen. Ook bestaat in die streken eene overlevering om-

trent negen Koeboe's , mannen , vrouwen en kinderen , die jaren geleden daar aan-

kwamen en aan de hoofden verzochten er zich te mogen vestigen , hetgeen hun

werd toegestaan , nadat zij eene verklaring hadden afgelegd , die inhield , dat zij

geene onderdanen van den Sultan van Djambi , maar van den vorst van Manaug-

kabo waren, en dat, bijaldien zij den eersten als bun heer erkenden, de bittere

pitatah-vrucht hun eene lekkernij , de argusfazaut hun kip , de kidjang hun geit

,

de sikè hun dak en de banije de omwanding hunner woning mocht zijn '). Zij wil-

den daarmede zeggen dat zij zich zouden ouderwerjjen aan de landswetteu , en bij

niet nakoming daarvan waardig zouden zijn voor altijd naar de wildernis te worden

gebannen. Die verwensching had echter zeer goed achterwege kunnen blijven; want

reeds na korten tijd beviel het onzen Koeboe's niet in de geregelde maatschappij,

aan wier gebruiken zij zich maar noode konden gewennen. Het verhaal luidt, dat

eene Maleische vrouw een hunner kinderen den verwarden, nooit gekamden haarbos

afsneed, en dat de Koeboe's, daarover verwoed, heimelijk het dorp verlieten, om

niet terug te keeren.

Wij hebben nu de verspreiding nagegaan vau de onderscheidene volksstammen

die Midden-Sumatra bewonen; thans willen wij trachten een beeld vau hun uiterlijk

voorkomen te ontwerpen.

Geene betere gelegenheid tot waarneming van den Maleier der Padangsche

Bovenlanden dan de groote marktdagen , waarop duizenden en duizenden zich .spoeden

naar de meestal door ontzachlijke waringin's en koebang's beschaduwde marktplaats.

Daar merkt men al aanstonds op, dat de Maleier middelmatig van lengte en goed

') Deze verklaring luidt in het Maleisch: Hambó inda<( basoetan ka Djambi, liarabó ba-

i'adjó ka Manangkabo. Kaloe ka baradjö, ka basoetan ka Djambi, liambö lamakan boeah pita-

tah, bahajam koewauw, bakanibiïng kidjang, baatóq sikè, badindiïng banije.
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gebouwd is, dat de mannen breede borsten en stevige kuiten hebben, en ook trekt

het de aandacht, dat onder die tallooze menigte nagenoeg geen enkele gebrekkige

te zien is.

Langer dan vijf voet zijn er maar zeer weinigen , en de vrouwen zijn in het

algemeen aanmerkelijk kleiner en teerder dan de mannen. Maar ook onder dezen

is het gebeente zeer verschillend, van sommige grof en sterk, van andere fijn en

tenger. Corpulente menschen zijn zeldzaam.

Als ge ziet hoe vlug de Maleier in een klapperboom klimt om den Controleur

een frisschen dronk te bezorgen van het water uit een jonge noot, al laat hij dat

klimmen gewoonlijk ook liever aan zijn klapperaap over; of als gij den koeli, zwaar

bevracht, met zekeren tred de steile bergpaden ziet opklauteren en afdalen, dan zijt

gg overtuigd, dat zijne gewrichten lenig en zijne longen goed zijn, en dat zijne een-

voudige levenswijze de krachtige ont\vikkeling van zijne spieren niet heeft belemmerd.

Handen en voeten zijn klein, maar breed; de eeltontwikkeling onder den voet

is zeer sterk, vaak een halven centimeter dik, en vertoont niet zelden een net van

barsten en scheuren.

Veerkrachtig en los is de gang der mannen ; die der vrouwen , vooral in de

zuidelijke Padangsche Bovenlanden, is log en traag: zij plaatsen de voeten sterk

binnenwaarts, wat de bevalligheid van haar voorkomen niet verhoogt.

Toch zou men verkeerd oordeelen door te meenen, dat de vrouwen onbehage-

Ljjk zijn. In Rawas en Lebong zag ik zeer vele jonge vrouwen en meisjes met in-

nemend, lieftallig uiterlijk, en de Koeboe-vrouwen in Rawas hebben bijna zonder

uitzondering zachte, goedige gelaatstrekken. Haar tred is echter weinig veerkrachtig,

eer slepend en waggelend ; maar dien tred , dien men bij zulke natuurmenschen

zeker niet verwachten zou , hebben zij met de mannen gemeen. In het voorbijgaan

merk ik op dat enkele Koeboe's een veel meer ineengedrongen gestalte dan de Ma-

leiers hebben, en in lichaamsbouw en uiterlijk met de iuboorlingen van het bewes-

ten Sumatra gelegene eiland Nias overeenkomen.

Onder de vrouwen der L Kèto, die zich, even als de meisjes in Rawas, door

eene ia 't oog loopend blankere huidkleur onderscheiden, ziet men meerendeels lange,

slanke gestalten, doch gepaard met dunne beenen en weinig ontwikkelde borsten.

In alles zijn zij het tegendeel der vrouwen uit de XIII en IX Kótó, die zeer

zware borsten en een grof middel hebben.

Over het algemeen zijn de bewoners der hooglanden de minst donkerkleurigen,

en onder de meer jeugdigen treft men zelfs velen aan, wier wangen met een lichten

blos prijken; maar toch komen ook daar verscheidene personen vóór, die een zwart-

. grijze huidkleur hebben. De huid der meeste Maleiers is donkerbruin, zooals de cho-

colade. Vaalgeel
, p i n g a i , wordt voor zeer fraai gehouden , zoo ook wanneer de

huid bedekt is met lichter gekleurde vlekjes, pan au genoemd.
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De litteekens die een gevolg zijn der kinderziekte, vindt de Maleier zeer

loelijk; die ziekte woedt helaas maar al te dikvrijls, zelfs in de afgelegenste dorpen,

en het aantal door de pokken geschonden personen is niet gering. — Nergens in

Midden-Samatra trof ik Albino's aan; wel zag ik eenige mannen en vrouwen wier

huid groote roomgele vlekken vertoonde, die bij een enkelen ietwat rosé getint

waren. Die vlekken zijn zeer onregelmatig over het lichaam verspreid ; terwijl soms

de ééne arm de natuurlijke huidkleur had, was de andere geheel geel, en waren

de beenen en het gelaat gevlekt. Niemand hunner had roode oogen, maar wel

waren de wenkbrauwen en oogleden vnt. Naar men mij zeide waren allen met die

vlekken geboren.

Het schoonste wat de Maleier heeft, zijn zijne heldere, gitzwarte oogen, die, ge-

woonlijk ietwat uitpuilend, bij enkelen eenigszins schuin zijn geplaatst. Slechts wei-

nigen hebben zware wenkbrauwen en ook donkerbruine oogen zijn uitzonderingen,

maar lange wimpers hebben nagenoeg allen. Nauwelijks is de eerste jeugd voorbij,

of het vuur der eens zoo schitterende sterren is gedoofd, en bij de personen van

middelbaren leeftijd ligt er dan ook meestal weinig uitdrukking in den oogopslag.

— Enkelen zijn er, wier blik groote scherpzinnigheid verraadt, 't geen ook door den

heer Cornelissen bij de Koeboe's in het Djambische werd opgemerkt, toen h^ dezen

in hunne woonplaatsen bezocht.

Om den glans der oogen beter te doen uitkomen, wordt door jongelieden in

Rawas en Lebong vrij algemeen, in de Padangsche Bovenlanden echter zeldzamer,

de rand der onderste oogleden , waar de oogharen zijn ingeplant , mat blauw ge-

verfd, waartoe zij tjelaq gebruiken, eene verfstof in fijnen poedervorm, die door

hadji's van Mekka wordt medegebracht. De bewerking is zeer eenvoudig; met een

aangepunt bamboe-stokje wordt de droge verf in een smalle streep op het ooglid

gestreken i).

Draagt deze gewoonte werkelijk bij tot verfraaiing van het uiterlijk, wij zullen

straks andere hebben te bespreken, die uitgedacht schijnen om aan het gelaat alle

schoonheid te ontnemen. Maar alvorens tot de bespreking daarvan over te gaan,

willen wij nog met een enkel woord over het hoofd en aangezicht van den Maleier

spreken.

Een hoog gewelfd voorhoofd, waardoor zich het Kaukasische ras onderscheidt,

') Dit gebruik is waarschijnlijk overgenomen van de Arabieren, bij wie het, evenals bij de

Egyptenaren , algemeen is en reeds in overoude tijden gevolgd werd. Beide oogleden worden

door Arabieren en Egyptenaren geverfd. Ook in den Bijbel, 2 Koningen IX : 30, Jeremia IV :

30, Ezechiel XXIII ; 40, vindt men van deze gewoonte gewag gemaakt. De Aj-abische naam
o >

voor de verfstof is kohl (^ S^J'). Zij wordt op verschillende wijzen bereid, o. a. uit den roet-

aanslag van gebrande amandelschalen. In vroegere tijden werd er, naar men zegt, antimo-

ninni voor gebruikt.
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zoekt men bij den Maleier te vergeefs; liet is meestal ovaal, breed en hoekig naar

kruin en slapen. Het voorhoofd der vrouwen is lager dan dat der mannen, maar

omdat zji, evenals wij, een laag voorhoofd leelijk vinden, scheren de meisjes en hier

en daar ook de jonge vrouwen een gedeelte van het haar op het voorhoofd af,

zoodat het hoog en vierkant wordt.

Aan den invoerder van het voor eeue tropische zonnehitte weergaloos onprak-

tische hoofddeksel der Palembangsche Hoofden is het zeker bekend geweest, dat de

Maleiers een hoog en hoekig achterhoofd hebbeu. Dat hoofddeksel is de k o p i a h

,

PI. VI , fig. 3 , een van rotan gevlochten muts in den vorm van een loodrecht op

de lengte-as doorgesneden ei, met een middellijn van 14 centimeters. — Het is

noodig het haar kort af te snijden, om te voorkomen dat de k o pi ah b^ de minste

beweging van het hoofd valt.

De jukbeenderen zijn bij den Maleier sterk ontwikkeld , de onderkaak is wijd

en het gelaat meestal vierkant.

Al duidt de uitdrukking van het gelaat bij velen, en vooral bij de vrouwen,

doffe geesteloosheid aan, toch ontbreekt het niet aan personen op wier aangezicht

een helder gedachtenleven te lezen staat, wat echter voornamelijk slechts het geval

is b^ diegenen wier gelaatstrekken het meest van het type afwijken. Onder de be-

woners van Soengei-Sampije , die eenige jaren geleden ons bestuur heel wat moeie-

lijkheden veroorzaakten, was een der belhamers een panghoeloe, die met zijn

smal aangezicht, scherpe, flikkerende oogen, grooten haviksneus en dunne lippen

een model voor een Mephisto had kunnen leveren.

Hoeveel verschil de reiziger ook moge opmerken, toch ontvalt hem in vreemde

landen herhaaldelijk de uitroep: „tout comme chez nous!" vooral dan, wanneer hij

het waarom tracht na te gaan van zooveel wat hem treft, en het hem dan blijkt,

dat ijdelheid en behaagzucht even krachtig werkende factoren zijn in de vreemde,

als in zijne eigene maatschappij. Ook in de binnenlanden van Sumatra was dit met

ons vaak het geval. Ook daar voeren behaagzucht en ijdelheid, al verschillen de sma-

ken ook eenigszius bij de toepassing, tot de zonderlingste gewoonten, en ziet men

in verminking van sommige lichaamsdeelen een middel tot verhooging der schoonheid.

Evenals bij ons geldt er de regel, dat een fraaie r^' tanden den mond versiert,

maar in de opvatting van dat „fraai" is een aanmerkelijk verschil. De dandy die

met een bestudeerden glimlach zijne lippen optrekt om de hagelwitte tanden te laten

zien , zou bij de Maleische schoonen zijn doel ten eenenmale missen en haar waar-

schijnlijk den uitroep ontlokken: saroman andjiïng, „precies een hond." Want

iets leelijkers dan groote, witte tanden is voor den Maleier niet denkbaar, en

daarom getroost hij zich de felle pijn, die het afvijlen der tanden veroorzaakt,

om ze daarna kunstmatig zwart te maken en met goud te versieren.

De meeuing dat de tanden zwart worden van het betelkauwen is geheel on-
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juist; de weinige Maleiers, bij wie de vrees voor pijn de overhand heeft over de

ijdelheid, en die hunne tanden ongemoeid laten, hebben ze, niettegenstaande het

dagelijksch gebruik van betel, zoo wit als ivoor, zouder daarvoor ooit een tanden-

borstel noodig te hebben. Het betelkauwen kleurt tandvleesch , tong en lippen hard

steenrood, maar heeft op de tanden geen invloed. Van nature heeft de Maleier groote

,

sterke en regelmatige tanden in een wijden, door dikke, goed besnedene, veel min-

der dan bij de Javanen vooruitstekende lippen omzoomden mond.

Laat ons thans trachten de naar onze opvatting van schoonheid afschuwelijke ge-

woonte wat nader te beschrijven.

Van het voornemen om de tanden te laten vijlen geeft de jongeling of het

meisje kennis aan de ouders, en de eerste, indien hij aan een s o er au godsdienst-

onderwijs ontvangt, of bij een ambachtsman in de leer is, ook aan zijn onderwijzer

of baas. Op den bepaalden dag wordt de toekan g papè, de tandmeester, hetzij

man of vrouw, gehaald , en hem of haar , onder aanbieding van betel en p i u a n g

,

verzocht de operatie te verrichten. Alvorens daarmede te beginnen laat de toekang

den patiënt gebrande p a p aj a -vrucht kauwen, om, zoo het heet, de tanden zacht

te maken. Middelerwijl is een mat gespreid, waarop de patiënt achterover gaat liggen,

met een kussen onder het hoofd. Tusschen de tanden wordt een stuk hout in den wijd

geopenden mond gestoken, zoodat die niet gesloten kan worden. Inmiddels heeft de

toekang zyne instrumenten, uit een zaagje, van een mes gemaakt, en een kanti-

gen steen of vijl (PI. XXIV fig. 5 en 6) bestaande, in een koperen, met water

gevulde kom gelegd, en daarin ook eenige kruiden en het eene of andere gouden

voorwerp gedaan. Nu worden eerst de boven-, dan de ondertandeu bewerkt; de kie-

zen, die toch niet gezien worden, laat men onveranderd. Met eene bedaardheid die

de overtuiging schenkt, dat hij zijn vak verstaat, vangt de toekang aan de tan-

den luet den steen of de vijl een weinig in te vijlen, waarna hij ze met het zaagje

geheel afsnijdt, om eindelijk weer den steen te gebruiken tot het glad slijpen der

scherpe kanten. Gedurende de geheele bewerking ontsnapt den gemartelden patiënt

geen kreet van smart. Trouwens kleinzeerig is de Maleier doorgaans niet.

De ondertanden worden altijd tot op het tandvleesch afgesneden, welke manier

boelè genoemd wordt. Voor de boventanden zijn drie wijzen van vijlen in gebruik,

namelijk: balantiëq, met eene geul, tarah kasau, gelijk afgesneden, en roen-

tjiïng, in punten gevijld, welke laatste manier ik eenige malen in de XII Kotö

gezien heb. (Zie PI. XXIV fig. 1—4.)

Soepajo ndaq ding in, opdat de patiënt geeue uadeelige gevolgen zal

ondervinden, wordt de zaag na de bewerking in een pisang-stam gestoken; maar

ook een meer praktisch middel wordt aangewend tot vermindering der pijn , name-

lijk het besmeren der tanden met een papje, uit gestampte peperkorrels, citroensap

en roetwebben bestaande.



De taak van den toekang-papè is nu voorloopig volvoerd; alvorens huis-

waarts te keeren, wordt hij onthaald op gele rijst en gerooste kip, van welke lek-

kernijen hg een gedeelte medeneemt. Zijne rekening wordt voldaan met twintig of

dertig duiten , een s o e k è rijst en een tros pisang.

Zoodra de piju aan de zoo gruwelijk mishandelde tanden, die spoedig schijnt

te minderen, eeuigszins geweken is, begint men met zwartmaken, waartoe eeue

herhaalde bestrijking vereischt wordt ni^t badjó, een smeersel, dat men op de

volgende wijze vervaardigt. Een stuk raarapoejèn- of karamoentiïng-hout i)

of ook een eenvoudige klapperdop wordt in asch een weinig gedroogd en daarna

verbrand, waarbij er vocht uitdruipt, dat in een ijzeren lepel (PI. XXIV fig. 7) op-

gevangen en met gebrande rètan-sago, sakéh- bladeren en klapperolie gemengd

wordt. In de XII Kotó wordt het genoemde hout verbrand onder een klapperdop,

waarin een gat gemaakt is, en waarboven de ijzeren lepel wordt gehouden. De

walm die tegen den lepel aanslaat, geeft roet, dat met olie en de andere bestand-

deelen gemengd wordt. Door de bestrijking met dit mengsel worden niet alleen

de tanden zwart, maar, naar men zegt, ook de blootliggeude zenuwen gedood. Eerst

een jaar of langer na het vijlen worden de tanden met goud versierd. Daartoe

boort de goudsmid er gaatjes in en maakt het gouden belegsel gereed, dat door

den toekang papè aan en in de tanden wordt bevestigd. Verwonderl^k is het

zeker wel, dat tand- en kiespijn zelden bij Maleiers voorkomen. Algemeen wordt

dit aan het betelkauwen toegeschreven.

Niet minder dan de Europeesche zijn de Maleische vrouwen op het dragen

van oorsieraden gesteld. Om aan die zucht tot opschik te kunnen voldoen , wordt de

lel der groote, ver van het hoofd staande ooren doorboord en in sommige streken,

zooals de XIII en IX Kotó, Batipoe eu de X Kotó en Pariaman, het daarin ge-

maakte gat zoover uitgerekt, dat die bijna tot op den schouder hangt. Niet zelden

scheurt op lateren leeftijd de oorlel door, wat aan de vrouwen een afzichtelijk

voorkomen geeft. Tot de Koeboe-vrouwen is deze gewoonte der meer beschaafden,

naar 't schijnt, nog niet doorgedrongen; althans geen van allen die ik ontmoette,

had de ooren doorboord.

Moeten bij ons reeds de kinderen op moeders schoot zich ongevraagd de ope-

ratie laten welgevallen , het Maleische meisje ondergaat die pas op zeven- of acht-

jarigen leeftijd. Dan wordt eene vrouwelijke doekoen met de bewerking belast,

die op tweeërlei wijzen geschiedt. Volgens de eene wordt eerst de oorlel geknepen,

om die minder gevoelig te maken, waarna de doekoen de zoogenaamde poesè

zoekt, dat is de geschikte plaats aan de oorlel, die zij dan met een naald of de

') Maiapoejèn scliijnt Rhndamnia cinerca Jack, karainoontiing Rhodomyrtiin tometitosaDc.

te zijn.
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peil van een stekelvarken doorboort. Meer algemeen dan deze is de andere manier.

Uit bet binnenste dor anau-vrucht snijdt men een open ringetje met scherp aan-

gepunte uiteinden, waartusschen de oorlel geknepen wordt (PI. XI fig. 1); wanneer

het ringetje een dag of vier aan de oorlel heeft gehangen, is deze doorboord en

wordt bet een weinig rondgedraaid, terwijl tegen de ontsteking de wond niet koeni,

kurkema, besmeerd wordt. Na vijf of aclit dagen vervangt men den ring door een

grasstengel (keliki kaudji), of het merg van een rietgras (pimpiïng), totdat

de wond geheel genezen is. Om nu bet gat te verwijden wordt er een rolletje

rètan-lint of een opgerold dj aroeëng-blad in geplaatst, waarvan de veerkracht

het gat langzamerhand grooter maakt.

Een fraaie, goed besneden neus behoort tot de zeldzaamheden. Gewoonlijk is die

van boven plat en niet groot, heeft wijde neusgaten eu breede vleugels. Meer dan

in de Padangsche Bovenlanden zag ik onder de Koeboe's mannen met gebogen neuzen

,

waarvan enkelen, die tevens lang, kroes haar hadden, zeer veel op Joden geleken.

Eene gewoonte die de Maleiers waarschijnlijk ook van de Arabieren leerden,-

is het verven der nagels, die zij aan handen en voeten kort afsnijden. Nagelbijten

ziet men uiterst zelden. Jongelieden en kinderen eu van de ouderen alleen de meer

aanzienlijken verven de luaaii of den lioveiiraud der nagels aan handen en voeten

rood, waartoe zij die, na ze te hebben gereinigd, des avonds besmeren met een

papje van fijn gewreven h i n a i-bladereu , met houtskool vermengd, waarna zij de

toppen der vingers en de teeueu omwikkelen met bingkasöq- of poediïng-

bladeren, om gedurende den nacht het loslaten van het smeersel, dat slechts een-

maal behoeft te worden aangewend, te voorkomen. Van de in gebruik zijnde hinai-

soorten, de par o e hinai, een kruid, eu de hinai parSsi, een boom'), levert

de laatste de beste verfstof, maar die der eerste staat toch boven de uit de zaden

der kasoembó vervaardigde , welke niet tegen water bestand is.

Vele mannen hebbeu een ietwat vrouwelijk voorkomen, waarvan wellicht de

reden is, dat de meesten geen baard dragen. In het algemeen is het lichaam der

Maleiers weinig behaard, hoewel sommigen sterk behaarde beeuen hebben. Onder de

oudere mannen ziet men enkelen met een baard, maar die is bijna altijd dun en

schraal, even als de knevels die meer door jonge lieden gedragen worden. In

Limoen en Rantau-di-baroew wordt de knevel met was ingesmeerd en in fijne

punten naar boven omgekruld. Het is zeker, dat de gewoonte om met een ijzeren

tangetje (sapi djanggoeï, PI. XXIV fig. 8) de baardharen, eu bij beide seksen

') Het woord hinai (inei) is wel ongetwijfeld slechts de Maleisclie uitspraak van het

Arab. iU=> (henna). Bij de Arabieren wordt de henna gewoonlijk bereid uit de bladeren van

Lawsonia alba Lam. (L. inermis L.), welke heester ook over den geheelen Archipel

ver.spreid is. Ik acht het dus waarschijnlijk dat parasi de Sumatraansche naam van dezen

heester is. P a r o e hinai is 1 ni ji a t i e n s b a 1 s a m i n a L.

III. 1. 2



— 10 —

de haren ouder de oksels en bij de schaamdeelen uit te trekken, eene der oorzaken

van de geringe behaardlieid is. Enkele mannen, die zulk een tangetje nimmer ge-

bruikten, hebben d;iu ook een zwaren, dichten baard. Vreemd is het dat men de

haren op wratten aan hals en aangezicht altijd laat groeien.

Hebben wij gezien, dat het naar onzen siuaak minder schoone uiterlijk der

Maleiers in vele opzichten aan hen zelven te wijten is, de kropgezwellen , vaak van

zeer groeten omvang (PI. VI fig. 2), die zich vooral in de hoogere streken bi)

meer gevorderden in leeftijd vertoonen en die hun uiterlijk vaak afzichtelijk maken

,

krijgen zij buiten hunne schuld. Het is een zeer gevreesde kwaal, waartegen zij

geen geneesmiddelen kennen en waarvan ook de oorzaak in het duister schuilt.

Misschien is het niet te onpas hier op te merken , dat de Maleiers van beide seksen

gewoon zijn zware vrachten op bet hoofd te dragen, terwijl in andere streken, waar

men op den rug draagt, toch de vracht voor een goed deel op het hoofd drukt,

doordien zij met een band die om het voorhoofd loopt, is bevestigd.

Bij zijn bezoek aan de Koeboe's merkte de heer Cornelissen op, dat zich bij

de ouderen knobbelachtige uitwassen aan de buitenzijde der dijen vertoonden.

Vooral bij feestelijke gelegenheden, maar ook wel in het dagelijksch leven,

worden kinderen en jongelieden met een blanketsel ingewreven, dat in de Rawas

dikwijls met wat koeujit, kurkema, is geel gekleurd. Nu eens worden borst,

armen, wangen en voorhoofd geheel bestreken, dan weer hier en daar enkele

mouches aangebracht. Om dit blanketsel , dat in de Rawas b e d a k en in de Pa-

dangsche Bovenlanden badaq genoemd wordt, te vervaardigen, wordt witte rijst

tot zeer fijn meel gestampt, daarna gezift en in de zon te drogen gelegd, gemengd

met ra el a tl', tandjoeëng en andere geurige bloemen. Vervolgens zift men het

nog eenmaal om het van de bloemen te ontdoen, bevochtigt het bg kleine hoe-

veelheden met water, en draait het nu in de hand tot bolletjes zoo groot als een

knikker, die wederom in de zon worden gedroogd. Bij het gebruik wrijft men

eenige bolletjes fijn en maakt er door toevoeguig van wat water een papje van.

Ons rest nog de verschillende wijzen te bespreken, waarop de bewoners van

Middi'n-Sumatra hun weelderigeu haardos dragen. Dat haar is gitzwart en grof en

begint gewoonlijk eerst na het dertigste levensjaar te grijzen. Van verreweg de

meesten is het sluik, doch in byna ieder dorp treft men enkele krulharigen aan.

Onder de Koeboe's zijn er velen die lang, kroes haar hebben (PI. XXIV fig. 13) en

ook in Liraoen en onder de bewoners van Rantau-di-baroew merkte ik sommiare man-

nen met kroes haar op. Ik meen daarom de wel eens geuite meening, dat gekrulde

haren bij de Maleiers een bewijs van gemengd bloed zijn, stellig te mogen tegenspreken.

Drie kapsels zgn bij de vrouwen in gebruik, die basanggoewe, balapië en

bakonde'h heeten en op PI. XI, fig. 4, 3, en 2, zijn afgebeeld. Het eerste is eene

soort van strik van het haar gemaakt en wordt algemeen in de zuidelijke Padang-
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sclie Bovenlanden , in Rawas , Lobong en Limoen gedragen ; door de vrouwen der

eerstgenoemde landstreek links op zijde, door de andere recht vim achteren. Daar-

entegen /iet men in de XIII en IX Kötó en Alahan-pandjang algemeen liet tweede

kapsel, waarbij het op het midden van het hoofd gescheiden haar van achteren in

eene lange vlecht afhangt, zooals de zoogenaamde staart der Chineezen, doch zonder

den door dezen daardoorheeu gevlochten kwast van zijde of garen. Eindelijk is de

kondéh de haardracht der vrouwen op de hoofdplaatsen en ook van die der afdee-

ling Painan, althans van de tot die afdeeling behoorende negari Ngalau-gadang. Te

Talang-liat in Lebong zag ik eveneens enkele vrouwen die de kondéh droegen,

en ook bij sommige Koeboevrouwen in Rawas merkte ik dat kapsel op.

Minder zorg dan de vrouwen der XII Kótö en van het zuidelijk deel der on-

derafdeeling Eètó VII atin het haar besteden, is welhaast niet denkbaar; vele kam-

men het nooit uit, zoodat het een verwarde bos wordt, die van ongedierte krioelt.

Het op iederen pasa voor een paar duiten te bekomen instrument van Chi-

neesch maaksel (PI. XXIV fig. 9), gelijk aan dat hetwelk bij den zaterdagschen

dienst der vaderlandsche huishouding niet mag gemist worden , schijnt niet toerei-

kend te zijn tot verdrijving der onwelkome gasten. Een ander middel is daarvoor in

gebruik ; de vrouwen plaatsen zich met los hangende haren in eene rij achter elkan-

der, en passen op hare vangst den regel toe: bijt ge mij, ik bijt u weer. Eens

ontmoette ik eene d o e k o e n , wier haar een paar meters lang en tot wollige , dikke

knoesten van bruingrauwe kleur saamgegroeid was. Zij had het eeuige malen om

den schouder gewonden , en droeg het onder den arm doorgestoken uiteinde in de

hand. Zeker had zij in de laatste dertig jaren geen kam gebruikt. Doch genoeg van

die onaesthetische viezigheden

!

Over de haardracht der mannen kan ik kort zijn. De Maleier heeft het haar

meestal kort afgesneden; in Rawas, Lebong en Beneden-Djambi echter laten de

jongelingen het gewoonlijk tot aan de schouders groeien en bestrijken het evenals

de meisjes met geurige oliën. Ook wordt wel het hoofd geheel kaal geschoren, of-

schoon men in Lebong dan toch altijd aan beide slapen een lange lok laat staan.

In Zuid-Sidjoendjoeëng, de XII Kotó, de Rantau-di-baroew en Limoen dragen de

mannen het haar niet zelden even lang als de vrouwen, maar dan binden zij het

samen in een knoop, die door den hoofddoek wordt vastgehouden.

Kozen wij boven een marktdag om zeker te zijn dat het ons niet aan perso-

nen voor onze waarneming zou ontbreken, thans, nu wij even een blik willen wer-

pen op de jeugd, moeten wij ons naar het dorp begeven, waar op de erven rondom

de huizen de kleinen zich met allerlei spelletjes vermaken. Zij zien er over het ge-

heel gezond en welgedaan uit, maar het is in het oog loopend dat zij allen zulke

dikke, puntige buiken hebben. Hunne hoofden zijn geheel of gedeeltelijk geschoren;

in een symmetrische figuur heeft men, volgens een aan de voorschriften van den
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Islaai ontleend gebruik, één, twee, drie of meer bosjes haar laten staan, die bij

sommigen zgn uitgekamd, terwgl er bij anderen kleine vlechten van gemaakt zijn,

met een kwastje van wollen garen of een amulet (PI. XVI fig. 9) versierd. Ver-

scheiden jongens hebben op het voorhoofd, vele meisjes op het achterhoofd één

enkele lok lang afhangend haar. De kinderen der Koeboe's, die ik in Rawas zag,

maakten een droevigen indruk; het waren toonbeelden van ellende, zooals ze daar

rondliepen met kromme beentjes, het geheele lichaam met huiduitslag bedekt. Het

sterfte-cgfer zal onder hen zeker groot zijn.

Hoezeer ik ook getracht heb een zoo volledig mogelijk beeld van het uiterlijk

voorkomen der bewoners van Midden-Sumatra te ontwerpen, zal toch eene aandach-

tige beschouwing der meer dan honderd typen in het Photographie-album der

Expeditie en der eerste elf bij dit deel gevoegde platen er zeker veel toe bijdragen

om dat beeld te verlevendigen.

Wenden wg ons thans tot de kleederdracht. Wat men er in het algemeen van

kau zeggen, bepaalt zich tot de woorden, dat zij verbazend uiteenloopt. Groot,

voorzeker, is het contrast tusschen de schamele plunje van den Maleier, die, wa-

dend in de modder van de pas ontgonnen sawah, zijn karbouw de ploeg doet

voorttrekken, en den bonten en rijken dos van den Toeankoe, die in spre-

kende zelfgenoegzaamheid voortdraaft achter de bendi van den adsistent-resident.

Tusschen deze uitersten ligt eeu geheele reeks van nuancen iu kleeding en siera-

den, soms nauw merkbaar verschillend, maar belangrijk voor hem, die met de adat

en de daaraan verbonden rechten en phchten bekend is. Want deze vormt hier

het hoofdmoment. Leeftijd, kunne en stand, woonplaats, leefwijze en bedrijf heb-

beu op kleedij minder invloed dan wellicht ergens ter wereld. Of meent gij dat,

wanneer straks het larashoofd onder de zijnen zal zijn teruggekeerd en het feest-

kleed zal hebben afgelegd, gij hem te midden zijner dorpsgenooten herkennen zondt?

Zeker niet! Evenmin als de Toeankoe van Pasimpai en de zijnen, zij die be-

weren in directe lijn af te stammen van de oude r a d j ó ' s van Manangkabo , in

hun dagelijksch costuum te herkennen waren te midden onzer k&eli's. Maar als

hg den aanvang van het feest de tonen van rabab en gandang weerklinken,

dan heeft ook de arbeider op het veld, hij, wiens lichaam ter nauwernood bedekt

werd door eenige oude lompen , zijn feestkleed aan ; en men zou nu op zijne beurt

ook hem niet terugvinden te midden der feestvierende menigte, die zich tooide met

al de schatten, uit de groote houten familie-kist te voorschijn gebracht.

Wagen wij thans eene poging om de kleeding, die zich onder zulke uiteen-

loopende omstandigheden telkenmale vervormt, eenigszins nauwkeurig te beschrijven.

Honneur aux dames! Het voornaamste in der vrouwen dagehjksche kleeding

is de kaijen, een lap katoen van langwerpig vierkanten vorm en donkerblauw.
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wit of zwart vau kleur, een lap, die, rondom het lichaam geslagen, op de heupen

wordt vastgemaakt en tot op de voeten afhangt. Het doek is niet zeer breed ^)

,

zoodat aan de linkerzijde de beide uiteinden nauwelijks elkander raken en het

linkerbeen bij het loepen telkens nagenoeg tot aan de dij ontbloot wordt. Over

deze kaijen (k. dalam) dragen de vrouwen van Soepajang, Siroekam, Alahan-

pandjang, Lolo en Soengei-Pagoe gewoonlijk een doek van rood of zwart katoen,

die , korter dan de vorige , slechts tot aan de knieën reikt en k am b è n of

1 a n d j è n genoemd wordt. Deze beide kleedingstukken , waarlijk allereenvoudigst in

vorm, worden bevestigd door een derde, een langen en smallen katoenen lap van

anderhalf tot twee meters lengte, b^ wijze van een gordel om het middel geslagen

en tjawê of kabè pinggang geheeten. Geen enkele band of knoop is aan deze

kleederen te vinden; ook dan wanneer men de kabè pinggang gebruikt, wor-

den alleen de beide uiteinden van de boven beschreven kaijen, tot punten saamge-

nomen, om elkander gedraaid en het bovengedeelte, dat dun de ceintuur van den

rok vormt, een paar malen naar buiten omgerold.

Wij zien dus, dat in de meeste streken de vrouwenkleeding eerst halverwegen

het lichaam een aanvang neemt en het bovenlijf ontbloot blijft. Alleen vrouwen

van hoogeren leeftijd en zij die in het Alahan-pandjaugsche en elders tehuis be-

hooren, waar het koelere klimaat zulks voorschrijft, dragen behalve de opgenoemde

kleedingstukken nog een badjoe. In het centrum en het noordelijke gedeelte der

Padangsche Bovenlanden, gelijk ook ia de Benedenlanden is zulks altijd het geval.

Een badjoe (b. koeroeëng of b. dalam) is een soort vau hemd, met

lange en nauwe mouwen (PI. XVIII fig. 4). De meest gewone kleur van deze

badjoe's is blauw, in al de tinten die deze kleur door langdurig gebruik kan aan-

nemen. Aan den pols worden de mouwen gesloten door zes of zeven metalen knoopjes

(PI XII fig. 12), die vaak alleen tot sieraad dienen, in welk geval de sluiting wer-

kelijk geschiedt door middel van een haak en oog of van een trens.

Een kleedingstuk waarvan moeielijk in korte woorden het juiste gebruik is

aan te geven, is de salèndang, een langwerpig stuk doek, drie kwart meter

breed en een paar meters lang. Nu eens wordt de salèndang op verschillende

wijzen om het hoofd gewonden en als een hoofddeksel gedragen (PI. VI fig 1),

waaruit, zooals in de XII Kètó, de haarstrik naar beneden hangt; dan weder is

zij om het middel bevestigd of over den schouder geworpen (PI. III fig. 1); een

andermaal dient zg tot hangmat voor het kind, dat door de moeder op den rug of

tegen de heup wordt medegevoerd; niet zelden wordt zij gebezigd om er in tegen-

woordigheid van Europeanen het bovenlijf mede te bedekken.

Wordt dus de salèndang soms als hoofddeksel gebruikt, vaak ziet men ook

') De Javaansclie «kaiii iiandjang" is veel breeder en laat geen opening over.
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bij (Ie vrouwen onder den arbeid in het veld bet hoofd gedekt door een toe-

doeëng (PI. XVI fig. 8 en PI. XVII fig. 4 en 5), een kegelvormigen hoed van bam-

boe-bast, van p a n d a n -bladeren of van de bladscheeden der bamboe vervaardigd.

Ook voor Rawas geldt wat hier omtrent het dragen van een badjoe werd

opgemerkt, doch daar hebben de jongere vrouwen en meisjes een sarong of kain

pandjang van Javaansch model, wit, zwart of gekleurd, boven de borsten vast

gemaakt en daarover een tweeden veel korteren doek, overeenkomende met de

kambèn, maar eveneens boven de borsten bevestigd, terwijl zij om het middel

een in elkaar gedraaid stuk doek dragen.

Als materiaal voor de dagelijksche kleeding bij het werk gebruiken vele vrou-

wen in Lebong een soort van boomschors, die, in tegenstelling met hetgeen wij

ons gewoonlijk van deze stof voorstellen, buigzaam is en vooral na eenig gebruik

zeer zacht wordt. Terwijl de Koeboe-vrouwen alleen een lange strook boomschors

om het middel slaan, van achteren tussehen de beenen doorhalen en van voren met

een slip doen afhangen, vervaardigt de Lebougsche vrouw van deze grondstof een

badjoe (PI. XVIII fig. 1), een kain pandjang en een hoofddoek.

Ook in de XII Kötó troffen wij lappen van boomschors aan, tot dit doel ge-

bruikt. Vele Sumatraansche boomen hebben een bast die zich tot kleeding laat

verwerken, maar 't meest algemeen wordt die van den boenoet-, taróq- en

ipoe w-boom gebezigd. Door lang kloppen verkrijgt de stof de noodige buigzaam-

heid, waarna zij in de zon wordt gedroogd. Tot onze collectie behooren een stuk

boombast van den tarèq-boom, dat gediend heeft als hangmat voor het vervoeren

van een zieke , en een lap schors van den ipoe w-boom , en wel van een niet ver-

giftige soort ^) , die door een Maleier in de XII Kötó tot deken en tot het trans-

porteeren van rijst gebruikt werd.

Deze zijn in het dagelijksche leven en bij den arbeid de eigenlijke kleeding-

stukken van de Maleische vrouw, die ten allen tijde blootsvoets loopt. Hoewel

hoogst eenvoudig in beginsel, is deze kleedij niet zelden met smaak gedrapeerd, en

doet zij inderdaad de vrouwenfiguur op het voordeehgst uitkomen.

Beschouwen wij thans die voorwerpen, welke meer als sieraden kunnen aan-

gemerkt worden.

Een kam van buffelhoorn (PI. XXIV fig. 12) bevestigt in Rawas en Lebong

het kapsel der vrouwen, dat dikwijls met groen en bloemen en met welriekende

kruiden versierd is. Tot deze laatsten behooren o. a. de boen go djeradji, de

sterk riekende bladeren van de si niloe nali en van de geurige serai lauoet.

Ook in de Padangsche Bovenlanden worden de beide laatsten door de vrouwen in

den haarstrik, door de jongelieden tussehen de plooien van den hoofddoek gedragen.

') Misschien Antiarix innoxia BI., indien althans deze soort ook op Sumatra voorkomt.
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Een in Lebong en Rawas gebruikelijk hoofiltooisel , tlat werkelijk eeii sieraad is

en veel als dugelijksche opschik gedragen gedragen wordt, is de seloejjat, een

pluim gemaakt van smalle strookjes uit de sneeuwwitte, papierachtige schil die

den binnenwand van de auer doeri bekleedt. Een kokertje van bamboe houdt

deze reepjes van 1 centiuioti'r Ijreedte en 2 decimeters lengte bijeen, en wordt door

de jeugdige schooneu in het haar gestoken. (Zie PI. XII fig. 9.)

Werden de bepalingen van de aloude adat streng nageleefd, in Lebung en

Rawas ware het mogelijk reeds vau verre aan de versierselen eener Maleische vrouw

te zien of zij ongehuwd eu ook niet verloofd, verloofd of gehuwd is. Die adat toch

heeft bepaald, en wel op straffe van boete, dat ongehuwde en niet verloofde vrouwen

slechts aan één arm, verloofden aan beide armen armbanden mogen dragen, terwijl

aan gehuwde vrouwen het dragen van deze zoowel als van uorsieraden ontzegd is.

Edoch, het is moeilijk de hand te houden aan beperkende verordeniugen op de pronk-

zucht der vrouwen, en dikwijls zagen wij meisjes die niet verloofd bleken te zijn,

armbanden aan beide armen dragen. Soms ziet men er tot twintig boven elkander aan

eiken arm, — zilveren ringen van drie of vier millimeters dikte en ongelijk vau wijdte.

Om den pols zit de nauwste, de grootste op korten afstand van den elleboog. (PI.

X fig. 4.) Dat de dracht dezer nauwsluitende ringen vaak pijnlijk is, zal wel nie-

mand verwonderen. Platte zilveren ringen zijn eveneens in gebruik; zij hebben

eene breedte van anderhalf tot twee centimeters en worden slechts afzonderlijk

gedragen.

Na dit overzicht van de dagelijksche kleeding der bewoonsters van Middeu-

Sumatra, moeten wij eene trede hooger klimmen en de vrouw bespreken, zooals

zij uitgedost is bij het ter markt gaan en bij het afleggen van bezoeken. (PI. III

fig. 1.) Reeds dadelijk ontwaren wij eene meerdere zorg aan het toilet besteed. Met

uitzondering vau de vrouwen der XIII en IX Kötó, die zich deze weelde alleen bij

feesten veroorlooven , dragen allen eene donkerblauw katoenen badjoe of ook een

meer bontgekleurde, zooals in de afdeeling Painan, in de L Koto en in Rawas,

ofschoon in de laatstgenoemde streek deze meer bepaald voor jongere meisjes be-

stemd is. Agamsche en Batipoesche vrouwen dragen b a d j o e ' s , die korter dan

de andere zijn en wijde mouwen tot aan den elleboog hebben. Ter weerszijden is

een driehoekige, uit gouddraad geweven punt ingezet, die tot het armsgat reikt,

tanti badjoe genaamd (PI. XVIII fig. 4), zooals men die eveneens bij de feest-

kleederen der vrouwen in de zuidelijke Padangsche Bovenlanden aantreft. Eene

andere opsiering van de badjoe wordt verkregen door de ruitvormige stukken,

soms vau rood katoen, die bij dit kleedingstuk altijd onder den arm zijn ingezet.

In Soengei-Pagoe is deze dracht zeer algemeen.

Dezelfde ka ij en die tot huiskleed dient, en op dezelfde wijze gedragen , treffen

wij weder aan bij de vrouwen die, in lange reeksen achter elkander gaande, zich
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ter markt of op bezoek begeven. Alleen gebruikt men dan eene minder versletene en

wordt zij in de Bovenlanden meestal omzoomd met een rand van gebloemd katoen,

van eene band breedte, of met gouddraad doorweven. De vrouwen van de L Kötó

dragen niet zelden twee of drie van deze kleurige k a ij e n over elkander.

De kabè pinggang is met koperen ringen versierd, waarin de afhangende

uiteinden zijn gestoken en die kakölong heeten (PI. XXIII fig. 1, 2, 3 en 4).

Voor of achter bengelen aan dezen gordel de sleutels van de kisten die tehuis al

de preciosa bevatten , terwijl het geld dat ter marktplaats voor de inkoopen moet

dienen, zorgvuldig in een der slippen is weggeborgen.

De salèndang wordt over den schouder of over het hoofd gedragen (PI. VII

fig. 1, 2) en is de vrouw met het vervoeren van het een of ander belast, opgerold

tot een draagkussen om de vracht op het hoofd minder drukkend te doen zijn.

(PI. in fig. 1). Als in Lebong gebruikelijk hoofdtooisel moeten wij nog de

sapang djarang aanstippen, een opengewerkten witten doek met roode randen

en vdtte franje, die ook als sjaal over den schouder gedragen wordt. Jonge meisjes

in die streken en in Rawas kroonen zich het hoofd met een soort van diadeem

van rotan of bamboe, rondom met vooruitstekende puntjes afgezet (PI. XII fig. 4);

of met een doek , aan de voorzijde met goudpassement of een rand van geslagen goud

versierd (PI. VII fig. 2), — alles hoofdsieraden die, op het gitzwarte haar uitko-

mende, het aanvallige voorkomen van vele dier meisjes ongemeen verhoogeu.

In de L Kotó , Agam en Batipoe weten de vrouwen door een op eigenaardige

wijze op het hoofd gevouwen doek van zwart of gekleurd katoen haar los en be-

vallig kostuum te voltooien.

Zooals wij zagen is de Maleische vrouw reeds bij haar dagelijkschen arbeid

met enkele metalen sieraden getooid; maar eerst dan, wanneer zij uitgaat om te

zien en gezien te worden, komen die sieraden in hun vollen luister te voorschijn.

Evenals bij andere volken , die nog min of meer in het eerste stadium van

ontwikkeling verkeeren, uit zich ook hier eenige meerdere gegoedheid niet allereerst

in het verbeteren van de woning en landbouwwerktuigen , of in meerdere weelde

van het huisraad , maar vóór alles in het dragen van kostbaarder sieraden , in het

streven om door in het oog vallenden tooi indruk te maken op de buitenwereld.

Hetzelfde vinden wij terug by sommige klassen van iedere beschaafde maatschappij,

bij welke de mate van in het oog loopenden opschik omgekeerd evenredig is aan de

mate van geestbeschaving.

In de Padangsche Bovenlanden werden slechts op ééne enkele plaats, te Béda-

Alam namelijk, zulke reeksen van armringen opgemerkt, als wij die uit Rawas en

Lebong beschreven; veelvuldig worden echter armbanden gebruikt uit koperen of

glazen kralen saamgeregen en in één of meer strengen om de polsen gewonden

(PI. XII fig 5). Zekere soort van groote gele kralen, naar men zegt uit Arabië
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afkomstig, zijn voor dit doel bijzonder gezocht. De meest eenvoudige vorm van dit

sieraad is voorzeker de armband uit een sraal strookje lood bestaande of uit zeker

zeegewas, iïka baha, vervaardigd. Een vierkant stukje lood, opgerold en aan een

touwtje bevestigd (PI. XII fig. 6), vervangt als amulet dikwijls de plaats van den

armband en is bestemd om den eigenaar tegen ongeluk te behoeden.

Vingerringeu uit een klapperdop of uit een schelp gesneden zijn in de laatste

jaren veelal vervangen door koperen ringen van Europeesch fabrikaat, met ingezette

steenen van rood, geel of groen glas; op de meeste markten ziet men deze kost-

baarheden te koop liggen.

Het dragen van halssieraden is niet zeer algemeen ; du;ir waar de vrouwen

zich op deze wijze tooien, bezigen zij strengen roode kralen en in het zuidelijk

gedeelte van Si-Djoendjoeëug ook veelkleurige halskettingen. De looden amulet, ge-

vuld met eene gomsoort die den naam van hinggoe draagt, wordt op dezelfde

wijze aan een koord om den hals gedragen.

De rijkste verscheidenheid trelFen wij ongetwijfeld in de oorhangers aan , een

zeer passende naam voor een voorwerp, dat in de oorlel hangt en tegelijk deze doet

hangen. Hierboven werd reeds de wijze uiteengezet, waarop het mogelijk wordt de

oorsieraden van verbazenden omvang in de oorlel te doen sluiten ; hier kunnen wij

ons bepalen tot het bespreken van de voornaamste vormen dezer sieraden, terwijl

wij voor bijzonderheden in teekeniug en jiiaaksel naar de afbeeldingen van de ver-

zamelde voorwerpen verwijzen.

De grootste opening in de oorlel, niet minder dan een omtrek van 16 centi-

meters, vordert de cylindervormige soebang katjije (PI. XXI fig. 10), doch ook

de lonta's, PI. XX fig. 2 afgebeeld, doen in dit opzicht niet veel daarvoor onder.

Den grootsten omvang van het sieraad zelf vindt men bij de reusachtige soembèq

talingó (PI. XXII fig. 4), die in de landstreken Soepajang, Siroekam, Alahan-

Pandjang, Painan, Batipoe en de X Kètó wordt gedragen, en waarvan het blad,

dikwijls met een middellijn van 1 1 centimeters , de wangen bijna geheel bedekt.

Het materiaal waarvan oorsieraden gemaakt worden, verschilt naar gelang

van de gelegenheden, bij welke zij gebruikt moeten worden. Die van hout, van

zilver en van koper met gouden plaatjes versierd, zijn de meest algemeene. De lonta

van Tanah-Data (PI. XX fig. 10) bestaat uit een stijf opgerolde strook p an dan-

blad ,v waarop met rood garen een lajye laken van dezelfde kleur is vastgenaaid, dat

op nieuw bedekt is door een opengewerkt zilveren plaatje. De reeds gemelde soe-

bang katjije uit de XIII en IX Kotó is een zwart gemaakte houten cylinder,

met een schijfje blik aan de voorzijde. Die van Soepajang, Siroekam en Alahan-

Pandjang (PI. XXI fig. 6) is vervaardigd van an au -hout, waarin figuren van tin

gegoten zijn. De wijze waarop dit plaats vindt, zal later beschreven worden. In

Rawas dragen de vrouwen soebang's van hout met een stukje spiegelglas versierd

III. 1. 3
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(PI. XII fig. 7); ook de gambang's (PI. XXII fig. 2 en 7), die opengebogen

moeten worden om ze in het oor te hangen, zijn daar in gebruik. In het Aganisehe

vindt men de koeraboe atjè kanjang (PI. XX fig. 9), die eveneens openge-

bogen, en de koeraboe (PI. XXI fig. 8), die aan de achterzijde met een schroefje

gesloten wordt. De soebang batirawang der L Kètó (PI. XX fig. 1 en 11)

heeft eene opening in de stift, waardoor, a,chter de oorlel, een pennetje wordt ge-

stoken , hetgeen ook bij de soebang uit Rawas het geval is. Het op PI. XXI fig. 1

afgebeelde oorsieraad van Si-Djoendjoeëng, de soentiïng pangédéh, wordt,

zoo als fig. 2 van die plaat aangeeft, door middel van een haakje bevestigd aan een

lus van zilver of koperdraad, welke door een metalen cylinder gaat, dien men

eerst door het gat in de oorlel steekt.

In het algemeen blijkt uit den vorm der oorsieraden reeds dadelijk de wijze van

bevestiging. De cylindervormige worden in de opening geschoven; b^ eenige andere

heeft de stift aan de achterzijde eene schroef en een moertje; terwijl zy die aan de

voorzijde een groote ronde plaat hebben, op de wijze van een doos zijn ingericht,

waarvan eerst de dekselrand door de opening wordt gestoken, terwijl daarna het

doosvormig achterstuk daarin wordt geschoven. Een uitstekend randje aan den bodem

der doos voorkomt het gevaar dat het sieraad uit het oor zou vallen (PI. XXI fig. .5).

Bij groote feesten verandert het vrouwengewaad (PI. V fig. l , PI. VII fig. 1

,

PI. Vin fig. 1) meer in grondstof en in opgelegde of ingeweven versieringen, dan

dat het aantal of de vorm der kleedingstukken gewijzigd wordt. Rijk met gouddraad

gestikte stoffen spelen bij deze gelegenheid een hoofdrol ; gebatikte doeken , hetzij

echte of in Europa nagemaakte, ziet men buiten de hoofdplaatsen hoogst zelden.

Bonte saroeng's, salèndang's en badjoe's van zwart, rood of gebloemd

katoen zagen wij te Moeara-Roepit, waar de dansende meisjes met deze kleeding

waren uitgedost, terwijl hooger in Rawas badjoe's van zwarte, roode, groene of

blauwe zijde gedragen worden. Deze gewoonte wijkt af van het gebruik in Lebong,

waar de meisjes bij het dansen geen badjoe dragen, wel echter kleurige saroeng's

(PI X fig. 3 en 4). Nog merkten wij op, dat in beide landstreken de kaijeu der

vrouwen minder laag op de voeten afhangt, dan in de Padangsche Bovenlanden

het geval is.

Omtrent de haardracht bij feestelijke gelegenheden valt nog het volgende op

te teekenen. Gouden versierselen van allerlei vorm in het vooraf met geurige oliën

bestreken haar aan te brengen , is zeer algemeen ; zoo ook het achter de ooren en

in den haarstrik dragen van bloemen en bladeren , boengo sanggoewe, van het-

zelfde edele metaal (PI. XXII fig. 8). Voor de Padangsche Bovenlanden behooren

.onder de gouden versierselen in de eerste plaats genoemd te worden de gabai-

gabai (PI. V fig. 1), de titië sanggoewe, een gouden plaat die aan de haar-

wrong bevestigd wordt, en het in de XII Kötó gedragen gouden tooisel in den



— 19 —

vorm van een hoorn, tïttah kondéh genoemd. In Rawas hoiult een kam met

gouden belegsel vnn filigraan (PI. XXV fig. 3) den weerspannigen haarbundel

bijeen, terwijl kleine huLsjes aan dezen kam bestemd zijn oiu gouden spelden te

dragen in den vorm van bloemen en vogels.

Eene inderdaad fraaie dracht, die men ook in Lebong ziet, is de kroon van

goudblad met hooge punten ; zoo ook de in de haarwrong gestoken pluim van gouden

lovertjes met kwastjes van roode wol, aan de uiteinden van koperdraden bevestigd

(PI. VIII fig. 1). Voegt men hierbij nog een overal gedragen, op den rug of op de

borst afhangenden collier van gouden of zilveren plaatjes, onderling door kettingen

verbonden (PI. V fig. 1), dan heeft men een overzicht van al de kostbaarheden

waarmede eene Maleische vrouw zich weet op te schikken, wanneer zij opgaat naar

de feesten die in het Maleische volksleven zoo menigvuldig zijn. Ook van de wijze

waarop zij zich uitdost bij haar huwelijk ? Laat ons , als antwoord op deze vraag

,

trachten den tooi te beschrijven van de bruid die wij te Soepajang ontmoetten

(PI. VII fig. 1). Hare sieraden bestonden, behalve uit de evengenoemde gabai-

gabai en boengó sanggoewe, uit een massief gouden band van drie centi-

meters breedte om den hals gedragen en katajo genaamd. Een gouden ketting

hing tot op de borst over de blauw zijden b a d j o e , met punten (t a n t i) van ge-

slagen goud belegd, en aan den hals gesloten door een gouden plaatje en een haak.

Om den pols droeg zij een buitengewoon grooten gouden armband en daaronder

snoeren van kralen, terwijl de ringvinger voorzien was van een gouden ring en de

pink van de linkerhand van een gouden nagel , koekoe amé of koekoe tjangai

geheeten (PI. XXII fig. 7'). Over den rechterschouder was een salèndang van

rood laken ') geslagen, en in de hand droeg zij een gouden sirië-doos. Het middel

was omwonden met een ceintuur met gouddraad bewerkt (tjawè parend ó), die-

nende om de eveneens met goud doorweven kaijen si sampiïng vast te hou-

den. Over deze laatste was nog een roode doek vastgemaakt van drie decimeters

breedte, versierd met een strook van gouden kautwerk, dat haar over den buik hing.

Van dit toilet wijkt de kleederdracht van eene bruid in Rawas niet weinig

af (PI. VIII fig. 1). Zij heeft door middel van bedak voorhoofd en wangen met

bruine en gele vlekken versierd (PI. XI fig. 5) en het lichaam geheel en al met

bedak ingewreven. De gouden tooisels, de pluim met lovertjes, de bloemen en

bladeren, de soebang's, den collier vermeldden wij reeds. De ontbrekende badjoe

is vervangen door een gekleurde , boven de borsten vastgemaakte sarong ; het middel

draagt eeu vergulde ceintuur en een zijden salèndang; de bloote armen zijn

bijna tot aan de ellebogen versierd met smalle zilveren banden en daarboven met

1) Dit kleeclingstuk wordt somtijds van zijde vervaardigd, niet goud geborduurd en met

gouden kantwerk afgezet.
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twee of tlrie gouden ringen, met hars opgevuld, en nagenoeg gelijk aan die van

de bruid te Soepajang, terwijl eindelijk aan eiken vinger een ring is gestoken.

Wij zijn ten volle overtuigd , dat deze beschrijving van de kleederdracht der

Maleische vrouwen hier en daar aan duidelijkheid te wenschen overlaat. Zoo licht

verzuimt de reiziger bijzonderheden te vermelden, wier kennis voor den lezer onmis-

baar is. Wij troosten ons met de gedachte, dat onze taak nog veel moeielijker ge-

weest zou zijn, hadden wij aan een Maleische het toilet eener Europeesche vrouw

moeten beschrijven.

Het milde klimaat maakt de behoefte aan kleeding voor de inboorlingen al

zeer gering
;

ja , men mag zeggen , dat die kleeding alleen uit het oogpunt der

goede zeden noodig is. Zooals iedereen beweegt de Maleier zich het gemakkelijkst

in zijn eenvoudigst costuum , en wij zagen dan ook reeds bij het bespreken van de

kleeding der vrouwen, dat zy bij het werk, alle overtolligheid vermijdende, slechts

een enkel stuk doek om de lenden dragen. Welnu , de mannen doen niet anders.

Bg den arbeid op het veld , of wanneer de k o e 1 i zijn zware vracht langs de steile

bergpaden torst, zijn de hoofddoek en een broek of een even over de knieën rei-

kende lap, om het middel stijf dichtgebonden , zijne eenige dekking (PI. IV fig. 1).

Elk kleedingstuk dat daaraan wordt toegevoegd , zou men onder de artikelen van

weelde kunnen rangschikken.

Niet alleen de minder gegoede kleedt zich zoo eenvoudig; in huis, en ook wel

daarbuiten, wanneer geen feest het meebrengt om zich in vollen dos te vertoonen,

en geen Europeesch ambtenaar verwacht wordt , voor wien toilet moet worden ge-

maakt, treft men zelfs de eerste hoofden aan met naakt bovenlijf, evenals de ge-

ringste hunner onderhoorigen , alleen gekleed in een broek of sarong en de sapoe

tanga n of een kaijen basahan over den schouder. Toen wij op een tocht

naar de bronnen van de Batang-Hari het Barisan-gebergte aan gene zijde afdaalden

en in de negari Moearó-Aijië aankwamen, wachtte ons daar in de balai het

negari-hoofd, gekleed in het zoo even beschreven hoogst eenvoudig gewaad.

Wilt gij eene tegenstelling, die doet uitkomen wat wij reeds, bij de bespreking

van het uiterlijk, omtrent den invloed der aanraking met Europeanen opmerkten, dan

zal ik u den Maleischen dandy voorstellen, die onze reisgezel was bg een tocht

door de XII Kètö. Hij is afkomstig van Kötö-Gadang, de nabij Port de Koek ge-

legene belangrijke negari, wier zonen het leeuwenaandeel hebben in de ambte-

lijke betrekkingen, en op weg naar Abei, waar hij werd benoemd tot man tri,

om de belangen van de Gouvernements-kofSecultuur te behartigen. Zijn keurig reis-

gewaad steekt bij het onze niet weinig af; onder een fonkelnieuw blauw dufiFelsch

jasje met dubbele rij knoopen komt een bont flanellen overhemd te voorschijn, en

de lange broek van echt batik is gedeeltelijk bedekt door een smalle, met goud

doorweven sar o e eng. Handschoenen van wit fil d'Ecosse, een paar Maleische
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sandalen en een ^roote witte lioed , waarvan naar achteren een doek afhangt , die

aan den rand met een gehaakt kantje versierd is, voltooien, nevens een nette kar-

wats en een elegant reistaschje met koperen beugel , zijn toilet. Evenmin als onze

man tri, zou ook een onderwijzer, zooals hij voor zijne leerlingen staat, de ge-

schikte persoon zijn om ons van de eigenaardige kleederdracht der Maleiers een

juist denkbeeld te geven. Daartoe moeten wij ons wenden tot hen die nog het

minst met den zuurdeesem der Europeesche beschaving zijn doortrokken.

Het kleedingstuk waaraan door de mannen de meeste zorg wordt besteed, is

zeker de hoofddoek , d è t a , die , bij den arbeid slechts uit een witten of donkerblauwen

lap of, zooals bij de Koeboe's en in Lebong, een eenvoudig stuk bereide boom-

schors bestaande, op weg, ter markt en bij feesten een geheel ander aanzien heeft.

Dan zijn de hoofddoeken van een vierkant stuk bont of zwart katoen vervaardigd,

in het laatste geval veelal versierd met een stiksel van rood garen of gouddraad,

met goud passement of met lovertjes van hetzelfde metaal. Na met een dikke rijst-

stijfsel te zijn gesteven en in de zon gedroogd, wordt de doek over de knie ge-

vouwen in een der vele vormen , waarvan de meest voorkomende op PI. XVI (fig.

1—7) zijn afgebeeld. Tot dat vouwen behoort eene zekere mate van handigheid,

die lang niet iedereen bezit; maar het égoisme gaat bij de Maleiers niet zóó ver,

dat de meer bedrevene niet gaarne zijn minder handigen dorpsgenoot gratis zijne

hulp verleent. Als de hoofddoek den gewenschten vorm heeft, worden de uiteinden

dicht geknoopt of met eene naald, een instrument dat hier vaak den dienst eener

speld vervult, vastgestoken. Deze wijze van opmaken van den hoofddoek geldt

echter niet voor de zwarte, met gouddraad en passement versierde, die ongesteven

gevouwen worden; evenmin voor de, vroeger altijd en ook nu nog in den regel,

door panghoeloe's gedragen dèta pandjang of dèta bakatah, een langen

zwart katoenen doek , op eigenaardige manier geplooid , die , zonder vooraf gevouwen

te zijn, bij wijze van tulband om het hoofd wordt gewonden en niet zelden aan

de voorzijde van een gouden ring is voorzien. Het in vergelijking met vroeger

zooveel drukker en gemakkelijker verkeer zal wel de oorzaak zijn, dat de onder-

scheidene vormen van hoofddoeken , die ieder hun eigen naam hebben , niet meer

als voorheen aan bepaalde streken gebonden zijn.

In Rawas en Lebong alsmede in Beneden-Djambi , waar het hoofddeksel

ik at-ik at heet, gebruikt men er gewoonlijk bonte doeken voor, waarvan die

welke bij feestelijke gelegenheden gedragen worden, met gouddraad zijn gestikt. Zij

worden , zonder gesteven te zijn , op veel minder verschillende wijzen dan bij de

Manangkabo-Maleiers om het hoofd gevouwen (PI. VIU fig. 2). Maar die mindere

verscheidenheid wordt vergoed door de gewoonte om dagelijks frissche bloemen en

groen in den hoofddoek te steken, waartusschen de helder witte seloepat voor-

deehg uitkomt.



— 22 —

De t o e d o e ë n g , die wij reeds bij de kleeding der vrouwen bespraken , wordt

zoowel in denzelfden als in eenigszins gewijzigden vorm ook door mannen gedragen,

soms in plaats van, maar meestal boven den hoofddoek. Een band, ouder de kin

vastgemaakt, belet het afvallen.

Geestelijken en jongelieden die aan de godsdienstscholen onderwijs ontvangen,

ziet men meestal in stede van den hoofddoek een soort van kalotje, kopiah, dragen,

van rotan of wit katoen, ook wel van sampije- of rasan-vezels vervaardigd

(PI. Xni fig. 1 , 2 en 3). Die van wit katoen heeten van Arabië afkomstig en zijn

daarom zeer gezocht. Ook de roode fez zonder kwast, mag, ofschoon meu ze veel

minder dau de andere kopiah 's draagt, bij eene opsomming der hoofddeksels van

de Maleiers niet vergeten worden.

En zoo is het ook met de langwerpige van panda n-bladeren vervaardigde mand

,

die, door middel van een daarin gemaakt dwarshoutje, tegen het voorhoofd steunt

(PI. XVII fig. 3). Die mand dient tot regenscherm, evenals het bij de middennerf

schuin boven het hoofd gehouden p i s a u g-blad , maar voldoet beter aan het doel

dan dit laatste, daar zij niet alleen het hoofd maar ook den geheelen rug beschut.

Dikwijls ziet men Maleiers een band om den hals dragen , waaraan van voren

een rolletje lood (PI. XII fig. G) of een in vierkanten vorm dichtgenaaid lapje hangt;

dat zijn geen sieraden , maar amuletten , zooals ook de armbanden van lood of a k a

baha. Het evenbedoeld lapje bedekt een stuk papier, waarop een koranspreuk is

geschreven. Een enkele maal worden zoodanige geschreven amuletten, tot een collier

aan een band geregen, door van Mekka teruggekeerde bedevaartgangers om den

hals gedragen.

Vingerringen , deels van koper of goud, deels uit een klapperdop of uit eene

schelp gesneden, en soms met kolossale steenen versierd of van eene Arabische

inscriptie voorzien, zijn zeer algemeen.

Veel van hetgeen wij opmerkten bij de bespreking der vrouwenkleeding is ook

geheel op de mannelijke van toepassing. Wanneer een Maleier een bezoek aflegt of

wel ter markt of op reis gaat, dan maakt hij heel wat meer werk van zijn toilet

dan bij den arbeid op het veld , en zijne feestkleeding onderscheidt zich van de

gewone veelmeer door de waarde der stof dan door een verschil in vorm.

Een hoofddoek, een buis, een saroeëng, een gordel, een broek en een sa po e

t a n g a n , ziedaar eene opsomming van al de voorwerpen die te zamen zijne klee-

ding vormen, en die wij thans, voor zooveel noodig , wat uitvoeriger zullen beschrijven.

Bij hetgeen boven reeds van de hoofddoeken werd gezegd, behoeft hier alleen

nog melding gemaakt te worden van enkele hoofddeksels en sieraden die tot den

feestdos der Maleiers behooren , zooals daar zijn de door de Panghoeloe's in adat-

costuum gedragen toedoeëng van geel koper (PI. I fig. 1); de kroon van goud-

blad (PI. VIII fig. 2), waarmede de jongelingen in Rawas en Lebong zich tooien
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en die meestal boven een kopiah van wit katoen is geplaatst; de gouden bloemen

en bladeren, door diezelfde jongelingen op de wijze der meisjes achter de ooren ge-

dragen, en eindelijk de geheel vergulde naar een helm gelijkende houten hoed der

Manangkabo-Maleiers, waarvan op PI. V fig. l eene afbeelding voorkomt.

Het fatsoen van het in den regel van blauw of gebloemd katoen vervaardigde

buis is op verschillende plaatsen en bij onderscheidene personen zeer ongelijk. Zoo

draagt de Maleier der zuidelijke Padangsche Bovenlanden het gewoonlijk van voren

kort, open en alleen aan den hals met een bandje, een haak of een knoop geslo-

ten, en meestal met een staand, doch ook wel met een liggend kraagje van dezelfde

stof er op gemaakt. Van voren zijn op deze buizen, die lange nauwe mouwen heb-

ben en waarvan de snede balah-bantan heet, in den regel aan de buitenzijde

een of twee zakken genaaid (PI. II fig. 2 en PI. V fig. 1).

Dergelijke buizen worden ook in Lebong en Limoen gedragen, zooals ook

de van voren open buizen zonder mouwen (PI. VI fig. 2) aan de Padangsche Bo-

venlanden en Lebong gemeen zijn.

De mannen van Rawas en die van Agam , Batipoe en Alahan-Pandjang hebben

een buis dat over het hoofd moet worden aangetrokken, omdat het van voren ge-

sloten is , en , terwijl het bij de eerstgenoemden alleen aan de schouders een weinig

is opengesneden , bij al de anderen slechts een split van eenige centimeters op de borst

heeft. Maar terwijl de mouwen van dit kleedingstuk, dat veelal met figuren van

rood garen bestikt is, in de Padangsche Bovenlanden wijd zijn, niet verder dan

den elleboog reiken en met een tusschenzetsel van garen of gouddraad in de arms-

gaten worden genaaid (PI. I fig. 2), heeft dat van Rawas lange, nauwe mouwen.

Door jongere mannen gedragen is het bovendien van voren geheel opengesneden,

doch met eene rij koperen knoopjes gesloten (PI. VIII fig. 2). Gewoonlijk trekt de

Maleier het buis over het naakte lichaam aan, maar wanneer hij er wat deftiger

wil uitzien, draagt hij er een korten nauwsluitenden wit katoenen hemdrok onder

(PI. I fig. 2, PI. II fig. l , PI. VI fig. 3, PI. V fig. 1). Doch dan is ook het buis

van laken of wordt het vervangen door een jas van die stof met lange nauwe mou-

wen, die van voren open gedragen wordt, korte, geplooide panden heeft, en waarvan

de naden met een koordje van gouddraad zijn afgezet. De besturende inlandsche

ambtenaren en ook de hoofden buiten ons gebied hebben de opslagen der mouwen

en den kraag meestal met goud passement belegd (PI. II fig. 1 en 3).

Nog van een paar buizen moeten we even melding maken, n.1. van een lang

en wijd van rood laken vervaardigd, dat tot het adat-costuum der voorvechters

behoort, en van een kort katoenen, badjoe boenièn genaamd (PI. XIX fig. 5),

dat in den ad at-tijd, d. i. de tijd die aan de westersche overheersching vooraf-

ging, onder het blauwe gedragen werd.

Van de saroeëng valt v/einig te zeggen, "tis een katoenen rok zonder plooien,
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vau boven en van onderen even wijd , die in allerlei kleuren en patronen op de markten

wordt verkocht, en deels Europeesch fabrikaat is, deels op Java, Celebes, te Palèm-

bang en andere plaatsen van den Archipel wordt vervaardigd. Gewoonlijk om het

middel gewonden en kort opgenomen , zoodat zij nog niet tot de knieën reikt , wordt

zg echter ook wel over den schouder geslagen, zoodanig dat zij aan de tegenover-

gestelde zijde los afhangt. De feest-saroeëng is in den regel van inlandsch maak-

sel, rijk met gouddraad doorweven.

Hadden wij ons met de saroeëng niet lang bezig te houden , de gordel eischt

een weinig ruimere plaats. De bij den arbeid om de lenden gewondene verschilt

niet van de tjawè der vrouwen, maar wordt weleens vervangen door eene ceintuur

van rotan of bamban-bast gevlochten en met houten haken gesloten (PI. XXIU

fig. 5 en 6), of door eene van leder, katoen of laken vervaardigde, en dan zoo-

danig ingericht dat zij tevens tot bergplaats van geld dient. De lederen zijn ook

wel van Europeesch maaksel, zonder die bergplaats, en dan meestal verlakt. Die

van inlandsch fabrikaat zgn dubbel en van voren aan de binnenzijde van eene kleine

gleuf voorzien, om het geld in te steken, terwijl de sluiting van den gordel door

middel van een riempje en koperen gesp plaats heeft (PI. XVI fig. 10). Op dezelfde

vpijze zijn de lakensche gordels ingericht, terwijl die van katoen uit een langwerpig

stuk doek bestaan van meer dan een meter lengte , in den vorm van een zak genaaid.

De gordel van boomschors , die tusschen de beenen wordt doorgehaald en van

voren met een slip afhangt, werd reeds bij de beschrijving der vrouwenkleeding

besproken. Het is de dracht der Koeboe's (PI. XXIV fig. 13); maar bij den veld-

arbeid ziet men ook wel Maleiers een dergelijk kleedingstuk dragen, dat dan echter

uit een katoenen lap bestaat.

Laat ons hier even aanstippen, dat de Koeboe's der Lalang-rivier geheel als de

Rawas-bewoners gekleed gaan.

Veel fraaier dan de reeds beschrevene gordels zijn de uit zware eigen-gewe-

vene stof vervaardigde kabè pinggang's, die, tot de feestkleedij behoorende

,

gewoonlijk rood met wit en zwart gekleurd en soms rijk met gouddraad bewerkt

zijn. Aan de uiteinden van deze ongeveer twee decimeters breede ceintuur zijn lange

van voren afhangende franjes (PI. XVH fig 2).

De ad at-hoofden hebben vaak een gouden buikplaat aan den gordel, waarop

in het midden een van goud nagemaakte edelsteen prijkt (PI. XIV fig. 2). Nog

een andere band uit den ad at -tijd is de thans zeldzame djadam, die bevestigd is

aan een gegraveerde koperen plaat en die door hoofden en oudsten gedragen wordt

(H. XVU fig. 1). Het patroon van het graveersel heet boengó lalöq. Aan de

djadam hangt een katoenen zakje, voor het bergen van geld bestemd.

Laat ons thans overgaan tot de kleedingstukken die de onderste ledematen

bedekken. Omtrent het schoeisel kunnen wij kort zyn, daar de Maleier in den regel
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blootsvoets gaiit en alleen bij feesten, of wanneer zijne voeten gewond zijn, een

soort van sandalen, tarompah, draagt (PI. II tig. l) of een stuk leder onder de

voetzool bindt. Dat de hoofden, die in zoovele opzichten de kleederdracht der

Europeanen uaiipen
,
gaarne eeuige guldens uitgeven om zich te kunnen vertoonen

met een paar, gewoonlijk veel te wijde schoenen, waarin zij vrij moeielijk loopen,

behoeft nauwelijks vermelding.

Van de onderscheidene soorten van broeken, sarawa of saréwa, wordt iu de

Mauangkabosche landen het meest algemeen de sarawa atjéh gedragen, die even

over de knie reikt, een laag kruis heeft en van wit, zwart of bont katoen gemaakt

is (PI. I fig. 1). Aan de binnenzijde der korte pijpen zijn ruitvormige stukken katoen

genaaid, vaak met gouddraad geborduurd. Eeu broek, niet veel van de vooro-aande

verschillende , is de sarawa bakatoewe, waarvan de uiteinden der pijpen

nauwsluitend zijn gemaakt, door ze aan de binnenzijde in plooien te rijgen. Voorts

worden broeken gedragen met lange, tot op de voeten afhangende pijpen (PI. II

fig. 2, PI. V fig. 1) en bij den veldarbeid soms nauwe, gelijk de Javaansche, waar-

van de pijpen tot aan de knieën reiken. Al deze broeken zijn van boven zeer wijd

en van voren en van achteren gesloten; zij hebben, geene banden, maar worden op-

gehouden door het doek om het middel dicht te vouwen. In Rawas en Lebono-

dragen de mannen de gewone lange broek (PI. VI fig. 3); in laatstgenoemde land-

streek soms ook de sarawa atjéh. Een broek uit den ad at -tijd, die thans noo-

alleen in de onafhankelijke Mauangkabosche landen gedragen wordt, is de sarawa
pasaléwa, die uit twee verschillend gekleurde stukken doek gemaakt is (PI. XVIII

fig. 3). In feestkleedij eindelijk draagt de Maleier der Padangsche Bovenlanden een

sarawa atjéh van geruit katoen met een donkerbruinen rand onder en boven.

Bij het opsommen der kleedingstukken noemden wij in de laatste plaats de

sapoe tangan, een vierkanten, bonten doek, die meestal over den linkerschouder

gedragen wordt. Aan de punt die op de borst afhangt, zijn dikwijls eenige

koperen, zilveren of gouden ringen geregen; ook is daaraan een ijzeren ringetje

geknoopt, waarin de Maleier het tangetje om de baardharen uit te trekken

en een of meer oorlepeltjes draagt. Volgens de adat, om welke men zich

echter tegenwoordig in zoovele opzichten en ook in dit geval weinig bekreunt,

mocht de sapoe tangan alleen door radjó's over den rechterschouder gedragen

worden. Zoo ook mochten alleen dezen zich kleeden met de dèta doewó lam-
pijs, een hoofddoek waarin tusschen de plooien een stuk rood katoen was gevou-

wen. In Rawas ziet men bijna niemand, en in Lebong slechts enkele personen de

sapoe tangan dragen, maar in eerstgenoemde landstreek hebben de jongelieden

dikwijls een gewonen zakdoek, waarvan de rand soms keurig is opengewerkt (bata-

rawang), in den zak van hun buis. Die zakdoek is eigenlijk een luxe-artikel,

daar de Maleier zijn neus reinigt op de wijze van het bas-peuple iu Europa.

III. 1. 4
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Veel overeenkomst met de sapoe tangan heeft de ka ij en basahan, een

langwerpig vierkante doek van zwart of wit katoen , dien iedereen bij zich heeft , hetzij

over den schouder geslagen of om het middel gewonden, en die bij het baden ons

zwembroekje vervangt.

De Hadji's (PI. I fig. 3 en PI. III fig. 3), die zich op Arabische wijze Mee-

den , hebben veelal sandalen aan de voeten en een rozenkrans , moesaba, in de

hand. Onder den tulband, saroban, die uit cachemire of een minder kostbare stof

bestaat en doorgaans wit, rood of groen is, wordt gewoonlijk een witte kopiah

gedragen; het lichaam is gedekt met een meestal wit onderkleed, lantari, en een

wijden mantel, djoeba, van laken of katoen, die beide tot aan de voeten afhan-

gen, terwijl het onderkleed door een kabè pinggang om het middel wordt toe-

gehaald.

Te vergeefs zult gij, behalve onder de dandy's ter hoofdplaats, naar een Ma-

leier zoeken die met een badine wandelt; maar toch zijn er stokken in gebruik,

die echter èf tot steun aan de ouderen van dagen dienen, èf waardigheidsteekenen

zijn (PI. I fig. 1 en 3). Die stokken zijn geheel van ijzer (PI. XXX fig. 4) of

worden van hout (PI. III fig. 2; PI. V fig. 1), meer echter van rotan vervaardigd,

en hebben dan een lange ijzeren punt.

De eerste hoofden ontvangen van het Gouvernement als waardigheidsteekenen

zilveren of gouden knoppen , met het rijkswapen versierd , die zij gewoonlijk op een

rotan-stok plaatsen; maar ook buiten ons gebied zijn stokken als waardigheidstee-

kenen niet onbekend. Althans Datoewq-Paj oeëug-Poe tië, vertegenwoordiger

van den Sultan van Djambi in Limoen, toonde mij als zoodanig een gebogen rotan

met zilveren beslag (PI. XXVIII fig. 6), en bij de Koeboe's zag ik een stok van

hout met vrij regelmatig gesneden knop (PI. XXX fig. 5).

Wij mogen onze beschouwing van de kleederdracht der mannen niet eindigen

voordat wij in korte trekken het costuum van den bruidegom uit Rawas hebben

beschreven, die geheel anders is uitgedost dan de Manangkabosche, wiens feestkleed

tevens zijn trouwgewaad is.

De bruidegom van Rawas heeft het naakte bovenlijf evenals zijne bruid met

geelbruine bedak besmeerd. Zijn hoofd is gedekt met een witte kopiah, waarop een

kroon van goudblad geplaatst is, terwijl achter de ooren bloemen gestoken zgn

van hetzelfde metaal vervaardigd. Een nauwe broek met lange pijpen en daarover

een saroeng met kabè pinggang zijn doorgaans zijne eeuige kleedingstukken

,

maar soms heeft hg nog, evenals jongelieden in feestdos, een doek kruiselings over

de borst gebonden (PI. VUI fig. 2).

Nu blijft ons nog de kleeding der kinderen ter bespreking over, die ons niet

lang behoeft bezig te houden. Tot hun vijfde of zesde jaar dragen zij geene eigen-

lijk gezegde kleedingstukken, wel versierselen aan het haar, om den hals, het mid-
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del, de armen en enkels, versierselen die wij in hoofdzaak zullen trachten te be-

schrijven.

Halssnoeren van gekleurde glazen kralen worden door meisjes gedragen, echter

niet zoo algemeen als die nit een touwtje bestaande waaraan één of meer plaatjes

van uitgeslagen goud of zilver of wel muntstukken, zooals kwartjes, halve guldens,

Mexikaansche dollars, Maria Theresia-thalers en andere, geregen zijn. Onder deze

munten vindt men ook, doch niet in de Padangsche Bovenlanden, de wang
ba toe, onregeliuatige zilveren brokken, met een gedeelte van het Spaansche wapen

er op gestempeld. Die halssnoeren van muntstukken zijn vooral in Lebong in

zwang, waar zij uog door meisjes van zestien, zeventien jaar en ouder gedragen

worden, zoolang deze zich niet hebben onderworpen aan de formaliteiten, vereischt

om samoelen, d. w. z. huwbaar, te worden.

In die landstreek en ook in Rawas dragen de kleine kinderen twee cirkel-

vormige gouden of zilveren schijfjes, waarvan één op de borst en één op den rug

hangt, die met touwtjes over de schouders en onder de armen door vastgehouden

worden. Op PI. XXV fig. 4 is zulk een schijfje afgebeeld.

Terwijl kleine jongens om de heup en ouder den buiten verhouding vooruit-

stekenden buik meestal een touw of zilveren ketting gebonden hebben, dragen de

meisjes iu Lebong en Rawas tot haar zesde jaar een sieraad dat ons aan het

klassieke vijgeblad herinnert. Het is de tja ping, een gebogen plaatje van zilver,

blik of goud, van driehoekigen vorm, met afgeronde hoeken, dat vaak fraai ge-

graveerd is en, voor de pudenda gehangen, om het middel met een touw vast-

gemaakt wordt. Aan dit touw zijn eenige koperen belletjes geregen , die bij het

loopen der kleinen een aanhoudend gerinkiuk doen hooreu (PI. XII fig. 10).

Enkele sieraden dienen tevens als behoedmiddelen tegen booze invloeden en

heeten in het algemeen dj i mat. Daartoe behooren het bontgekleurde kwastje dat

aan een haarlok gebonden wordt (PI. XVI fig. 9), de reeds vroeger besproken looden

armbanden en de snoeren van opgerolde stukjes lood met hinggoe gevuld. In

Lebong en Rawas dragen zuigelingen als dj i mat de toegoek op het hoofd,

die in beide landstreken echter niet dezelfde is; want, terwijl daarvoor in Lebong

een mutsje wordt gebruikt (PI. XXXIV fig. 5), is die in Rawas een stuk doek in

den vorm van een rechthoek. Op beide zijn witte schelpjes in verschillende figuren

genaaid en aan die van Rawas bovendien nog franjes van aan een draad geregen

stukjes djerangau- of djari angau-wortel, kal moes, bevestigd (PI. XXIV fig. 10).

Een jongen krijgt gewoonlijk een buis aan, vóórdat hij een broek of saroeëng

ontvangt, een meisje daarentegen het eerst een saroeëng of kaijen. Voor hoofd-

deksel is al licht hier of daar een stuk doek of een afgedankte k o p i a h te bemach-

tigen. De hoofddoek der grootere jongens is zoodanig gevouwen, dat de kruin van

het hoofd onbedekt blijft (PI. VI fig. 4; PI. XVI fig. 6). Kinderen in feestdos zijn
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volwassenen in het klein. De kleeding is dan geheel dezelfde, en de jongen, ge-

stoken in het buis, de saroeëng en het broekje met lange pijpen van laken of

katoen, waarover een breede met goad geborduurde of doorweven ceintuur gebon-

den is, terwyl de sapoe tangan, doch zonder ringen en baardtrekker, over zijn

schouder hangt, ziet er even potsierlijk uit als onze heertjes op Zondag met hoogen

hoed en lange jas. De cigaar die hier te lande er bij behoort, wordt daar door

eene althans minder in 't oog vallende cigarette vervangen.

Jonge meisjes zien er lieftalliger uit in hare bonte katoenen of zijden b ad j o e's

en de daaronder nauwsluitende kaijeu, terw^l de glad geoliede haarlok, in een

knoop opgehouden, door een krans van geurige bloemen omgeven is. Jammer, dat

de aardige gladde gezichtjes dan altijd met een laag bedak besmeerd zijn!

V^erwees ik den lezer bij de bespreking van het uiterlijk der Maleiers naar de

vele typen in het Photographie-album der Espeditie, ook hier mag ik niet nalaten

er op te wijzen, dat geene beschrijving der kleederdrachten zoo nauwkeurig en vol-

ledig kan zijn of zij behoeft aanvulling door de beschouwing van afbeeldingen,

zooals ons album en de bij deze afdeeliug gevoegde platen in ruime verschei-

denheid aanbieden.

Hoewel in de politie-verordeningen het dragen van wapenen aan anderen dan

hoofden verboden is , ziet men toch in de meer afgelegene streken zelden een Maleier

ongewapend, ja, in de nog onafhankelijke landen van Midden-Sumatra en ook

in de daaraan grenzende landstreken onder ons bestuur verlaat geen Maleier, zelfs

geene vrouw, ongewapend hare woning. Dit gebruik is niet het gevolg van over-

groote onveiligheid of van strijdlustigen aard, maar eenvoudig toe te schrijven aan

de kracht der gewoonte , en meer nog daaraan , dat vele wapenen niet zoozeer die-

nen tot verdediging tegen menschen als tegen dieren, en de uitgestrekte wilder-

nissen, die men betreedt, zoodra men zich eenigszins van de dorpen verwijdert, de

voorzorgen om zich tegen de laatsten te kunnen verdedigen niet geheel overbodig

maken. Eindelijk nog zijn sommige van die wapenen tevens gereedschappen, of

misschien is het juister te zeggen, dat de gereedschappen in uiterlijk en hoedanig-

heid alle eigenschappen vau een goed wapen bezitten.

Laten we onze beschrijving met de vuurwapens aanvangen en daarvan in de

eerste plaats de Europeesche jachtgeweren vermelden, die meer en meer in het bezit

van de bevolking, althans van de hoofden en meer gegoeden komen, daar zij zich

die op boedelverkoopingen of in wiukels op de hoofdplaatsen aanschaffen. De oude

a d a t -geweren , bad ij e sitènggah (PI. XXVI fig. l), zijn geheel in onbruik

"geraakt en worden niet meer gemaakt. Die geweren, hoe eenvoudig ook ingericht

en hoe kunstig ook vervaardigd, — tot onze ethnologische verzameling behooren

twee van Siroekamsch fabrikaat — zijn weinig deugdelgke vuurwapenen. Het zijn
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lontgeweren, zonder vizier of korrel, met een kleine sterk gebogen kolf, die niet

geschikt is om tegen den schouder te worden geplaatst, zoodat men uit de losse hand

of op een stut moet vuren, en dan nog een onzeker schot heeft. Het schijnt mij

niet onbelangrijk de onderscheidene bestanddeelen van dat geweer wat nauwkeuriger

te beschouwen.

Zij zijn: 1 de loop, 2 de lade, 3 de band, 4 het slot, 5 de haan, G de beu-

gelkrop, 7 de trekker, 8 de trekkerplaat.

De loop is een uitgeboorde, gesmeed ijzeren staaf met een kaliber van 17 mm.,

heeft vizier noch korrel en eindigt in een kegelvormige punt, die in een daarvoor

bestemde uitholling in de lade past. Het zundgat is op zijde aangebracht en cor-

respondeert met eene opening in een tegen den loop gesmede pan, waarop het kruid

gelegd wordt dat de lading moet ontsteken. Aan de pan is een koperen huls

bevestigd, die tot sluiting van het zundgat dient, om te voorkomen, dat het kruid

er uit valt of de lading nat wordt.

De houten lade heeft eene ligplaats voor den loop en inlatingen voor de slot-

plaat, den trekker, de trekkerplaat en den beugelkrop. De kolf is sterk gebogen,

van snijwerk voorzien en eindigt in een peervormig vlak, dat met eene koperen

plaat gedekt is. Loop en lade zijn door één koperen band aan elkaar bevestigd.

Een laadstok ontbreekt, maar de ligplaats daarvoor is in de lade aangebracht.

Het slot, dat, evenals de haan, beugelkrop, trekker en trekkerplaat, van koper is,

bestaat uit twee deelen , een vóór- en achter-slotplaat. — De vóór-slotplaat (PI.

XXIX fig. 1) bevat de slagveer A, een latje, dat tegen twee aan weerszijden

staande plaatjes B en B" steunt. De achter-slotplaat (PI. XXIX fig. 2) heeft een

koperen trekkerveer C, die met een koperen pennetje aan de plaat is vastgeklonken;

voorts een tweemaal rechthoekig gebogen hefboom D, waarop trekker en trekker-

veer werken en die draait op een aan de slotplaat bevestigde koperen pen E. Aan

de vóór-slotplaat vindt men twee loodrecht daarop geklonken stiftjes B' en F, die

van gaten voorzien zijn, en aan de achter-slotplaat één zoo'n stiftje G, dat bij het

eene geweer wél, bij het andere niet doorboord is. Zij dienen om de slotplaten

aan de lade te bevestigen. De gaten der stiftjes correspondeeren namelijk met

openingen in de lade, waardoor bamboe-pennen gestoken worden. Het achterste

stiftje F der vóór-slotplaat gaat, wanneer het slot aan de lade bevestigd is, door

eene daartoe bestemde opening H in de achter-slotplaat, die dus voor een deel

achter de eerste ligt, en wel zoodanig, dat de gaten K correspondeeren.

Tusschen de beide slotplaten bevindt zich de haan , die draait om de koperen pen

(PI. XXIX fig. 4), welke door de gaten K gestoken wordt, aan de andere zijde

van de lade uitkomt, en daar gesloten is door middel van een bamboe-pennetje,

dat men in het gat L steekt. Wanneer de haan (PI. XXX fig. 1), die van voren eene

insnijding M heeft, tot plaatsing van de lont wordt gespannen, dan drukt de staart
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op het vrije uiteinde der bamboe-veer en spant die. In gespannen stand rust de

baan onder het korte einde N van den tweemaal rechthoekig gebogen hefboom D,

dat door een gat in de achter-slotplaat uitsteekt en in dien stand gehouden wordt

door den druk van de trekkerveer C.

De trekker (PI. XXX fig. 3) draait om een b a m b o e-pennetje , door het gat O

gestoken, en werkt, wanneer hij achteruit wordt bewogen, met de inkeping P

tegen het lange einde Q van den hefboom D (PI. XXIX fig. 2), waardoor het

korte einde N binnen de slotplaat wordt teruggetrokken en de haan , door het

zich ontspannen van de slagveer zijn steun verloren hebbende, neerslaat. De trekker-

plaat (PI. XXIX fig. 3) heeft een opening R, waardoor de trekker gaat, en is door

middel van twee koperen pennetjes S aan de lade bevestigd, hetgeen bij den beu-

gelkrop (PI. XXX fig. 2) plaats heeft door een van achteren geplaatste vaste koperen

pen T en een losse FJ, die door een van voren aangebracht gat wordt gestoken.

Al deze koperen onderdeeleu van het geweer zijn van sierlijk snijwerk voorzien.

Voor het fijne kruid op de pan, om de lading te ontsteken, werden keurig uit

buffelhoorn gesnedene kruidhoorns
,
panggalah, gebruikt , die óf met een stop

(PI. XXVIU fig. 7) , óf door middel van een veer op eigenaardige wijze gesloten

zijn (PI. XXVI fig. 13).

De lading borg men in een patroontasch , koelipéh (PI. XXVIII fig. 8), uit

twee voor het lijf gedragen bakjes bestaande, met scharlaken overtrokken, ieder

voorzien van vijf bamboe-kokers, tl ie elk een patroon bevatten. Het kruid voor

de lading is evenals het veel grovere voor de pan van eigen fabrikaat, en staat

niet alleen in de schatting der Maleiers, maar ook inderdaad zeer achter bij het

Europeesche buskruid. Toch wordt het nog altijd vervaardigd, echter niet meer in

die mate als vroeger het geval was, toen deze industrie bloeide in de dorpen

aan het meer van Manindjau gelegen. In de onafhankelijke landen zijn de uit

Singapoer ingevoerde gladloops perkussie-geweren met koperen beslag het meest in ge-

bruik , en ook daar alleen , met name in Limoen , zag ik in de woning van D a t o ew q-

Pajoeëng-Poetië eeuig geschut, en wel een paar lilla's en twee kleine koperen

stukjes op raderafi^uiten , allen van Singapoer afkomstig. Slechts enkele hoofden

bezitten revolver-pistolen, die zij van Europeesche ambtenaren gekocht hebben en

waarvoor, zoowel als voor de enkele achterlaadgeweren
,
gewoonlijk de ammunitie

ontbreekt.

Veel meer verscheidenheid dan in de vuurwapens merken wij op in de blanke

wapenen, en de Maleier legt in de behandeling daarvan ook eene veel grootere

vaardigheid aan den dag.

Al deze blanke wapenen zgn van inlandsch maaksel en munten uit door deug-

delijkheid van bewerking. De vorm van het lemmer bepaalt voornamelijk de waarde,

hoewel de kostbaarheid van vele wapens ook voor een goed deel op rekening komt
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van de keurig gesnedene en luet edelgesteenten prijkende greep, en van de uit

zeldzame houtsoorten gemaakte, met goud gemonteerde scheede. Soms ontleent een

wapen zijne hooge waarde alleen daaraan, dat het poesiïkó, erfstuk, is; dan

heeft het vaak al het uiterlijk van hetgeen van dien aard bij een koopman in oud

roest te zien is, maar de Maleier schrijft er niettemin buitengewone krachten aan

toe en rekent het gebruik er van een onfeilbaar middel tegen elke nederlaag. Zoo-

danige poesakó's zijn ook de kabasaran's, waardigheidsteekenen der Ra-

djü's, waarvan op PI. XXVIII fig. 3 en 4 en op Pi. XXXI eenige zijn

afgebeeld.

Voor de scheeden wordt meestal soerian-hout gebruikt en de grepen zijn ge-

woonlijk van hoorn, been of k um oen iïu g-hout vervaardigd, maar voor beide

wordt ook wel ivoor, meer echter de eene of andere zware ea fijnvezelige houtsoort,

zooals pat ai bilalang en vele andere, gebezigd.

De scheede vorait men uit twee volmaakt op elkaar passende helften, tegen

elkander gelijmd door middel van een planteugom, die men wint uit den bol

van de tabiïng of katari boelan, een in 't wild groeiende plant, terwijl tot

meerdere stevigheid vaak een paar zilveren
,
gouden of rota u-bandjes zijn aangebracht.

Ook wordt een mengsel van kalk en verdikte zuur geworden karbouwenmelk als

plakmiddel gebruikt. Op twee wijzen , die beide uitstekend voldoen , bevestigt de

Maleier het lemmer van zijn wapen in de greep. Hij gebruikt daarvoor èf am ba-

la u of getah, waarvan het eerste eene harsachtige zelfstandigheid is, die aan

stam en takken van sommige boomen gevonden wordt, en tot nest dient van eene

zekere mierensoort, die volgens de Maleiers de ambalau maken. In hoever dit

waar is, durf ik niet beslissen; zeker is het echter, dat de vorm waarin ik stuk-

ken ambalau zag, n. 1. gebogen vlakken en holle pijpjes, wel aan kunst en

aan de wanden van een nest doet denken. Die ambalau, waarvan eene kleine

hoeveelheid tot onze verzameling behoort, wordt fijngestampt in de holte van de

greep gedaan, waarna ds gloeiend gemaakte stift van het lemmer er in gestoken

wordt ').

Wanneer de bevestiging met getah plaats heeft, wordt deze na verwarmd

te zijn in de greep gedaan, waarna men er het insgelijks verwarmde lemmer in

steekt. In Rawas worden voor hetzelfde doel de jonge fijngestampte blaren van

den mer apoej an-boom gebruikt.

Over 't geheel draagt de Maleier goed zorg voor zijne wapens ; de scheede der

meer kostbare wikkelt hij thuis in een gedroogd blad of, evenals de greep, in een

lap. Men zou wellicht geneigd zijn te meeuen, dat ook die zorg de reden is.

') Niet onwaarschijnlijk is de ambalau hetzelfde of iets dergelijks als de katipei der

Dajaks, door Perelaer beschreven als een harsachtige was, gewonnen van de nesten die

zeker insect tegen de boomen bouwt.
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waarom iedere inlander, hij zij hoofd of mindere, die in Rawas tot u komt, de

greep van zijn kris in een doek gewikkeld heeft. Dit is echter louter een voor-

schrift der étiquette en geeft eerbied en vertrouwen te kennen, daar door den vast-

geknoopten doek de greep aan de scheede bevestigd en alzoo het wapen als 't ware

onbruikbaar gemaakt is. De op Java zoo veelvuldig voorkomende wapens, in welker

lemmer een witkleurig ijzer (pamor) is gesmeed, dat daarin vlammen vormt,

waarvan de glans door iuwrijviug met hmoensap en arsenicum verhoogd wordt,

zijn ia Midden-Sumatra veel minder algemeen.

Terwijl bij de Manangkabo-Maleiers de gewone korte kris (PI. XXVI fig. 6)

in het dagelijksche leven alleen door panghoeloe's wordt gedragen, die haar

vóór in den gordel , een weinig naar de linkerzijde , steken, is het eigenlijke volks-

wapen de séjwa (PI. XXVII fig. 1), die naar gelang van grootte en vorm ver-

schillende namen draagt. Zelden ziet men een Maleier zonder zijn s éj w a , maar

op reis voegt hij daaraan nog andere wapens toe, althans in de meer afgelegene

grensdistrikten en ia de landstreken buiten ons gebied.

Zoo zgn de bewoners van Limoen en die van de Rantau-di-Baroew, wanneer

zij hunne kudden karbouwen in de Padangsche Bovenlanden te koop brengen

,

steeds gewapend met een lans, waarvan het scherp in een houten scheede steekt,

en met een sabel (PI. XXX fig. 6) of lange kris (PI. XXVI Fig. 5), die geen

van beide aan een koppel, maar aan een band over den schouder gedragen wor-

den, met het gevest naar voren.

De lansen, waarvan sommige meer uitsluitend voor de jacht bestemd zijn,

hebben houten schachten, dikwijls met zilveren of gouden banden of met ingelegde

stukjes spiegelglas versierd. Naar de lengte van den stok en den vorm van het

scherp dragen de lansen, ia 't algemeen galah of toembaq geheeten, verschil-

lende namen. Zoo heeft men ia Rawas de koedjoer, waarvan de steel ongeveer

één meter lang is, voorts de balau, tjanai, pendaan, kepajang djatoeh,

pemoeti en toembak tondjoek djau, die allen in vorm van lemmer en

lengte verschiUeu.

Sommige lansen, zooals de onder Nos 2 en 3 van PI. XXVI voorgestelde, die van

Soepajang afkomstig zijn en op de varkens- en hertenjacht gebruikt worden, dienen

om er mede te werpen; één dezer heeft aan den rötan-steel bij het lemmer een

paar ijzeren ringen, om het zwaartepunt meer naar onderen te brengen en daar-

door meer kracht en juistheid aan den worp te geven. N" 5 van PI. XXVIII stelt

eene werplans, seligi, der Koeboe' s van Djambi voor, met een steel van bani-

tan-hout, die 2.89 meter lang is, waarvan 0.38 meter voor het scherp. Terwijl de

jachtlaus der Maleiers met ééne hand geworpen en daartoe dicht bij het lemmer

vastgehouden wordt, legt de Koeboe zijne lans op de uitgestrekte Unkerhand en

houdt het uiteinde van den ietwat dun uitloopenden steel met de rechterhand vast.
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Zóó mikt hij en werpt dan de lans, die over de linkerhand glijdt, door een forschen

stoot met de rechterhand vooruit, waarbij hij op een afstand van twintig passen

een doel van eenige vierkante decimeters grootte zelden of nooit zal missen.

Onder de kabasara n's van ï o e a n k o e - d i - S a ra b a h , het larashoofd van

Soengei-Pagoe , zijn twee lansen met lang lemmer, die op het midden van den steel

met een bos geelachtig, grof haar prijken, dat veel op geitenhaar gelijkt (PI. XXVIII

fig. 3 en 4).

Zwaarden, zooals op PI. XXX fig. 6 afgebeeld, waarvan het gevest van hout

of ijzer is , vindt men overal in de Padangsche Bovenlanden , en ook , doch minder

algemeen, in Rawas en Lebong, in al welke landschappen zij bij het schermen ge-

bruikt worden. Fig. 9 PI. XXVI stelt een korter zwaard uit onze verzameling voor,

van eene soort die weinig in gebruik is; het heet tjinaugké. Een zwaard dat

gediend heeft in den strijd tegen onze troepen bij de onderwerping der XII Kötó,

en dat is te kort geschoten in de overwinnende kracht die men er aan toekende, be-

hoort tot de kabasaran's van den voormaligen Radjó, thans larashoofd,

van Pasimpai, en is op PI. XXXI fig. 2 afgebeeld. Ook komt onder die waardig-

heidsteekenen de op die plaat fig. 1 voorgestelde zware gouden ring voor, s al o ei

karijs geheeten, een sieraad dat onderaan om de greep van de kris wordt aan-

gebracht. In gewone gevallen is het veel kleiner en niet altijd van goud, maar

dikwijls ook van koper of ijzer gemaakt ; het wordt dan bawah karijs of

doelang-doelang karijs genoemd (PI. XXVIII fig. 1).

Andere wapenen der Maleiers, in den regel de corpora delicti bij verwondingen,

zijn de badéh of badiëq (PI. XXVII fig. 5), de roedoejs en als speciaal

Manangkabósch de koerambi (PI. XXVII fig. 4), een sterk gebogen dolkje,

waarvan de greep een gat heeft om den duim door te steken, en dat door zijne

geringe grootte gemakkelijk onder den voorarm wordt verborgen. Een enkele maal

komen dolken voor, uit vroeger buitgemaakte afgebrokene bajonetten vervaardigd.

Als wapens die tevens van veelzijdig nut zijn bij den huiselijken arbeid, op het

veld en in de wildernis , moeten genoemd worden : de r è n t j o n g of r è n t j o e ë n g
(PI. XXVI fig. 7); de sak in, die in Rawas zeer algemeen is en daar sekin

genoemd wordt (PI. XXVII fig. 2 en 3); de pis au (PI. XXVI fig. 8) en eindelijk

de ladiïng (PI. XXVI fig. 11 en 12 en PI. XXVIII fig. 2), het kapmes, dat

wel het voornaamste onder die allen is en, vaak van een met zilver beslagen heft

voorzien, evenals de pisau en rèntjong ook veel door vrouwen wordt mee-

genomen.

De verschillende eigenaardige vormen van al deze wapenen blijken genoegzaam

uit de afbeeldingen daarvan, op de zooeven genoemde platen en op PI. Cl voor-

komende.

Nog van één wapen moeten wij melding maken, en wel van den slinger,

m. i. 5
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oembaB tali (PI. XXVI fig. 4), die, uit touw gevlochten, voor het werpen van

steenen dient, en om den feilen knal die zich daarbij doet hooren, ook gebruikt

wordt voor het verjagen van varkens en herten uit de bebouwde velden.

En hiermede willen wij dit reeds te lange hoofdstuk besluiten. Zóó rijk is de

stof, dat wij ons niet alleen op de meest mogelijke beknoptheid in onze beschrij-

vingen moesten toeleggen, maar, om niet te veel van het geduld des lezers te

vergen, zelfs vele zaken geheel met stilzwijgen moesten voorbijgaan.

TWEEDE HOOFDSTUK.

KABAKTEE. — ONTWIKKELING. — OPVOEDING. — ONDERWIJS.

Hoe gaarne zou ik een goed getuigenis willen afleggen van het karakter der

Maleiers, onder wie ik zoo velen liefheb en hoogschat om de trouw waarmede zij

mij dienden, of om de goede eigenschappen die ik in hen leerde waardeeren. Geene

Europeanen hadden vermoeienissen en ontberingen trouwer kunnen deelen of eerlijker

de belangen hunner meesters kunnen behartigen, dan ons inlandsch personeel deed,

gedurende den geheelen loop der Expeditie, en menig Europeesch bestuurder zou er

trotsch op mogen zijn, zooveel toewijding en ijver voor het welzijn zijner onderdanen

aan den dag te leggen als Toeankoe-Jang-di-pertoean-Maradjó-Bongsoe

en Datoewq-Manggoeëng, larashoofden van Pasimpai en Soepajang '). Maar

ik moet het, hoe ongaarne ook, erkennen, dat voor de meesten der Maleiers de

balans overhelt naar de schaal der ondeugden, vooral wanneer wij goed en kwaad

uit ons oogpunt van moraliteit beschouwen.

Ieder die niet ten eenenmale vreemdeling is in de literatuur over de in bezit-

neming van ons gebied ter Westkust van Sumatra , herinnert zich „den fleren Maleier".

Zelden is zeker een volkskarakter onjuister geteekend dan in die woorden, tenzij

men welwillend genoeg is flerheid te noemen , wat inderdaad lomp- en stugheid is.

Wel in mindere mate dan de Javaan, maar toch genoeg om alle flerheid uit te

sluiten, is de Maleier aanbidder van de opgaande zon en nederig dienaar van het

gezag, althans waar dat gezag zich met ernst en klem weet te doen gelden. Doch

aangeboren menschenkenner en diplomaat van natuur, bezit hij de gave, uit weinig

gegevens, met treffende juistheid, de waarde en de kracht der over hem gestelde

') Van dezen laatsten kan de lezer op PI. II fig. 1 een portret vinden.
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machten te beoorJeelea, eu, waar liij weifelinjf en zwaklieifl ontdekt, weet hij daar-

van meesterlijk gebruik te maken. De intieme geschiedenis van ons bestuur levert

voor dit oordeel tal van bewijzen op.

De groote gehechtheid aan voorvaderlijke zeden en gewoonten is bij den

Maleier oorzaak van een zekere mate van stijfhoofdigheid, die het tot een

moeüijke taak maakt hem te overtuigen, dat zijne meening omtrent de eene of

andere zaak onjuist is. Hij zal uwe redeneering met onverstoorbare kalmte aan-

hooren, ja zelfs ieder uwer argumenten met een welwillend „sajö" bevestigen,

om, nadat ge uwe laatste kaart hebt uitgespeeld en zeker meent te zijn van uwe

overwinning, zouder eenigen hartstocht in zijne woorden te leggen, u te verze-

keren, dat alles waar is, wat gij gezegd hebt, maar dat zijne opvatting toch de

juiste is. Causeeren doet hij altijd gaarne. Gansche nachten kunnen eenige Maleiers

met elkaar zitten praten en redetwisten, waarvan wij vaker dan ons voor onze

nachtrust lief was, de onwillekeurige getuigen waren.

Op een civiel proces is iedere Maleier belust, eu den advocatenstand heeft hij

dan ook niet voor het eerst bij de Europeanen leeren kennen; in zijne oude adat-

maatschappij was deze door de kapaló-kotó reeds rijkelijk vertegenwoordigd.

Dat de kennismaking met Europeanen niet zonder invloed is gebleven op het

karakter der Maleiers , valt lederen reiziger aanstonds in het oog , eu hem blijkt

ook, helaas! dat die invloed in het algemeen meer de kwade, dan de goede eigen-

schappen gevoed heeft. IJdelheid, wantrouwen, inhaligheid en kuiperij zijn ondeug-

den in veel grooter mate eigen aan de in onzen dienst staande hoofden en ambte-

naren dan aan den eenvoudigen dorpsbewoner.

Geheel vrij van deze ondeugden is echter ook deze niet. IJdelheid blijkt uit

den opschik bij feestelijke gelegenheden , blijkt uit den omhaal van woorden en de

geveinsde nederigheid waarmede bij diezelfde gelegenheden geschenken worden aan-

geboden, en zelfs uit eene zonderlinge gewoonte der vrouwen die de rijst stampen

waarvan het meel moet dienen om gebak voor de vastenmaand te bereiden. Het

rijstblok wordt dan geplaatst op ledige klapperschalen , opdat het geluid van het

stampen wijd en zijd in het dorp worde gehoord.

Wantrouwen en inhaligheid spraken uit de handeling der prauwvoerders , die

ons uit de XII Kètö naar de Batang Hari hadden vergezeld , en wien ik , in plaats

van geld, eene hoeveelheid zwart katoen gaf van veel grootere waarde dan de be-

dongene betaling. De grootste helft eischte geld, maar toen ze gezien hadden, dat

de anderen , door het katoen aan te nemen , het beste deel hadden gekozen , brachten

zij het geld terug met de boodschap , dat ze toch wel het katoen wilden hebben.

Inhaligheid kwam telkens aan den dag bij het doen onzer inkoopen van levens-

behoeften en vooral van voorwerpen voor de verzameling, waarvoor men ons bijna

overal den dubbelen prijs liet betalen.
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Ook indringend en bemoeiziek is de Maleier in hooge mate, zooals uit vele

bladzijden van ons reisverbaal kan blijken.

Het getal diefstallen is niet belangrijk, vooral niet wanneer men rekening houdt

met de omstandigheid, dat de geringe uitgestrektheid der bewoonde streken, de

inrichting der huizen en bergplaatsen, de ten eenenmale onvoldoende politie-mid-

delen en dientengevolge de groote kans van ongestraft te blijven, het stelen zeer in

de hand werken. Maar al is de eerlijkheid groot, toch zijn er dieven van professie,

die geheele negari's onveilig maken en vaak niet schromen om, als de vrees van

ontdekt te worden hen daartoe dringt, hun diefstal door verwonding of moord te

dekken. Enkele streken zijn meer dan andere door diefstallen en aanrandingen be-

rucht, zooals bijv. de weg tusschen Siroekam en Alahan-pandjang, die voor het

grootste gedeelte door eene woeste, onbewoonde bergstreek voert, en waar mij ver-

scheidene beroovingeu en verwondingen gedurende de laatste vier jaren bekend zijn. i)

Te Alahan-pandjang deed zich , tijdens ons verblijf , een geval voor van diefstal ge-

paard met brandstichting ; nabij Padaug een ander vergezeld van inbraak en dubbelen

moord. — Toen wij in Sindang ten huize van den Pangéran der doesoen Terawas

logeerden, waren wij getuigen van een verhoor, dat twee jongens van negen a tien

jaar ondergingen , die ia 't bezit waren gevonden van gestolene kleederen en kost-

baarheden. Zij bekenden den diefstal vooruit te hebben overlegd, en dien te hebben

volvoerd bij gelegenheid dat de bewoners van het huis, waar de diefstal gepleegd

werd, allen afwezig waren. Niettegenstaande de knapen door den Pangéran ernstig

onderhouden werden, was van eenig berouw bij hen geen sprake. — Op onze reis

door de wildernis van Rawas naar Lebong werden wij, behalve door onze koeli's,

vergezeld door eenige Maleiers der doesoen Loeboek Koemboeng. Een hunner en

een onzer koeli's hadden, den tweeden nacht dien wij in de wildernis doorbrachten,

hunne bundeltjes kleederen in onze hut neergelegd. Den volgenden morgen waren

die verdwenen, en 't mocht mij niet gelukken den dief te ontdekken, die waar-

schijnlijk het gestolene reeds des nachts ergens in de wildernis had verborgen.

In vroegere tijden waren op de handelswegen enkele plaatsen berucht door

groote onveiligheid, veroorzaakt door rooverbenden onder het een of ander onver-

schrokken opperhoofd, die de handelaren op eene daartoe geschikte plaats in de

wildernis overvielen en plunderden. Van daar ook de gewoonte om groote handels-

tochten steeds gemeenschappelijk onder geleide van een toewógalé, een bereisden

moedig handelaar, te ondernemen. De volgende op die onveiligheid doelende regels zijn

nagenoeg spreekwoordelijk geworden: „Pangkalan pakoe djalan ka Batang-Asei ; Pann-

tian djirah djalan ka Aijië-Angè." Zij beteekenen, dat, op de wegen naar Batang-

Asei en Aijië-Angè, Pangkalan en Paiïntian djirah de beruchte plaatsen waren.

') Vgl. Reisverhaal , I , bl. 107.
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Evenmin als een Maleier fier is, evenmin is luj lui! Het geeft blijk van zeer

weinig nadenken en oppervlakkig onderzoek, heiu die ondeugd ten laste te leggen.

Wanneer luen het dagelijkscbe leven in een Maleisch dorp vergelijkt met het

rustelooze werken en drijven in onze wereldsteden, dat ons als in een maalstroom

medesleept; wanneer men de stoomploeg stelt tegenover het lichte werktuig waarmede

de logge maar gespierde buffel voren door de rijstvelden trekt; wanneer men de

drukte aan de beurs van Amsterdam vergelijkt met de kalmte waarmede de Maleier

zich op de markt beweegt en daar handelt over een artikel van eenige centen in

waarde, dan kan het niet anders, of men moet den Maleier vadzig vinden, daar hij

nooit haast heeft, nooit zijn gang versnelt en iu ai zijne handelingen doet uitkomen,

dat, wat heden niet gereed kwam , morgen kan worden gedaan. Maar dan ziet men

over 't hoofd , dat al zulk woelen , al dat werken onder den invloed van den stoom , een

noodzakelijk gevolg is, niet van den aangeboren ijver van den Europeaan, maar van

den harden strijd om het bestaan , en men vergeet dat de onvergelijkelijk vrucht-

bare bodem en het gezegend klimaat dien strijd voor den Maleier eigenlijk geheel

ophefien of althans zóó gemakkelijk maken , dat hij door geringen arbeid ruimschoots

in zijne behoeften kan voorzien.

Neen waarlijk, de Maleier is niet lui! Zijn laisser aller is een natuurlijk uit-

vloeisel van de omstandigheden waaronder hij leeft, en waar hij overtuigd is

voordeel te kunnen behalen, daar vindt ge hem steeds tot arbeid bereid. Maar die

overtuiging moet ook aanwezig zijn, en ze is dat gewoonlijk niet bij heerendiensten,

zooals het aanleggen van breede wegen, het bouwen van groote bruggen, het ver-

fraaien van dorpen, en evenmin bij de verplichte cultures. Bewijzen voor mijn

beweren liggen voor de hand. Een enkel moge voldoende zijn. Op eene landbouw-

onderneming iu de negari Soeriau liet de administrateur plantkuilen graven, die, bij

pyramidalen vorm , van boven 1 meter lang en breed waren en 1 meter diepte had-

den. Tegen betaling van 25 cents per kuil kon hij, naar hij mij mededeelde, steeds

overvloed van werkvolk krijgen om deze te graven en met teelaarde en mest te

vullen. En als gij straks zult hebben kennis gemaakt met den Maleier als land-

bouwer, handwerksman en mijnwerker, of als gij hem gevolgd zult zijn in de

wildernissen, waar hij rotan, was, gom en harssoorten verzamelt, dan twijfel ik

niet, of gij zult mijn oordeel ten volle beamen.

Niet licht vergeeft een Maleier eene beleediging, maar in de uiting van zijn

wraak wordt fierheid ten eeneumale gemist. Met overleg en in het geheim tracht

hij zijn wraak te koelen, door den beleediger, hetzij in diens persoon, hetzij in diens

goederen te benadeelen.

Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat iemand zijn vee verminkt vindt, dat eene

woning in brand wordt gestoken, of het doodende staal eener lans, door de vloer-

latten der op palen gebouwde woning, in den nacht zijn slachtoffer treft! en, zoo-
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als bg de bespreking van het bijgeloof zal blijken, is ook het toedienen van geheime

middelen geen ongewone wijze van wraakoefening. Vergiftiging heeft vooral in de

streken buiten ons gebied nog dikwerf plaats. De vergiften veroorzaken maar zelden

een plotselingen dood ; daar zij meestal van dien aard zijn , dat zij slechts een ge-

ringe, maar dan ook aanhoudende storing in de fanctiën van sommige organen te

weeg brengen, hebben zg veelmeer langdurige slepende ongesteldheden ten gevolge.

Ze worden toegediend in de spijzen of bij 't afsnijden van een stuk pinangnoot, dat

vriendschappelijk wordt aangeboden; het vergif was dan gesmeerd op de zijde van

het mes aan den kant van het aangeboden stuk. Zulke vergiften heeten, zonder-

ling genoeg, pamaijenan, waarvan de gewone beteekenis speelgoed is.

Aan rechtvaardigheidsgevoel ontbreekt het den Maleier niet. Een e verdiende

berisping of bestraffing neemt hij zonder wrok aan; maar dat zijne denkbeelden

omtrent recht en billijkheid niet altijd strooken met de onze, zal ik bij de behande-

ling der rechtsbegrippen trachten aan te toonen.

Huwelijkstrouw is eene deugd waarop de Maleier zich niet kan beroemen;

want al zijn de openbare plaatsen, waar daartegen elders maar al te veel gezon-

digd wordt, hem onbekend, toch komt overspel in de Maleische maatschappij veel-

vuldig voor. De wijze waarop vooral de eerste huwelijken tot stand komen, is dan

ook in den regel geen waarborg voor bijzondere wederzgdsche liefde der echtgenooten.

Dat geboorten buiten huwelijk zich zelden voordoen, is voor een groot deel een

gevolg van het toezicht over de huwbare meisjes gehouden, en van den jeugdigen

leeftijd waarop de huwelijken worden gesloten.

Over het algemeen is de openbaring van den hartstocht bij den Maleier veel

minder onstuimig dan bij Europeanen. Heftige drift ziet men zelden, behalve bij

vrouwen, die in de uiting daarvan dikwijls voor hare meest beruchte zusters in het

Westen niet onderdoen.

De liefde van kinderen voor ouders is , vooral op lateren leeftijd
,
grooter dan

die van de ouders voor hun kroost ; maar van kleine kinderen houdt de Maleier

veel, en 't is niet ongewoon den vader uren lang zijn jeugdige spruit in de

salèndang te zien dragen en liefkoozen.

Voor krankzinnigen, die men beschouwt als door een boozen geest bezeten, is

de zorg al heel gering. Men Iaat ze, wanneer zij niet gevaarlijk zijn, zonder op-

zicht rondloopen ; anders worden zij met één been in een blok gesloten , hetzij in

,

hetzij onder het huis, en hoewel men het hun aan voedsel niet laat ontbreken,

wordt hun van kleeding vaak zelfs het meest noodzakelijke onthouden.

In het algemeen heeft de Maleier dan ook zeer weinig medelijden, zoodat zelfs

blinden meestal hun eigen weg moeten zoeken. — Bij gelegenheid dat ik door een

val uit een bèndi op grooten afstand van bewoonde streken ernstig gewond op den

weg lag, passeerden mij eenige personen die draagpaarden geleidden. Geen enkele



— 39 —

nam notitie van mijn hulpgeroep, zeker voor een deel uit vrees, dat eene geweld-

daad oorzaak mijner verwonding zou zijn en zij in moeielijkheden zouden geraken,

wanneer zij in de zaak gemengd werden; maar dit neemt niet weg, dat het blijk

gaf van hardvochtigheid om iemand dien zij hulpeloos en gewond in de wildernis

vonden, niet den minsten bijstand te verleenen. Die hardvochtigheid, ja wreedheid

van inborst zal ook blijken uit de beschrijving der gebruiken bij de hanengevechten,

en straalt niet minder door in de wijze waarop de Maleier zijne kippen slacht, n. 1.

door ze den hals half af te snijden en ze dan te laten loopen en doodbloeden, waarbij

oud en jong zich verlustigt in het fladderen en de stuiptrekkingen van het gefolterde

dier. Ja , ik heb gezien , dat men een kip levend had geplukt en zoo liet loopen I

De Maleier is gehard tegen pijn ; operatiën bij zware verwondingen doorstaat

hij met kalmte en vaak zonder geluid te geven. Zgn vrees voor den dood is niet

groot , maar toch is hij niet altijd moedig. Toen wij langs den kraterrand van de

Piek van Korintji voortkropen, om een punt te bereiken vanwaar wij een beter

uitzicht verwachtten, durfden slechts twee onzer koeli's ons volgen. Zelfmoord is

niet ongewoon. Gedurende ons verblijf te Soepajang en te Silago hadden twee ge-

vallen daarvan plaats, beide van jonge vrouwen die zich ophingen, de eene in een

wachthuisje op het veld, de andere in het slaapvertrek. Terwijl eene dier vrouwen

zeer zwakhoofdig was, bestond er voor de andere, zoo ver was na te gaan, niet de

minste aanleiding tot deze wanhopige daad. Zij was zeventien jaar oud , van zeer

gegoede familie, nog niet lang getrouwd en zwanger. Met eenige gezellinnen had

zij den dag op de rijstvelden doorgebracht om padi te drogen. Toen men huiswaarts

wilde keeren , bleef zg achter , zeide niet mede te willen gaan , en begon eensklaps

hevig te gillen, zich de kleedereu van het lijf te trekken en die in kleine stukjes

te verscheuren , waarop hare gezellinnen zich haastten naar het dorp te ijlen ten

einde hulp te roepen. Toen zij terugkwamen, vonden zij haar in een wachthuisje,

waar zij zich met een stuk doek aan een balk had opgehangen.

In het algemeen is de Maleier gastvrij. Dat wij , en anderen , dikwijls het

tegendeel ondervonden, mag men niet als bewijs voor ongastvrijheid doen gelden,

omdat de vrees
,
ja men mag haast zeggen , de afschuw voor Europeanen , althans bij

vrouwen en kinderen, vooral in de Padangsche Bovenlanden, zooals uit verscheidene

plaatsen in het reisverhaal blijkt, onbegrijpelijk groot is. De bewoners der meer

afgelegene streken, zooals die aan de Mamoen en Pangéan en ook die van Rawas,

Lebong en Limoen, maken hierop eene gunstige uitzondering.

Wat de reden van die vrees en afschuw moge zijn durf ik niet beslissen ; maar

ik geloof niet aan het verhaal, dat inblazingen van geestelijken, doelende op eene

dierlijke uiting van den hartstocht bij den Europeaan, de oorzaak zouden zijn,

omdat ik tal van feiten ken die voor het tegendeel pleiten. Wil men die reden

opsporen, men zie dan niet over het hoofd, dat het spreken van de landtaal vaak
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voldoende is om oubeschroomde toenadering te weeg te brengen. Met menige vrouw die

voor het eerst een Europeaan zag, heb ik huishoudelgke praatjes gehouden, zonder

dat zij het minste wantrouwen of de geringste vrees deed blijken ; en zoo was het

ook veelal met kinderen, die eerst gilden op onze nadering, maar na weinige uren

kennismaking zóó bevriend waren, dat zij hun arm om mijn been sloegen en mg

meêtroonden naar hun spel, of zich verontwaardigd toonden omdat zij niet, zooals

hun kameraadje, een papieren steek van mij hadden gekregen. — Op den pasar

te Soeroelangoen maakte ik kennis met een Djambiër van de Tembesi, die een

zoontje bij zich had van ongeveer zeven jaar, een aardige jongen, die weldra op

zoo vertrouwelijkeu voet met mij was, dat hij, zonder zijn vader, medeging naar

de controleurswoning, en er zich te goed deed aan allerlei snoeperijen. Door dat

hij Menaugkabo-maleisch sprak, konden wij elkaar goed verstaan. Toen ik hem

vertelde, dat wij plan hadden ook naar zijn dorp te gaan, antwoordde hij mij: „dan

zult u in het huis mijner moeder logeeren." — Voorbeelden genoeg, dunkt mg,

om het recht te geven tot de meening, dat meer gemeenzame omgang, belang-

stelling in de huiselijke omstandigheden en kennis der spreektaal zoovele middelen

zijn om den stuitenden afkeer dien men bij de Maleische vrouwen en kinderen aan-

treft, allengs te doen plaats maken voor vertrouwen en achting.

Onwaarheid spreken is den Maleier als aangeboren. Welk verhaal hij u doen

moge, er is altgd 't een of ander bijgevoegd of weggelaten. Van ons „de waarheid

en niets dan de waarheid" heeft hg geen begrip, en hij acht onwaarheid spreken

dan ook veel minder slecht dan wg, waarvan een dadelijk gevolg is, dat men in

rechtszaken slechts uiterst zelden volkomen mag vertrouwen op een afgelegd ge-

tuigenis. Het afleggen van valsch getuigenis komt veelvuldig voor, en er zijn mij

voorbeelden bekend, dat verscheidene personen voor eenige duiten belooning een

valschen eed zwoeren.

Daarentegen is de groote ondeugd van het Westen „dronkenschap", den Maleier

nagenoeg vreemd; want hoewel bedwelmende dranken hem niet onbekend zijn,

en er zelfs van inlandsch maaksel bestaan, is het eene hooge zeldzaamheid, dat

iemand zich daaraan te buiten gaat. Alleen wanneer bij feestelijke gelegenheden

krijgsdansen plaats hebben, drinken de pandéka's, d. w. z. de personen die den

krijgsdans uitvoeren, zich een halven roes, om, zoo heet het, moediger te zijn en

alle bedeesdheid ter zijde te stellen.

Matig in de quantiteit voedsel die hij gebruikt, is de Maleier niet, en maar al te

dikwijls zijn ongesteldheden daarvan het gevolg. Ook de zindelijkheid die zich openbaart

ia zorg voor reiniging van het lichaam , van kleeding en woningen , laat veel te wen-

schen over, en de dagelijksche baden hebben dan ook niet zoo zeer uit een oogpunt

van zindelijkheid als wel van verkoeling plaats, waarom zeep ook maar zelden ge-
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bruikt wordt '). De kleedingstukken wordeu door de meesten, zonder dat zij ze ooit

wasschen , zóó lang gedragen , tot ze aan flarden bij het lijf hangen. Ook aardewerk

wordt zelden gewasschen , omdat men vreest dat de bloemen er zullen afgaan , en als

een vriendelijke Maleier u een klapperdop of een kopje bladkoffie gereed maakt,

dan wordt het voor die gelegenheid eens terdege afgewreven met een doek, dien

hij om de lenden draagt, of een tip van z^'n buis, waarna hij er de stofjes even

uitblaast. Met een „lai djilah bana toean" (zoo is het brandschoon, mijnheer), wordt

het u dan aangeboden. Allerlei afval wordt onder het huis geworpen en blijft daar

liggen rotten of wordt verzwolgen door de honden die overal in de dorpen

rondzwerven. Na het bereiden van een betelpruim veegt de Maleier het restje kalk

dat aan den vinger gebleven is, aan de omwanding der woning of een der huis-

stijlen af, zoodat die overal vol vuile witte strepen zijn. De matten die voor zit-

en slaapplaats dienen, zijn maar zelden vrij van lastige bewoners, zooals wij telkens

ondervonden.

Voor het begrip „dankbaarheid" heeft de Maleier geen woord, en erkentelijk

voor bewezen hulp, voor genoten vriendschapsblijken , zijn dan ook slechts weinigen.

Geheel vreemd aan het volkskarakter is die deugd echter niet; ons inlandsch personeel

schonk ons daarvan enkele nmlen treffende bewijzen. Men ziet een Maleier zeer zelden

weenen ; daartoe spreekt in het algemeen zijn gevoel niet sterk genoeg. Daarom was

het des te aangrijpender, toen de heer Veth en ik in het hospitaal te Batavia, bij

een bezoek aan een onzer bedienden , dezen van blijdschap over het wederzien in een

vloed van tranen zagen uitbarsten. Hij was een Maleier van Soeliki afkomstig, die

hevig aan glende koortsen leed, doch dank zij zgn krachtig gestel en de uitstekende

behandeling in het hospitaal niet bezweken is. Ook sprak er dankbaarheid uit de

handelwijze van een dorpsbewoner te Soepajang, dien het mij gelukt was van eene

ernstige buikziekte te genezen. Niet alleen kwam hij mij twee jaren lang van tijd

tot tijd versnaperingen brengen, maar hij nam iedere gelegenheid te baat om zijne

dorpsgenooten te verhalen van de hulp die ik hem verleend had, en de overtuiging

uit te spreken dat hij daaraan het behoud van zijn leven had te danken.

De Maleier is ernstig van aard. Luidruchtigheid vindt hij onbehoorlijk, en men

merkt die dan ook alleen bij het ruwste deel der bevolking, den koelistand, op. Is

hij op weg of aan den veldarbeid, dan spreekt hij gewoonlijk prevelend in zich

zeiven. Het zingen , d. i. langgerekt krijschen van pantoen's, is bij hem geene

uiting van opgeruimdheid; integendeel, behalve op zijne prauw bij het bevaren der

') In plaats van zeep gebruikt de Maleier veelal de vruchten van den tandikijc, een

grooten boom met fijn en ijl loof. De vruchten zijn kogelrond en hebben een middellijn van + 2

centimeter; het vruchtvleesch dat de steenharde pit omgeeft en, rijp zijnde, bruin van kleur

is, schuimt in het water even als zeep, en is werkelijk voor dit artikel, dat op de markten

vrij duur verkocht wordt, een goed surrogaat.

III. i. 6
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rivieren , zingt de Maleier alleen bij zwarigheden en hartzeer , bij zorgen en verdriet.

Zelfs bij kinderen mist men den gewonen luidruchtigen aard. Hunne spelen zijn

stiller en bedaarder dan die van onze kinderen en kloppartijen onder jongens be-

hooren tot de groote zeldzaamheden. Plagen doen ze elkander wel, bijv. door schel-

den, wat ook de gebruikelijke wijze van twisten bij vrouwen is, en de scheld-

woorden en beleedigende uitdrukkingen die men uit den mond van kinderen hoort,

doen in gemeenheid niet onder voor hetgeen onze achterbuurten van dien aard

opleveren. Eene zonderlinge plagerij onder jongens is die, van de linkerhand boven

het hoofd van een ander heen en weer te bewegen, hetgeen in verband staat met

de gewoonte van zich na het doen eener behoefte met de linkerhand te reinigen.

De bevolking van Rawas kwam mij minder ernstig voor dan die van Lebong

en de Padangsche Bovenlanden. Mijne aanraking met de Koeboe's was van te korten

duur dan dat ik over hun karakter een oordeel durf vellen ; maar zij maakten op

mij den indruk van goedige menschen te zijn. De Maleiers der Padangsche Boven-

landen stel ik, wat hun karakter aangaat, in het algemeen boven de Rawas- en

Lebongbewoners. Het gebruik van opium, dat bij de eersten weinig of niet voor-

komt, schijnt mij toe op de laatsten een zeer ongunstigen invloed uit te oefenen.

In het reisverhaal zal de lezer tal van voorvallen en tooneelen aantreffen, die

zoovele bewijzen leveren voor het oordeel dat ik over het karakter der Maleiers

uitsprak.

De Maleier is in verschillende richtingen zeer ongelijk ontwikkeld. In weten-

schappelijke richting is zijne ontwikkeling wel het meest achterlijk gebleven, zooals

blijkt uit de sobere producten op het gebied van literatuur en poëzie, alsmede uit

de grootendeels op bijgeloof steunende geneeskunde. Het valt echter niet te ontken-

nen, dat er enkele gunstige uitzonderingen zijn, en dat sommige personen groote

leergierigheid aan den dag leggen en bij iedere gelegenheid die zich voordoet, hunne

kennis van hetgeen buiten hun gezichtskring ligt, door gesprekken met Europeanen

trachten te verrijken.

Natuur- en sterrekunde, aardrijkskunde, wiskunde en geschiedenis zijn den

inlander geheel onbekend, tenzij men de onsamenhangende overleveringen omtrent

het oude Manangkabosche ryk geschiedenis wil noemen. Rechtskennis, d. i. de

kennis der rechten en verplichtingen aan de adat ontleend, is daarentegen alge-

meen verspreid en staat op een vrij hoogen trap. Rekenen doet een Maleier

slecht; eene eenvoudige vermenigvuldiging kost hem veel moeite. De vaardigheid

in het rekenen is bij ouderen niet veel grooter dan bij jongeren; al zeer spoedig is

men in dit opzicht volleerd. Op eene wandeling in de doesoen Soeroelangoen , waar

ik gewoonl^k vergezeld werd door een troepje kinderen, vroeg ik aan een knaap

van ongeveer zeven jaar, hoeveel dwarshouten er in eene prauw waren, die ik



— 43 —

bezig was op te meten. De jongen wipte van bet eene <1 warsbout op bet andere en

bij het laatste gekomen, riep hij, na hardop geteld te hebben „veertien!" Een vol-

wassene zou ongeveer op dezelfde wijze gehandeld hebben.

Vlaktematen kent de Maleier niet, wel lengte- en iuhoudsmaten en gewichten.

Vraagt men hem hoe groot zijne rijstvelden zijn, dan noemt hij u, als droge vel-

den bedoeld worden, de hoeveelheid zaadpadi die hij daarvoor noodig heeft, als

er van natte sprake is, de opbrengst per oogst. Ook de uitgebreidheid zijner

tabaksvelden en kofHeaanplantingen drukt hij uit in de boegrootheid der productie.

De lengtematen zijn meerendeels ontleend aan de lengte der lichaamsdeelen of

aan afmetingen die men daarmede kan voorstellen. Zoo is:

1. sadjarië, een vingerbreed;

2. sa ampoe, een duimbreed;

3. sa gadang ampoe kaki, zoo groot als de groote teen;

4. sa tampó, zoo breed als de handpalm

;

5. sa djangka, een span;

6. sa ètö, de afstand tusschen den top van den middenvinger en den elleboog,

sa ètó ganggam of sa ètó toelang, de afstand van den elleboog tot

het uiteinde van de gesloten vuist

;

7. sa dapo, gelijk aan vier ètó, de afstand tusschen de toppen der middenvin-

gers , wanneer men de armen horizontaal uitstrekt

;

8. sa patagah, de afstand van de kruin van bet hoofd tot de voeten, wanneer

men recht overeind staat;

9. sa pandjang baba, de afstand van de voeten tot zoo hoog men reiken kan;

10. sa panggalah, een dapó langer dan sa pandjang baba;

11. sa bidang, vijf ètó lang, — een maat die in Rawas gebruikt wordt bg

het meten van doek. In de Mauangkaboscbe landen hoorde ik deze laatste

maat nooit gebruiken.

De inhoudsmaten, die in zekere betrekking staan tot de gewichten, zijn

de t j o e p a q en de s o e k è , welke laatste in Rawas en Lebong koelak, door

de Europeanen meestal met een meer algemeen verbreiden naam, gantang ge-

noemd wordt. Behalve deze worden voor bet meten van groote hoeveelheden ook

nog van rotan of biezen gevlochten manden, kamboeï, gebruikt, die 15 of 20

s o e k è inhouden.

De tjoepaq, soms van een klapperdop, maar meestal, evenals de soekè, van

bamboe vervaardigd, en slechts zelden door een gevlochten rotan-ring omsloten,

wordt onderscheiden in tjoepaq ampè en tjoepaq lapan; van de eerste gaan

er vier, van de laatste acht op een soekè (PI. XXXIX fig. 1, 2, 3 en 4).

Natte en droge waren worden met deze maten gemeten, hoewel voor de

eerste, speciaal voor olie, ojk dikwijls flesscben gebruikt worden, boeliè'-boelië
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genaamd. Nagenoeg in iedere streek verschillen deze maten; zoo zijn bijv. 19

tjoepaq van Soengei-Pagoe gelijk aan 20 van de XII Kotó, en 40 koelak

van Soengei-tenang gelijk aan 29'/. van Rawas, van welke laatsten 39 uit een

pikol koffie kunnen worden gemeten. Iedereen heeft twee stellen maten , het eene

om te koopen en het andere om te verkoopen; natuurlijk zijn de laatste kleiner.

Ter markt gaande, brengt men zijne eigene tjoepaq mede en gaat eerst bg de

verschillende kooplieden rond om te onderzoeken wie de grootste maat heeft, en

als de waar niet al te veel in qualiteit en prijs verschilt, worden bij dien koopman

de inkoopen gedaan.

De maten door de fig. 1, 2, 3 en 4 van PI. XXXLX voorgesteld, hebben een

inhoud van 2.5, 0.7, 0.64, 0.33 kub. decimeter; waaruit dus blijkt, dat zij aan

zuiverheid van afmeting nogal te wenschen overlaten.

Behalve de onderscheiding in tjoepaq lapan en ampè, spreekt men ook

van een tjoepaq van zoo of zooveel taije, hetgeen beteekent, dat de hoeveel-

heid droge, ontbolsterde rijst, die deze maat kan bevatten, een gewicht heeft van

het genoemde aantal taije.

Voor het meten van die ontbolsterde rijst, bare, gebruikt men de tjoepaq

van 10 taije, die eene hoeveelheid inhoudt van evenveel gewicht als 80 centen

of 130 duiten. Een taije namelijk staat in gewicht met 8 centen of 13 duiten

gelijk.

Tabak verkoopt men bij het gewicht, en wel bij de taije van acht centen

zwaarte. Fig. 5 van PI. XXXIX stelt een balans met weegmandjes voor, in Lebong

tot het wegen van tabak gebruikt.

De pikoewe (pikol), 125 Amst. ponden, is een gewicht dat de Maleier door

de Europeanen heeft leeren kennen en dat door hem alleen gebruikt wordt bij het

verkoopen zijner koffie in de gouveruementspakhuizen. Een pikol ontbolsterde rijst

bevat 31 soekè, in Lebong 40 koelak; doch groote hoeveelheden rijst, 't zy

padi of bare, worden niet bij het pikol verkocht, maar men neemt de 100 soekè

tot eenheid.

Ofschoon de hier vermelde maten meer en meer in gebruik komen, is echter

in de onafhankelijke en verafgelegen landstreken die tot ons gebied behooren, de

oude gewoonte nog niet geheel verdrongen, om de waarde van onderscheidene zaken

door een goudgewicht uit te drukken. Volgens de opgaven, die ik van onderschei-

dene Maleiers in verschillende streken ontving, zgn deze goudgewichten als volgt:

1. de taije =: 4 pau, 5. de sago = IV4 sabië,

2. depau = 4amé, 6. desabië^2koendië,
8. de amé = 4 koepang, 7. de koendië = 6 bare.

4. de koepang, := 2 sago of tali amé.
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Een andere verdeeliug komt tot de sago met dei^e orereen; maar neemt

5 de sago = l'/, sabië, 8. de djamoewe = 2 satiïng,
6. de sabië = 2 koendië, 9. de satiïng = 2 bare'.
7. de koendië = 2 djamoewe,

Ook zijn in sommige streken nog de boesoewq en de o e wang in gebruik,
waarvan de laatste 5 en de eerste IV4 bare' telt.

Natuurlijk verwacht men bij de goudgewichten , boengka, den hoogst moge-
lijken graad van nauwkeurigheid; het mag dus minstens bevreemding wekken, dat de
tot onze verzameling behoorende, op PI. XXXIX fig. 8 afgebeelde, van welke het Iste,

2de, 4de en Sde van koper, het 3de van lood, het 6(le van zilver i) en het 7de, Sete

en 9de boomvruchtjes zijn, in gewichtsverhouding ten eenenmale van deze opgave
afwijken. De taije als goudgewicht staat in zwaarte geliik met vier gulden en
moet alzoo veertig gram wegen. Onze gewichten zijn in volgorde: n" 1 een taije,
n» 2 en 3 ieder een halve taije, n" 4 een pau, n« 5 en 6 ieder een koepang,
no 7 een sago, n" 8 een sabië en n" 9 een koendië, maar bleken bij nauw-
keurige weging respectievelijk 44.860, 19.302, 20.529, 9.729, 0.816, 0.862,
0.405, 0.251 en 0.119 gram zwaar te zijn.

Ter onderscheiding van de centen noemt men de in de Padangsche Bovenlan-
den nog zeer veel, maar in Rawas niet meer in omloop zijnde duiten, waarvan zes

op een stuiver gaan, piti lamó. Ons dubbeltje heet piah of bili, het kwartje
tali poeloew, de halve gulden soekoe, de gulden roepiah, de rijksdaalder

ringgi. In Lebong respectievelijk tjatji, wang djagoeng, kwat, soekoe,
roepiah, ringgit.

Daar waar nevens afgewogen goud, of reeds uitsluitend, onze munten betaal-

middel zijn, rekent men bij duiten, en gebruikt voor de veelvouden daarvan meeren-
deels de oude benamingen en de indeeling van het goudgewicht. Die veelvouden zijn

:

1. de oewang, onderscheiden in: oewang anam, lapan en poeloew, naar-
mate zij zes, acht of tien duiten waard is. De eerstgenoemde is o. a. te Poe-
lau-Poendjoeëng, in geheel Agam en Batipoe en iii een gedeelte van Tanah-
data in gebruik.

2. de tali, eveneens onderscheiden in tali anam, lapan en poeloew, maar in

ieder geval =: drie oewang.

3. de soekoe of koepang = twee tali.

4. de réa = vier koepang. Deze heeft, naarmate zij een re'a anam, lapan of

poeloew is, eene waarde van f 1.20, f 1.60 of f 2.00; maar in Pangkalan,
beoosten Pajó-Koemboeh

, heeft eene re'a slechts eene waarde van f 0.57.
5. de pau =: 4 réa.

') Een klein muntje van Engelsch Indië.
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6. de taije =4 pau. Daar de waarde van pau en taije ook naar denzelfden

maatstaf als die van de oewancr enz. afwisselt, is de laatste nu eens^ ƒ 19.20,

dan weer — f 25.60 of wel = f 32.—

De marktwaarde van het goud vond ik in de Padangsche Bovenlanden :=: ƒ 64

de taije, en dus 4 duiten, elders 2V5 duit, de bare, in Rawas = f 104 de

taije, maar daar heeft die een gewicht van zes guldens.

Wanneer men, van een goudgewicht sprekende, de bedoeling heeft daarmede

bepaaldelyk de waarde van de daaraan beantwoordende hoeveelheid goud uit te

drukken, voegt men er de woorden mas oerai bij, zooals in mas oerai Sa

taije sa pau. Wonderlijk is het zeker, dat nog steeds hg de Maleiers deze chaos

van waardebepalingen in gebruik blijft , nadat zij zoo lang in de gelegenheid geweest

zijn de groote eenvoudigheid van ons muntstelsel te leereu waardeeren. Om hunne

zonderlinge en omslachtige manier nog nader toe te lichten, laat ik hier nog

eenige uitdrukkingen voor geldswaarden volgen:

limó balé oewang of tangah doewó poeloew oewang ^ ƒ 1

;

tangah salapan oewang = f 0.50;

sa gadang = twee duiten, ook de munt van twee duiten;

koerang sa gadang ampè oewang ^ ƒ 0.25;

roepiah tigó poeloew piti = f 0.25;

roepiah doewó balé piti = f 0.10;

doewó balé oewang = f 0.80;

tangah limó oewang = f 0.30.

Dat er tal van oude en vreemde geldstukken als betaalmiddel in omloop zijn,

kan blijken uit de volgende lijst van munten die gedurende de Expeditie werden

verzameld. Allen zijn reeds elders beschreven, behalve de op PI. XXXIX fig. 6 en 7

voorkomende. De eerste is een kasja van Atjéh, de andere een tinnen munt van

Bangka. De afbeeldingen en beschrijvingen ben ik verschuldigd aan de welwillende

hulp van den heer Roest, Directeur van het Muntkabinet te Leiden.

LIJST DER VERZAMELDE MUNTEN i).

VEREENIGDE O. I. COMPAGNIE.

Duit van Gelderland A" 1771 Netscher en v. d. Chijs n^ 2ld.

Duiten van Holland A^ 1744, 1762 „ „ „ 21a.

') De in deze lijst aangehaalde werken zijn: De munten van Nederlandsch Indië, beschre-

ven en afgebeeld door E. Netscher en Mr. J. A. van der Chijs, uitgegeven door het Bat. Gen.

Batavia 1863.

De munten der Engelschen voor den Oost-Indisclien Archipel, beschreven door H. C. Millies

,

Amsterdam, 1852.

Annals of the coinage of Great Britain and her dependencies , by the Rev. Rogers Ruding

,

London, 1840.
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Netscher en v. d Chijs n".
Duit van West Friesland A" 1752

Duiten van Zeeland A" 1770, 1785

Duit van Utrecht, 4 stuks A" 1790

BRITSCH BESTTJÜK.

Java Ropg, 2 stuks AM 8 13

Java Ropij, 3 „ A" 1816/17

Java Ropij, 2 „ A" 1816/17, andere stempel „

Halve stuiver

NEDERL. IND. GOUVERNEMENT.

Duit A". 1815

Halve stuiver, 2 stuks A» 1824

Kwart stuiver A" 1825

Halve stuiver, 2 stuks A" 1826

Kwart stuiver, 3 stuks A" 1826

Cent A" 1835

Tweecentstuk, 2 stuks A" 1838

Cent, 3 stuks A" 1838

Gulden A" 1839

Tweecentstuk A" 1841

ENGELSCH O. I. COMP. VOOR SÜMATRA.

Kèpèng van Troemon 1835/36

Kèpèng van Manangkabo 1831/32

Haantjes-duiten van Tanali Malajoe, 3 stuks A" 1831/32, Millies pi. II „

SUMATEA.

Kasja van Atjéh. (PI. XXXIX fig. 6.) Voorzijde: jxx^ _ bUJi _ ^bx^i =
dar — as-salam — Atjéh dar. — Keerzijde: ^jy^ _ inv= ma9rüf. —

(1850/51).!)

Tinnen munt van Bangka. (PI. XXXIX fig. 7).

21c.

216.

21e.

64.

64.

64.

67.

39.

80.

82.

80.

82.

92.

91.

92.

74.

92.

113.

144.

24.

ban-

1267

7t

Voorzijde

:

te

Keerzijde 7t

^
n>

^

Ui = goan-hin suu ki / oorsproukelijke-bloei's

geleidelijke firma

goan-hin hap li / oorspronkelijke-bloei's
'

Vvereenigde winst

') Vgl. Millies, Bcclierches sur les monnaies des indigènes de l'Archipel Jndien, p. 105 en
PI. XVII, n» J5I—153.
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Duit vau Djambi Netscher en v. d. Chgs n". 232.

ENGELSCH INDIE.

Fanam van Karel II, 2 stuks Ruding Supp. pi. 6 n». 16.

Kèpèng, 3 stuks „ „ „ 16 n" 7.

Klein zilveren uauntje, zeer afgesleten, i)

SPANJE.

Stukken van acht Realen en gedeelten daarvan, geslagen onder Philips IV, Karel II

en Philips V, 21 stuks.

OOSTENRIJK.

Halve Thaler van Maria Theresia A" 1765.

AMERIKA.

Halve Dollar van Bolivia A" 1830.

CHINA.

Ts'iën van Shun-chi of She-tsü A" 1644—1661.

Terwijl op de hoofdplaatsen der afdeelingen en overal elders waar Gouverne-

mentsscholen bestaan, onze dagverdeeling tegelijk met onze uurwerken haren weg

gevonden heeft, blijft de Maleier die eenigszins buiten het bereik van den Euro-

peeschen invloed woont, nog steeds getrouw aan zijn oude tijdberekening, nevens

welke hg echter ook de Arabische kent.

Die welke in de XII Kötó en in een deel van Benkoelen in gebruik is, laat

ik hier volgen.

Xn KOTÓ. BENKOELEN.

5 uren soeboe-soeboe sinam gantih

5 'au. badarangharioftoeroen barandjang siang

ajam

6 u. niantari tabi terdjoen ajam of matahari me-

toe

7 u. sa panggalah ngarapkan pepagian

8 u. tarampai djamoewe pengamparan djemoer

9 u. tangah naiëq pagian pèndèk

9Vj u. lapé badjaq

10 u. pagian pandjang

11 u. mandjalang tangah hari ngarap tengah hari

^) 12 u. tangah hari tengah hari

') Zie de noot op bldz. 45.

-) Van elf tot één uur wordt ook lambè mantari genoemd, de tijd dat de zon lang-

zaam gaat. Mantari is de Manangk: uitspraak van mata hari = zon.
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I u. tagèlèq tangah Lari lingsir tengah hari

2u. ngarappengangkatandjemoer

3u. tangah toeroen pengangkatandjomoer

3V3—4 u. penanaiin agoeng

5 Q. patang hari sedj oendjaug majan

6u. san dj ü penaikanajam
6— 7 u. pemaraüü damar of sangkoej)

m a 1 a m
7 u. laliïq padja

7—8 u. s e k e 1 a j) b o e d a k

9 u. s a n d j ó g a d a u g

9— 10 u. sekelap toewa

II u. mandjalang tangah nialam ngarap tengah malam
12 u. tangah malam teugah malam

lu. limpastengahmalam

2u. ngarapparasiang

3u. koekoek ajamsekali

4 u. mandjalang para siang of

b a k o e k o e w q a j a ni s a k a 1 i

4'A u. baboeni oengkó di rimbo koekoek ajam derasi.

Het zal nauwelijks opmerking behoeven, dat in de opgegeven uren eenige spe-

ling bestaat.

Om een zekeren duur van tijd aan te geven, zooals vf'g spreken van een half

uur, een uur, neemt de Maleier als maatstaf den tijd die noodig is voor het gaar

koken van een pot rijst , en spreekt van sakali pitanaq, doevsró-, tigó kali

pitanaq, waarvan het laatste ongeveer een uur is.

In Leboug en bij de Koeboe's zijn namen van de dagen der week en van de

maanden onbekend. Men rekent daar bij manen en zegt: „het is de eerste, tweede,

derde dag der maan".

Het aantal personen , buiten de geestelijken en godgeleerden , dat iezen en

schrijven kan, is in verhouding tot het bevolkingscijfer uiterst gering. Het neemt

echter gaandeweg toe, door het onderwijs in de Gouvernementsscholen gegeven.

In de zuidelijke Padangsche Bovenlanden kunnen zelfs de meeste hoofden het niet,

en zoo is het ook in Limoen , Rawas en Lebong , hoewel in de beide laatste land-

streken zeer vele mannen en vrouwen eenige kennis hebben van het rentjoeng-

alphabet. Dat eene vrouw der Padangsche Bovenlanden kan schrijven of lezen , is

eene groote zeldzaamheid, en toch ontbreekt het althans sommige harer niet aan

geschiktheid om te leereu. Zoo heb ik eene vrouw gekend die in veertien dagen

het romeinsche letterschrift leerde schrijven en spellen.

III. i. 7



— 50 —

Meu treft bij den Maleier eene uitgebreide kennis aan van de planten en dieren

in zijne omgeving. Bij de geringe verdeeling van den arbeid heeft hij aan die kennis

behoefte, om op de beste v^ijze in zooveel wat hij voor voeding, kleeding en wo-

ning noodig heeft, te kunnen voorzien. In het oog van den zoöloog of botanicus

moge hij zich bij het bepalen van geslachten en soorten aan groote onnauwkeurig-

heden schuldig maken , toch is het verwonderlijk hoeveel hij opmerkt. Onder de

duizenden insecten die verzameld werden , was maar zelden een exemplaar aan de

inlanders die met ons waren, onbekend. Tweehuizige gewassen onderscheiden de

Maleiers door de namen djantan en batinó, mannelijke en vrouwelijke, waar-

van de laatste de vruchtdragende zijn. Honderden houtsoorten noemen zij bij name,

en het zien van een blad of een stuk schors is hun vaak voldoende om den boom

te herkennen. Dat die kennis het grootst is bij hen die verder van de volkrijke

dorpen en grootendeels ontgonnen streken wonen, spreekt wel van zelf.

Intusschen heeft hunne gewoonte om niet licht een antwoord schuldig te blij-

ven , ten gevolge dat men niet altijd onbepaald vertrouwen aan hunne opgaven

schenken kan, terwgl het ook niet zelden gebeurt dat men, op de tochten door

de wouden den naam van een boom vragende, daarop leukweg ten antwoord krijgt:

„ikó kajoe rimbó, toean", dat is een woudboom, mijnheer!

Aan smaak en schoonheidsgevoel ontbreekt het den Maleiers niet, getuige de

patronen bij het weven gevolgd, de vorm der woningen en van onderscheidene klee-

dingstukken , voornamelijk den hoofddoek , en niet het minst het snijwerk in hout

,

metaal, hoorn en ivoor. In de bij dit deel gevoegde platen zijn van het een en ander

onderscheidene voorbeelden te vinden en zoo ook in het Photographie-album van

mijn reisgezel, den heer D. D. Veth.

Opmerkelijk is het, hoe weinigen de gave bezitten om in eene afbeelding het

voorgestelde voorwerp te herkennen, zooals ons herhaaldelijk bleek, wanneer wij

hun de photographische clichés of onze teekeningen lieten zien. Toch is teekenen

hun niet geheel onbekend ; op de omwandingen van huizen en rijstschuren ziet men

vaak teekeningen in kalk, dieren, menschen of boomen voorstellende. Fig. 1 van

PI. XXXII is een facsimilé eener teekening , die wij te Rangkiang-loeloejs in het

negarihuis tegen de omwanding geplakt vonden. Welk een verschil in lijnen met de op

diezelfde plaat onder n". 2, 3 en 4 afgebeelde voorwerpen in gesneden hout, waarvan

ik de beide eerste in Rawas, het laatste in het landschap Lebong heb gevonden!

Lang heb ik getwijfeld of de Maleier vatbaarheid bezit om natuurschoon te

genieten en daardoor iu verrukking kan gebracht worden; en zeker is dat ook

slechts bij zeer enkelen het geval. Gedurende de jaren die ik in hun midden heb

doorgebracht, heb ik slechts eenmaal iemand ontmoet die blijk gaf een open oog

te hebben voor de heerlijke natuur van zijn gezegend land. Het was buiten ons

gebied aan de Batang-Hari, in de kampoeëng Poelau-kakaran. Wij zouden daar,
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op weg naar de niouflinn; der rivier Pöta, den nacht doorbrengen. De avond was

prachtig: vau liet uitspansel goot de volle maan eene zee van zilveren licht over de

toppen der hoornen, weerkaatst in het kristalhelder water der rivier, dat klotste

en bruiste tegen de loodrechte rotswanden, die, een weinig stroomafwaarts, den lin-

keroever vormen. Ik wandelde langs den waterkant heen en weer, om van de betoo-

verende schoonheid vau het landschap te genieten , toen een Maleier naar mij toe

kwam en mij aansprak met de waarschuwing: „'t is uiet goed Heer, hier alleen

te loopen; er zijn veel tijgers in den omtrek". Ik dankte hem voor zyn vriende-

lijken raad en samen wandelden wij naar het dorpje terug. — „Wat is 't hier

schoon, niet waar?" ving op eens mijn metgezel aan, met zooveel gevoel in zijne

stem , dat ik mij plotseling als verplaatst waande in lang vervlogene dagen , toen

de verrukkelijke landouwen van Zuid-Hannover haar bekorenden invloed deden gel-

den op mijne reisgenooten en mij. „Er is geen liefelijker plekje dan dit langs de

geheele Hari; jammer maar dat er zoo weinig menschen wonen!" ging mijn dich-

terlijke vriend voort, en vertelde mij de redenen, die oorzaak waren van de geringe

volkrijkheid dier streken. Stof tot nadenken gaf ook zijn antwoord op mijne vraag,

of men tegen de knevelarijen vau den Radjö van Loeboewq-Oelang-Aliïng nimmer

de hulp van ons Gouvernement had ingeroepen. „Waartoe zou dat dienen", zeide

hg , „de Kompanie zal hier uiet komen , want hier is niets te halen ; wij hebben

vaak zelven geen rijst genoeg!"

Dat er ook een enkele wijsgeer ouder de inlanders schuilt, getuigen de vol-

gende ontboezemingen, die ik uit den mond van een Maleier opteekeude:

„De menschelijke geest is gelijk aan een mes ; wanneer men het ongebruikt

liggen laat, dan roest het en houdt op een bruikbaar mes te zijn. Alleen door

arbeid ontwikkelt zich de geest."

„De menschelijke geest is gelijk aan den wind, die, zonder dat men hem

ziet, overal gevoeld wordt."

„Het menschelijk hart is koning van het lichaam ; het spreekt recht over de

handelingen van den mensch."

„De begeerte is gelijk aan het water van een stroom ; zij houdt niet op zoolang

de ziel door het lichaam gedragen wordt."

„Onze begeerten zijn grooter dan de grootste berg."

„Alles heeft een begin en een einde."

„Zelfs de rug van een mes wordt scherp, wanneer men het slijpt; zoo zal ook

de domste zich ontwikkelen, als hij leeren wil."

„Het lichaam is gelijk een vogel, het oog is gelijk de zon, de voeten zijn

gelijk pagaaien, de handen gelijk een baardtrekker, de woorden zijn als water en

vuur, de ooren zijn gelijk een strik; van allen kunt gij nut trekken, maar bij

onverschillige verpleging worden zij licht uwe vijanden."
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„Als wij een boom planten midden op de vlakte, zonder omheining of bewaking,

zal die dan groeien en vrucht dragen? Zoo is het ook met uwe kinderen; want als

ze geboren worden kennen ze goed noch kwaad."

Wij mogen uit al het voorgaande besluiten , dat de geestelijke ontwikkeling van

den Maleier in 't algemeen niet groot is ; dat hij echter in hooge mate praktisch

ontwikkeld is, zal blijken op onderscheidene plaatsen, bij de bespreking van land-

bouw, nijverheid, jacht, visscherij enz.

In onze westersche maatschappy acht men het der ouderen plicht hunne kinderen

eene zoo volledig mogelijke opvoeding te geven. De Maleier heeft geen begrip van het-

geen wij daarmede bedoelen : zijn kind groeit op zonder dat het hem een oogenblik

hoofdbrekens gekost heeft, hoe het met diens verstandelijke of zedelijke ontwikke-

ling gesteld is. Al heel spoedig wordt het kind aan zichzelf overgelaten en doet

het, spelende met de andere knapen en meisjes van het dorp, zijne levenswijsheid

op. Over het geheel zijn de ouders zeer toegevend , eigenlijk veel te zwak : krijgt

een kind zijn zin niet, dan vangt een oorverdooveud gegil en gehuil aan, dat

meestal met toegeven van de zijde der ouders eindigt. De inrichting van het ma-

leische gezin is oorzaak, dat de vader weinig macht over zijne kinderen heeft en

zich ook weinig met hen bemoeit, daar de mamaq, oom van moederszijde, het

gewoonlgk euvel opneemt, wanneer de vader zijn eigen kind kastijdt of beknort.

Maar al zijn de ouders zwak, toch gebeurt het meermalen, dat een kind eene

lichamelijke kastijding krijgt voor de eene of andere nietigheid, omdat de moeder

uit haar humeur is of driftig wordt. Dat zulk een kastijding vaak met mishande-

ling gelijk staat, spreekt van zelf; ik heb daarvan droevige voorbeelden gezien.

Bij alle gesprekken van ouderen van jaren zijn de kinderen tegenwoordig, en

daar het hun niet aan opmerkingsvermogen en geheugen ontbreekt, is het na-

tuurlijk gevolg , dat de Maleier niet lang kind blijft. En dit wordt nog bevorderd

door de gewoonte om zoodra mogelijk van de krachten der kinderen gebruik te

maken voor werkzaamheden in de huishouding en op het veld, waartoe zij meestal

grooten lust toonen.

Zonder bepaalden leermeester, zonder zorgvoUe ouders, leert het kind uit alles

wat in zijne omgeving voorvalt en gesproken wordt, en gevoelt reeds op jeugdigen

leeftijd neiging tot eene zekere zelfstandigheid.

Terwijl de meisjes langzamerhand het zwaarste deel in de huiselijke bezighe-

den krijgen en onderricht ontvangen in het maken van matten en mandjes, het

bereiden van voedsel en het weven van kleedjes of, elders, in het vervaardigen van

kantwerk, overlegt de jongen met zijnen mamaq en zijne ouders, waarop hij zich

zal gaan toeleggen.

Die keuze hangt niet aUeen van de neiging, maar ook van de meerdere of min-
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dere gegoedheid af. Zij die beginnen met naar godsdienstscholen te gaan, moeten

eenige middelen hebben, om daar in eigen levensonderhoud en kleeding te voorzien

en bovendien hunnen leermeester van tijd tot tijd een klein geschenk te geven.

Verreweg het meerendeel wordt landbouwer, ja, men mag zeggen allen; want de

weinigen die als handelaar of handwerksman hun levensonderhoud verdienen, blij-

ven toch hun aandeel behouden in de rijstvelden en den veestapel van het gezin,

en brengen, zoo noodig, het hunne tot den vereischt wordenden arbeid bij. De aan-

staande handwerkslieden gaan in de leer bij een gzer- of goudsmid of bij een tim-

merman, om zich in het vak te bekwamen; de baas, die indoewq samang heet,

terwijl de leerling anaq samang genoemd wordt, neemt, nadat aan de forma-

liteiten door de adat gevorderd voldaan is, de leiding van den leerling op zich,

en krijgt, als deze bij hem blijft, doorgaans eeu overwegenden invloed op zijn ver-

deren levensloop.

Vele Maleiers geven toe aan hunne neiging tot zwerven, en trekken jaren

lang als koeli of kleinhandelaar van de ééne plaats naar de andere ; zij die hun

geheele leven koeli blijven, kunnen bijna gezegd worden een afzonderlijkeo stand

te vormen ; men noemt ze koeli 1 a m ó , en zij zijn meerendeels op de hoofd-

plaatsen of de middelpunten van verkeer gevestigd, waar zij het slechtste deel der

bevolking uitmaken , daar zij zich aan dobbelspel , hanenvechten en , helaas ! ook

maar al te veel aan opiumschuiven overgeven.

Deze koelistand bestaat in Limoen, Rawas en Lebong niet.

Van hetgeen wij onder vrouwelijke handwerken verstaan, kennen de maleische

meisjes zeer weinig; de kunst van naaien is meer algemeen bij mannen dan bij

vrouwen, en het gebeurt niet zelden, dat men den man een badjoe voor zijne

vrouw of zijn kind ziet maken , terwijl de regel is , dat hij zijne eigene kleederen

vervaardigt.

In Rawas en Lebong, waar het familieleven meer met het onze overeenkomt,

in zooverre dat daar ouders en kinderen tot hetzelfde gezin behooren, wordt van

de opvoeding wel iets meer werk gemaakt dan in de Manangkabosche landen, maar

toch in heel veel meer dan voeden en kleeden bestaat zij ook daar niet.

Ander dan godsdienstonderwijs wordt in de inlandsche maatschappij niet gege-

ven , maar dit sluit tevens het leeren lezen en schrijven met Arabische karakters in

,

waarbij als schoolbehoeften gebruikt worden de sjata, de löh, de réha en de

pennen, kalam, van den stengel der rïsam-varen of van de harde nerven der

idjoewq, de vezelen van den arèn-palm, gemaakt.

De sjata, het liniëerbord (PI. XXXIV fig. 2), is een met touwtjes bespannen

plankje, waarom men het stuk papier slaat dat beschreven moet worden, waarna

men er met den nagel zacht over wrijft, zoodat de moeten, door de touwtjes ver-

oorzaakt, de l^nen vormen. De löh is een eenvoudige schrijfplank om het papier
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op te leggen en de réha (PI. XXXIV fig. 3) een kunstig uit één plank gesneden

lezenaar, juist hoog genoeg voor deu, met gekruiste beenen, op een matje gezeten

leerling. Tafels en banken vindt men alleen op de inlandsche Gouvernementsscliolen

,

die, wat het onderwijs betreft, geheel op Europeesche leest zijn geschoeid, maar

daarom de soerau's of godsdienstscholen zeker niet in alle opzichten overtreffen.

In die godsdienstscholen hangt de waarde van het onderwijs geheel af van den

persoon des leeraars, die meer de steeds tegenwoordige vriend en leidsman, dan de

schoolmeester is. Zijn leerend woord, vaak gegoten in warme taal, die tot het hart

spreekt, heeft grooten invloed op de vorming zijner leerlingen. Maar mist hij daartoe

de gave, zooals meestal het geval is, dan bepaalt zich het onderwijs aan de soerau

in het leeren opdreunen van gedeelten uit den Koran of uit de zoogenaamde Kitabs,

boeken over den godsdienst, die nu eens door de hadji's uit Arabië medegebracht,

dan weder in Maleische vertaling door de Singapoersche persen geleverd worden,

maar ook in het laatste geval zooveel Arabisch bevatten , dat gewoonlijk de leeraar

zelf ze niet verstaat. Alle discipelen lezen te gelijk op zangerigen toon, en de

onderwijzer leest veelal mede, om te verbeteren waar een fout gemaakt wordt. Bij

het leeren spellen en schrijven zijn de kameraden meer behulpzaam dan de leeraar.

Tegenwoordig worden zeer veel boekjes tot oefening in 't spellen gebruikt, die, van

Singapoer ingevoerd, voor eenige centen op de markten te koop zijn. Een zoodanig

boekje is bij onze verzameling.

Minder nog dan in de Padangsche Bovenlanden wordt in Rawas en Lebong

van het inlandsche onderwijs werk gemaakt. Bepaalde godsdienstscholen zijn daar

niet en Arabisch lezen en schrijven kent bijna niemand. Maar daarentegen is, zooals

we zagen, de kennis van het r e n t j o e n g-schrift algemeen verspreid, zonder dat

daarvoor eenige inrichting van onderwijs bestaat; de een leert het van den ander.

Boven wezen we reeds met een woord op het onderwijs dat van Gouverne-

meutswege gegeven wordt op zoogenaamde inlandsche Gouvernementsscholen , waar-

van het aantal in de Padangsche Bovenlanden in den laatsten tijd zeer is toegenomen

en waar het aan leerlingen niet ontbreekt. Er wordt onderricht gegeven, niet in de

volkstaal, maar iu het lezen en schrijven van het Riouwsch-Maleische dialekt met

romeinsch en arabisch karakter, in de beginselen der cijferkunst, iu aardrijks-

kunde en hier en daar in de beginselen van het landmeten.

Het pleit zeer voor de geschiktheid van den leerling tot meerdere ontwikke-

ling, dat hij zich in zoo korten tijd het grootste deel weet eigen te maken van de

geringe kennis die de onderwijzer bezit. Van de kweekscholen voor inlandsche onder-

vsrijzers mag men allengs geschikter meesters verwachten dan tot nu toe aan het

hoofd der scholen stonden. Dat echter de maleische knaap door de kennis op de

school opgedaan beter in staat zou zijn geworden om een nuttig en werkzaam lid

te wezen van z ij n e maatschappij , meen ik te mogen ontkennen. De scholen leveren



— 55 —

jongelingen die eene groote dosis eigenwaan bezitten, zich zeiven te goed rekenen

om, evenals himne dorpsgenooten , door landbouw of handwerk hun levensonderhoud

te verdienen, en die alleen haken naar eene betrekking in Gouvernementsdienst.

Het aantal sollicitanten is echter veel te groot voor de. beschikbare plaatsen , en de

teleurgestelden vormen eenen stand van verwaande ledigloopers , die zooveel mogelijk

op kosten der familie leven, en, om in hunne meerdere behoeften te voorzien, het

geleerde misbruiken door het aansporen tot en het oprakelen van allerlei geschillen,

waarin zij dan ten koste hunner cliënten als gevolmachtigden optreden.

Kon het zóó worden ingericht, dat de nu bestaande scholen , eenigszins gewijzigd

en in aantal verminderd, alleen dienden tot opleiding van aanstaande hoofden en

ambtenaren, en daarenbuven gelegenheid gegeven werd tot het vormen van bekwa-

mer landbouwers en ambachtslieden, dan zou eene weldaad aan de bevolking be-

wezen worden. Praktische scholen heeft de Maleier noodig, geen Nederlandsch lager

onderwijs

!

DERDE HOOFDSTUK.

GODSDIENST. — BIJGELOOF. — ZIEKTEN. — GENEESLEER.

Met uitzondering van de Koeboe's, een deel der Korintjiërs en een veel grooter

deel der bevolking van de Palèmbangsche Bovenlanden, zijn de bewoners van Mid-

den-Sumatra Mohammedanen, maar van het wezen van den Islam heeft het volk

al zeer weinig begrip, en met uitzondering van enkele hadji's en geestelijken, die

eene meer of min grondige kennis van den Koran bezitten, bepaalt zich voor de

meesten de godsdienst tot het voldoen aan enkele voorschriften waarvan de opvol-

ging zich in uitwendige handelingen openbaart, zooals het des Vrijdags opgaan naar

het bedehuis, het verrichten van de ritaëele gebeden, het houden der vasten, de

soeloewq') of religieuse afzondering gedurende veertig dagen, de besnijdenis, het

vermijden van hetgeen de Koran als onrein verbiedt, en dergelijke. In de Padangsche

Bovenlanden zou men nog het meest van ijver voor den godsdienst kunnen spreken.

') éjL*i is de naam waardoor de religieuse oefeningen der Coefi's of mystieken van den

Islam worden aangeduid. De veertigdaagsche afzondering voor godsdienstige overpeinzingen,

die op Suniatra onder dezen naam voorkomt, is wel een merkwaardig bewijs van den toene-

miMidcn invloed van het ^'oefisnie. P. J. V.
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Bijna iedere negari heeft daar eene s o er au en een moesadjid of moskee, in Indië

gewoonlijk missigit genoemd. In de XII Kötó, die tot voor korten tijd hierop eene

uitzondering maakten, is in de laatste jaren het aantal dier inrichtingen aanmer-

kelijk toegenomen. Daarentegen geldt, zoo van eenig deel van Sumatra, dan zeker

van Lebong, dat er de Islam slechts in naam bestaat. Er zijn moskeeën noch gods-

dienstscholen, en tot nog toe ondernam daar niemand de bedevaart naar Mekka.

Nog kort geleden was godsdienst-onderwijs er ten eenenmale onbekend, totdat een

Benkoelees, door geloofsijver gedreven, Lebong ging bereizen en er onderwijs gaf

in het lezen der schriften en het doen van gebeden. Hg kreeg echter slechts wei-

nige leerlingen, waardoor zijn ijver zoo verflauwde, dat hij naar zijn land terug-

keerde. Echter is er in iedere marga^) een persoon, met den titel van malim, die

in tegenwoordigheid vau het dorpshoofd de huwelijken sluit.

In Rawas en Redjang wordt slechts ééne klasse van geestelijken gevonden, die

den naam draagt van k e t i b en aan welker hoofd de Lebé Panghoeloe staat. Zij zijn

echter weinig talr^k en ontbreken in Redjang in de meeste doesoen's. Voor 't meeren-

deel is de geringe man daar nog heiden, maar zijn godsdienstgevoel schijnt zich

weinig naar buiten te openbaren ; althans mij is daarvan niet anders bekend , dan dat

de vulkaan Kaba als heilig beschouwd wordt en aan een op den rand van den groot-

sten uitgebranden krater staanden steen van tijd tot tijd offeranden worden gebracht.

Doch keeren wij tot de praktijk van den Islam in de Padangsche Bovenlanden

terug. De jongens van een minder gegoed gezin bezoeken de soerau van hun

negari; alle anderen trekken naar eene der grootere inrichtingen, om de schriften

te leeren lezen, welke studie mangadji heet. Van alle streken van Midden-Sumatra,

zelfs uit Rawas, komen jongelingen naar de godsdienstscholen in de Padangsche

Bovenlanden, om, na een verblijf van soms tien en meer jaren, naar hun geboor-

teland terug te keeren en diiar het geleerde aan anderen te onderwijzen.

De eens zoo beroemde school te Si-Loengkang is sedert den dood van den ge-

leerden en energieken Toeankoe Sièq-Mohamad-Saléh, op 1 April 1872, zeer in aanzien

gedaald, daar geen der leerlingen den grooten meester genoegzaam evenaarde om

diens taak op waardige wijze voort te zetten. Wel worden de kleine soerau's,

die het grootsche gebouw omringen, nog steeds door enkele leerlingen bezocht, maar

dat gebouw zelf dient nog alleen tot verblijfplaats voor hen, die in de soeloewq

boete doen voor hunne tekortkomingen. Dat de soeloewq, gelijk men beweerd

heeft, vreemd zou zijn aan de Sjafeïten, werd mij door alle geestelijken, die ik er

naar vroeg, tegengesproken-), terwijl zij mij tevens verzekerden, dat aan alle

1) Distrikt. Zie het hoofdstuk waarin gehandeld wordt over het Bestuur.

-) Dit is natuurlijk, omdat de soeloek geheel buiten de quaesties staat die de Sjafeïten

en Hanalieten verdeelen , en hare praktijk voor beide scholen evenzeer een vreemd element is.

P. J. V.
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soerau's in de ziiidelijke Padangsehe Bovenlanden de leer van Sjafeï onderwezen

wordt. Of dit laatste wel zoo zonder uitzondering het geval is, meen ik echter te

mogen betwijfelen, omdat de houdingen, bij het doen der dagelijkscbe gebeden

aangenomen, op verscheidene plaatsen overeenkomen met die, bij de volgelingen

van Hanafi in gebruik.

Te Padang, te Fort de Koek en te Palèmbang vindt men fraaie, uit steen

opgetrokken moskeeën ; doch overal elders zijn het eenvoudige houten gebouwen

,

meestal met drie steeds kleiner wordende daken , waarvan het bovenste in eene punt

eindigt, soms ook wel met een enkel spits toeloopend dak. In plaats van op palen

te staan , hebben zij vaak steenen fundamenten , en veelal bereikt men de deur

langs eene steenen trap, in welker nabijheid zich een vijver of watervat bevindt,

om gelegenheid te geven tot het verrichten der voorgeschreven wasschingen , alvorens

men het godshuis betreedt. Doorgaans wordt daarbij een bamboe-koker gebruikt,

van onderen gesloten en nabij den bodem van een gat voorzien, waardoor het

uit het vat geschepte water vloeit. De minaret, vanwaar in andere Mohamme-

daansche landen de Moadsdsin de geloovigen tot het gebed oproept , treft men , be-

halve bij de moskeeën op de hoofdplaatsen, nergens aan; maar in plaats daarvan

ziet men in de Padangsehe Bovenlanden b ij , en in Rawas veelal i n de moskeeën

groote trommen , hier b e d o e k , daar t a b o e w geheeten , waarop soms bij al de

gebedstijden, maar meestal slechts voor den Vrijdagsdienst wordt geslagen. In Ra-

was, waar de inrichting der dorpen zulks toelaat, hetgeen in de Manangkabosche

landen niet het geval is, heei't de oproeping tot het uitspreken der gebeden hier

en daar door den modin plaats.

Het inwendige der moskeeën levert weinig merkwaardigs op. In den westelijken

wand is een klein vertrekje of nisje uitgebouwd, de k ah ér at ^), waarheen gedu-

rende het gebed het aangezicht wordt gekeerd, en dat de richting aanwijst waarin

de tempel te Mekka gelegen is. Het gebeurt wel eens, dat de bouwmeester zich in

die richting vergist heeft, en men ziet dan eene streep op den vloer, die de later

gevonden juistere richting aangeeft. Eene soort van preekstoel, mimbar, bg den

Vrgdagsdienst gebruikt , staat ter rechterzijde van het genoemde vertrekje.

Is de moskee, en in Rawas ook de straks nader te vermelden langgar,

steeds het eigendom der gemeente, met de s o er au is dat niet altijd, zelfs meestal

niet het geval. Gewoonlijk behoort die aan den een of anderen vromen geestelijke,

in den regel een hadji, die daar de jongelingen om zich vereenigt om hen in de

kennis der schriften te onderrichten. Maar al te dikwijls is hier niet alleen gods-

dienstijver, doch ook ijdelheid in het spel, daar het bezit eener fraaie soerau al

spoedig den roep van geleerdheid en vroomheid met zich brengt. Ook vele hoofden

') Het arabische oLra xi .

III. 1.
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laten soerau's bouwen , waar zij liunne dagelijksche gebeden verrichten en tevens

gelegeuheid geven om godsdienstonderwijs te ontvangen. Een deel der soerau dient

den eigenaar vaak tot woonhuis en zelfs zijn er die gedeeltelijk tot la pan,

een Maleischen winkel, tevens logement, zijn ingericht. In uiterlijk komen de

grootere met de moskeeën overeen, maar de meeste hebben slechts twee daken

boven elkander, waarvan het bovenste echter niet spits toeloopt. Men vindt er van

allerlei materiaal vervaardigd; de armoedigste hebben zelfs eene boomschors-om-

wanding.

In de Residentie Palèmbang heeft men in de groote dorpen goed gebouwde

moskeeën of missigit's, met pannen gedekt, die in de kleinere vervangen zijn door

langgar's, gebouwtjes van bamboe of boomschors, waar des Vrijdags de geloo-

vigen bijeenkomen en waar soms de jeugd een hoogst oppervlakkig onderricht in

de uiterlijke godsdienstvormen ontvangt.

De geestelijkheid is in de Padangsche Bovenlanden in twee klassen te onder-

scheiden; tot de eerste behooren de eigenlijke geestelijken, dat zijn zg die een

geestelijk ambt bekleeden, de Imam, Katib, Bilali) en Malim of Panditó;

tot de tweede de schriftgeleerden en hadji's, waarvan de eersten, naar hunne

vorderingen in de kennis der schriften , verdeeld worden in : Oerang siaq, Pakië

en Lab ai. De getstelijkheid aan de moskeeën in Kawas is, evenals elders in het

Palèmbangsche , eenigermate op Javaansche wijze ingericht, en men heeft er dus, in

plaats van den Imam, den Panghoeloe, onder wien de Ketib en Modin

(:= Katib en Bilal) staan. Het hoofd der geestelijkheid in de geheele Residentie is

de Pangéran panghoeloe ter hoofdplaats, die wel is waar geen bemoeienis met den

dagelij kschen gaug van zaken, maar bij geschillen op kerkelijk gebied meestal een

beshssende stem heeft.

Hoewel niet erfelijk, zoo zijn toch de geestelijke waardigheden op de meeste

plaatsen tot bepaalde families, in de Manangkabosche landen tot bepaalde soekoe's

beperkt. Vaste bezoldiging genieten de geestelijken niet; ze zijn allen landbouwers

even als hunne dorpsgenooten , van wie zij echter in verschillende vormen en bij

onderscheidene gelegenheden liefdegiften ontvangen.

Tot de inkomsten der geestelijkheid behoort een deel der zak at, die in een

amé voor iedere drie taije goud , en in honderd soekè ^) van iedere duizend soekè

padi bestaat, en onder de geestelijken en armen verdeeld wordt. Het geven van

zakat is geheel vrijwübg, maar zij die het nalaten, stellen zich bloot aan de

afkeuring hunner dorpsgenooten. Ook de verdeeling der zakat, die aan de priesters

') Bilal •nas de naam van den eersten Moadsdsin , en wordt in vele landen als de algemeens

naam van al zijne opvolgeis gebezigd.

-) Of koelak , zooals deze maat in Rawas genoemd wordt. Zie bl. 43.
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is overgelaten
,
geschiedt zeer willekeurig, en nagenoeg nergens worden de voorschriften

van den Islam daarin zonder afwijking gevolgd.

Een enkele maal gebeurt het, dat verschil van gevoelen onder de geestelijkheid

aanleiding geeft tot verwikkelingen en stagnatie in den gang der godsdienstoefenin-

gen, en het mag wel als een bewijs van vertrouwen worden aangemerkt, dat men

zich somtijds zelfs in die gevallen tot den Europeeschen ambtenaar wendt om be-

slechting van het geschil. Te Soepajang deed zich het geval voor, dat de Imam

een huwelijk had gesloten en daarbij een zusterszoon van den vader der bruid

als haar wali had toegelaten, wat volgens de andere geestelijken niet geoorloofd

was. De Imam wilde niet toegeven en door tusschenkomst van het bestuur werden

nu eenige godgeleerden van naam, de Sjeichs van Kotó-baroe, Batoe-banjaq en

Talang-baboengó , bijeengeroepen om de zaak te beslechten, met dit gevolg dat de

Imam in het ongelijk werd gesteld, die daarop zijn ontslag nam, omdat de overige

geestelijken weigerden hem als voorganger bij den Vrijdagsdienst te erkennen.

Behalve de geestelijken zijn er slechts weinigen die al de voorgeschrevene ge-

beden of verheerlijkingen van Allah, door de Maleiers soembajang genaamd,

verrichten. De tijden dier gebeden noemt de Maleier wakatoe. Ze zijn ma ga rib,

ongeveer te zes uren 's avonds, isja, te acht uren 's avonds, soeboe, te vijf uren

's morgens, loehoer, te één ure en u gas ar ongeveer te vier uren in den na-

middag. Op het juiste oogenblik van zonsop- of ondergang mogen de gebeden niet

worden verricht. Of die wakatoe's al dan niet door het slaan op de groote trom

by de moskee of soerau aan de gemeente worden bekend gemaakt, hangt af van

de meerdere nauwgezetheid der geestelijken; hier en daar geschiedt het geregeld.

Op de hoofdplaatsen , en ook elders in sommige streken , zooals iu de vallei van

Soengei-Pagoe en in Rawas, nemen ook de vrouwen de dagelijksche gebeden in

acht, en zijn daarbij gekleed met een witten doek, tilakoeëng, waarin het ge-

heele lichaam en het hoofd gehuld is, zoodat alleen het aangezicht onbedekt blijft i).

Als 's avonds de reeds onder de kimmen gedaalde zon het geheele landschap in een

tooverachtig licht van vurig rood hult, dan leveren al die in het wit gekleede ge-

daanten, die den droog liggenden oever der kabbelende rivier bedekken, en nu eens

met opgehevene armen onbewegelijk stil staan, dan weder, op de knieën vallend,

het hoofd in diepen ootmoed ter aarde buigen, een tooneel op dat ons de sprookjes

onzer kinderjaren in het geheugen terugroept.

Vóórdat de Maleier zijn gebed aanvangt, ontdoet hij zich van zijne kleederen,

behalve van de saroeëng, die hij hoog over de borst vastmaakt, terwijl hij zich de

kaijen basaban om de schouders slaat en den hoofddoek vaak door een kopiah

') Van een biddende vrouw wordt een afbeelding gevonden in het Photographisch Album

,

n». 18.
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vervangt. Dan verricht hij de voorgeschreven wasschingen, spreidt een stuk doek,

een matje of ook wel eenige takken en bladeren voor zich uit en begint met gebo-

gen hoofd het gebed te prevelen, van welks zin verreweg de meesten niet het

minste begrip hebben. Het soembajang wordt aan de jongens in de soerau geleerd,

maar ook in het dagelijksche leven leert de een het van den ander, dien hy bg

het bidden vergezelt en wiens bewegingen hij werktuigelijk navolgt.

's Vrijdags, ongeveer te één ure na den middag, wordt in de missigit open-

bare godsdienstoefening gehoudfen, waarbij, ook al is het voorgeschreven getal van

40 personen voor de sidang djoemaat niet aanwezig, de katoebah (in 't

Arabisch chotbah), eene uit twee deelen bestaande preek, door den Katib wordt

voorgelezen , en de Imam een gebed van twee r a k a a t ' s (Ar. rak'ah , buiging)

met de gemeente doet. In het hier beschrevene bestaat de geheele Vrijdagsdienst.

Men zou dus verkeerd doen de viering van dien dag met die van onzen Zondag

gelijk te stellen.

Bij geboorte, huwelijk en overlijden, bij het planten en oogsten, by het slach-

ten, bij het genezen van zieken, in één woord hg iedere gebeurtenis van eenig be-

lang, worden gebeden of formulieren uitgesproken, waarin het Arabisch een hoofdrol

speelt, en die dan ook voor het gros der bevolking onverstaanbaar zijn.

Zij die de bedevaart naar Mekka hebben gedaan, maken daarop eene uitzon-

dering; hun getal is in de laatste jaren zeer toegenomen, hoewel er nog altijd

streken bestaan, zooals de XII Kötó en Lebong, waar geen andere hadji's zyn dan

die welke uit andere negariën komen en daar tijdelijk verblijf houden. Vijftien jaren

geleden vertrok de eerste bedevaartganger uit de negari Talang-baboengó, en nu

telt diezelfde negari reeds 54 hadji's.

Het Gouvernement legt aan het gaan naar Mekka van mannen noch vrouwen

eenige moeielijkheid in den weg; aan ieder, die geen schulden achterlaat, en ge-

noegzame middelen heeft om de reis te kunnen bekostigen, wordt op zijn verzoek

een pas uitgereikt, die te Djiddah door onzen Consul moet worden afgeteekend.

Men rekent gewoonlijk dat zeshonderd gulden per persoon voor de kosten der bede-

vaart noodig zijn, een bedrag dat soms in goud, maar meestal in ryksdaalders wordt

medegenomen. Het kapitaal dat jaarlijks door de pelgrims aan den nationalen rijk-

dom wordt onttrokken, is zeer aanzienlijk, wat natuurlijk op de algemeens welvaart

niet zonder invloed blijft. Wat men er ook van moge zeggen, zeker is het, dat de

hadji steeds met meerdere onderscheiding dan een ander wordt behandeld, en even

zeker, 'dat in de meeste verwikkelingen en moeielijkheden die het Gouvernement

ondervindt, hadji's de hand hebben. Dit ligt trouwens in den aard der zaak, daar

zij natuurlijk tot het meest ondernemende en energieke gedeelte der bevolking

behooren, en daar, wat zij gedurende hun verblijf in Arabië vernemen, veelal de

strekking heeft om hen tegen den ongeloovigen overheerscher op te zetten. Echter
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zon het zeer onrechtvaardig zijn allen over éénen kam te scheren; want vele hadji's

zgn trouwe onderdanen en voor hunne dorpsgenooten voorbeelden van plichtsbetrach-

ting. In de zuidelijke Padangsche Bovenlanden zijn er geen hadji's als hoofden in

Gouvernements dienst; maar wel is dat het geval in Rawas, waar wij onder andere

kennis maakten met twee Proatin's, de Dipati's van Lesoeng-batoe en Soengei-

Bauoeng, beide hadji's, die ons met veel toewijding zeer goede diensten bewezen

hebben. Onder de geestelijke adviseurs, die sedert de invoering der nieuwe rechts-

pleging ter Westkust van Sumatra (1 Nov. 1875) onder den titel van kali ^) en

met eene bezoldiging van f \5 's maands bij de rechtbanken zgn aangesteld , worden

op onderscheidene plaatsen hadji's aangetroffen.

Wanneer de eerste helft der maand Saban voorbij is, en dus de vasten, poe aso,

basauoen of basahó, nadert, vangen de voorbereidingen aan tot de feestelijk-

heden en maaltijden die aan den langen tijd der ontbering voorafgaan. Onder de

houten stampblokken worden ledige halve klapperschalen gelegd en dagen achtereen

hoort men tot laat in den nacht het regelmatige geluid van het rijststampen der

vrouwen en meisjes. Een groote voorraad meel en rijst is noodig voor de lekker-

nijen, die tegen de vasten aan de bloed- en aanverwanten en aan de hoofden wor-

den gebracht.

De oudsten en meest gegoeden uit het dorp koopen gezamenlijk eenige buffels

en koeien, die drie of vier dagen vóór den aanvang der vasten worden geslacht,

en waarvan het vleesch, voor zoover het niet door de gemeenschappelijke eigenaren

wordt gehouden, verkocht, en in de verschillende gezinnen op allerlei wijzen toe-

bereid wordt, ten einde het op het feestmaal vóór de vasten bij de rijst te nuttigen.

Bij deze gelegenheid worden vier of vijf oerang siaq uitgenoodigd om te komen

bidden , maminta doah, manga dj i of ratib; dit gebed bestaat in het aan-

vankelijk langzaam, maar allengs sneller en sneller uitgalmen der woorden: Lah

ilaha ill'Allaho, totdat men van vermoeidheid moet ophouden^).

Het slachten geschiedt in het bijzijn van tal van nieuwsgierigen door een

hadji ot één der malim batigó, door welken naam de Imam, Katib en Bilal

worden aangeduid; hij die slacht ontvangt ter belooning een soekè vleesch voor

eiken buffel en een halve soekè voor iedere koe ^).

') Het arabische uóLi' , rechter.

") Dit is dus geen eigenlijk gebed, maar een lofverheffing Gods, in het Arab. yJ <i , dzikr,

genaamd, welk woord door de Maleiers als dikir wordt uitgesproken. Het woord ratib,

y_>j|j , schijnt ongeveer hetzelfde te beteekenen als jjii; althans het meerv. v_/.j>i^. komt in

het Arab. dikwijls voor in de beteekenis van gebeden en lofverhefflngen Gods, die de fakirs of

derwisjen op bepaalde tijden moeten uitspreken. Zie Dozy «Supplément aux dictionnaires

Arabes", I. 507. P. J. V.

') De soekè vleesch heeft een gewicht van bijna 3 Kilo.
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Het slachtvee wordt met een stuk mat geblinrldoekt en om de pooten zijn

sterke touwen gewonden, die, nadat men het te slachten dier heeft omvergetrokken,

stevig worden toegehaald. Om de horens bindt men een touw, met een lus, waar-

door een stok gaat die, in den grond gestoken, den kop van het dier zoo draait,

dat de hals naar boven is gekeerd. Nu bestrijkt de slachter het groote slachtmes

met speeksel, door het van 't heft tot de punt te laten glijden tusschen duim en

voorvinger van de rechterhand, nadat hij die in den mond heeft bevochtigd; daarna

besprenkelt hij met water uit een halven klapperdop den hals van het dier, om

dien vervolgens onder het uitspreken van een formule langzaam door te snijden.

Evenals in Europa de deur van een slachtplaats steeds bezet is door toeschouwende

kinderen, is ook bij het slachten voor de poeasó de Maleische jeugd op de been.

Het aantal karbouwen en koeien dat geslacht wordt, is vrij groot. Zoo bedroeg het

in 1877 te Alahan-pandjang en Talang-baboengó , voor eene bevolking van omstreeks

4500 zielen i)
, veertig stuks.

Den laatsten dag der maand Saban begeven allen, jong en oud, mannen en

vrouwen, zich met eenige oerang siaq, die daarvoor een cent of wat belooning

krijgen, naar de graven der overleden familiebetrekkingen, om voor hen te bidden

en tevens hunne voorspraak bij Allah in te roepen, waarna men vóór zonsondergang

naar de badplaats gaat ter algeheele reiniging, balimau, welke daarin bestaat,

dat men het hoofd wascht met citroensap, gemengd met eenige geurige wortels,

zooals tjakoewe, gambèloe en kasai haroen, vervolgens een bad neemt

en het lichaam met rijstpoeder inwrijft.

Zoowel deze dag als de beide voorgaande worden door de vrouwen aan het

afleggen van bezoeken besteed (PI. Hl, fig. 1); in lange rijen ziet men ze, door

de kinderen vergezeld, langs de dorpspaden trekken, allen in de fraaiste kleederen

gedost, met de doelang's^) op het hoofd, waarop rijstgebak en vruchten, door

de toedoeëng sSdji of delamaq dicht gedekt, aan de bloedverwanten en

vrienden worden gebracht. Ook brengt men elkander eigengemaakte, van biezen

gevlochten mandjes, in allerlei sierlijke vormen, die met ampiïng, rijst of batië

gevuld zijn; die mandjes, waarvan op plaat LXXVIH en LXXIX eenige zijn afge-

beeld, dragen naar gelang van den vorm onderscheidene namen.

Na het balimau hoort men allerwege in de dorpen geweren afvuren en het

knappen van voetzoekers van Chineesch maaksel, die voor weinige centen op de

markten en in de lapau te koop zijn. De poeasó neemt, volgens de overeen-

') Zie D. II, bl. 60.

-) Wij mogen niet nalaten hier op te merken , dat de verklaring van maleische woorden

en uitdrukkingen en de beschrijving van voorwerpen gezocht moet worden in die hoofdstuk-

ken , waarin de bespreking van die voorwerpen en uitdrukkingen uit den aard der zaak meer

in 't bijzonder thuis behoort.
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stemmende leer van alle Mohammedaansche rechtsgeleerden een aanvang, nadat de

nieuwe maan zich het eerst aaa den hemel vertoond heeft. Er kan slechts verschil

over den aanvang bestaan, wanneer de weersgesteldheid de waarneming belet.

Zulke verschillen komen op Sumatra dikwijls voor, maar de gissing van den Heer

Verkerk Pistorius, dat zij met het verschil in leer tusschen Sjafeïten en Hanafieten

samenhangen i), schijnt mij geheel onaannemelijk. Behalve de geestelijken zijn er

slechts weinigen die trouw de vasten houden ; in het begin is de ijver groot en

doen zelfs de kinderen mede, maar weldra verflauwt de geestdrift en houdt men

zich niet meer aan het voorschrift om alleen van zonsondergang tot 's morgens vier

a vijf uren iets te gebruiken. Gedurende de laatste dagen vóór de vasten worden

wederom bedevaarten gedaan naar de graven der afgestorvenen, waar wierook ge-

brand en gebeden wordt, met het duel om een goeden oogst en toeneming van

den veestapel te verkrijgen. Dergelijke plechtigheden worden door velen ook bij de

bufFelkralen verricht.

Wanneer de vastenmaand haar einde nadert, worden nogmaals buffels en koeien

,

in kleinere dorpen ook wel eenige kippen, geslacht voor de viering van het ba-

lapé*), de beëindiging, dat als een groote feestdag, hari rajó, beschouwd en door

velen ten onrechte voor den inlandschen nieuwjaarsdag gehouden wordt. Het slach-

ten heet mandöbië di bal ai tiuggi. Voor deze gelegenheid worden ook bij-

zondere lekkernijen, lamang en karé-karé, gemaakt.

Nadat men een der laatste avonden van de vasten wederom door de geestelij-

ken gebeden heeft doen houden, bij welke gelegenheid de piterah, eene hoeveel-

heid van ongeveer vier tjoepaq rijst, ten behoeve der moskee wordt gegeven, gaan

des morgens vóór het aanbreken van den eersten dag der maand Sjawal allen

naar de badplaats, om, evenals bij het begin der vasten, reiniging te houden; maar

nu is ieder daarbij voorzien van eene brandende flambouw, akan panarangkan
djalan kasiroego, hetgeen letterlijk beteekent: „om den weg naar den hemel

te verlichten." Na den afloop komen alle volwassenen in feestgewaad in de moskee

of ook wel op een veld buiten het dorp bijeen, wat pai ka padang koealó

tinggi heet. Op dit veld is een bamboe-ladder in den grond geplaatst en daar-

vóór zijn matten en matrassen uitgespreid, waarop de geestelijken nederknielen om

het gebed, soembajang hari rajó, te verrichten. Dit gebed, waarinde Imam
voorgaat en waaraan de geheele toegestroomde menigte deelneemt, vangt aan met

de overluid uitgesproken woorden:

') Studiën over de inlandsche huishouding in de Padangsche Bovenlanden , bl. 232.

^) In gewoon Maleisch berlepas.
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-o,

Ojalli sonnata idi-'l-fitri rakataini adaan mamoeran lillahi taala. Allaho akbar.

„Laat mg bidden het door de sonna voorgesclireven gebed van het breken der

vasten in voldoening aan het bevel van God, hy zij verheven. God is groot."

Hierna beklimt de Bilal de bamboe-ladder, en wuift daarbij, onder het uit-

spreken van een formulier, dat men „het roepen van den Katib" noemt, driemalen

met een doek, moesala geheetea. De inhoud van dit formulier, dat driemaal

wordt uitgesproken, is als volgt:

Ac-falato djamiatan. Howa rahima; koemoe labo; haija ala'l-falah.

„Het gebed in algemeene vergadering. Hij (God) is genadig; staat op voor

Hem; op tot het heil (het gebed)!"

Telken male dat de Bilal dit formulier uitspreekt, gaat hij eene trede van de

ladder af, en na den derden keer komt hij beneden, waarop de Katib een geïm-

proviseerden mimbar of predikstoel beklimt, om de katoebah voor te lezen. In

eene koperen kom wordt hem daarna een gebak gebracht, apan genaamd en uit

kleine rijstkoekjes bestaande, die hij onder de menigte strooit en die gretig worden

opgevangen, omdat men ze beschouwt als eene onfeilbare obè padi, een behoed-

middel tegen eenen slechten oogst. Terwijl de Katib van de mimbar afdaalt, ver-

dringen zich de mannen om hem de hand te reiken, basalam, en legt ieder op

eene daartoe bestemde koperen schaal eenige duiten, die de geestelijken onderhng

verdeelen. Behalve bij deze gelegenheid, nemen de vrouwen nooit deel aan de open-

bare godsdienstoefeningen.

In sommige streken, zooals te Soepajang, wordt vervolgens feestgevierd op de

marktplaats, waar mannen en jongelieden zich met nationale spelen vermaken;

elders heeft dit alleen plaats, wanneer dezelfde persoon drie of meer jaren Katib

geweest is.

Op deze en de volgende dagen worden door de vrouwen bezoeken afgelegd,

als boven beschreven, waarby ook weer eenige lekkernijen als geschenken worden

medegebracht.

') Deze formulieren zijn door een Maleier voor mij opgeschreven. In plaats van t««.«L«

schreef hij Low«Lc
, dat hier niet wel te verklaren is. Ik dank de verbetering aan don heer

Houtsma.

=) In plaats van «JO schreef de Maleier ItXJO. Misschien is er iets uitgevallen ; zooals het

thans staat geeft '<XJ6 geen zin.

3) Mijn Maleische vriend schreef hier j^iL«flJ|. Ook de verbetering van dit woord is van

den heer Houtsma.
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Ook in de maand Rabioe-l'-awwal wordt door sommigen een godsdienstfeest

gevierd ter eere van Mohammeds geboorte, niauloed genaamd, en dat in een

feestmaal en het gezamenlijk gebed, dikir, van eenige oerang siaq bestaat.

Ons rest nog te spreken van de besnijdenis, door de Maleiers soenat ras cel,

malapékan dari ahil of malapékan dari maloe^) genoemd, waarvan de

eerste naam duidelijk uitdrukt, hoe zij deze in den Koran nergens vermelde han-

dehng als 't ware den voornaamsten der door de Sonna (de overlevering) voorge-

schreven plichten der Moslemen achten. Zij heeft echter thans veel later plaats dan

oorspronkelijk de bedoeling was ; voor de jongens gewoonlijk eerst op den leeftijd

van tien of twaalf jaren, in Lebong zelfs nog een jaar of zes later. Bij deze gele-

genheid slachten de gegoeden eene geit , koe of buffel , om de hoofden en familieleden

te onthalen. Op sommige plaatsen, zooals te Si-Lago, geschiedt de besnijdenis twee-

maal ; den eersten keer bepaalt zij zich tot eene kleine insnijding, die echter van

het reeds genoemde feest vergezeld gaat, terwijl eenige weken later de werkelijke

operatie zonder eenige feestelijkheid door den deskundige wordt verricht. Eene korte

beschrijving van het feest en de operatie moge hieronder volgen.

Terwijl de ten feestmaal geroepenen iu de woning achterblijven en daar, onder

het rooken van eene cigarette, onthaald worden op de muziek van gandang en

tjènong, begeeft zich de knaap, die, ingevolge gemeenschappelijk overleg van zijne

ouders en zijnen mamaq, besneden zal worden, naar de rivier of bron, waar de

plechtigheid zal plaats hebben. Zijne moeder, die zich het hoofd gaat wasschen,

bahmau, gaat hem daarbij vooraf, terwijl zijne speelmakkers , zijn vader, zijne

ooms en vrouwelijke bloedverwanten hem begeleiden ; twee daarvan slaan een koperen

bekken, momongan, anderen dragen in pisangbladeren gewikkelde pakjes gepofte

rijst, die, zoodra men aan de badplaats gekomen is, aan de knapen worden uitgedeeld.

Alle knapen nemen een bad en de jongen die besneden zal worden, blijft

zoolang in het water, totdat hij goed koud is, en ontvangt, zoodra hij uit het water

komt, van zijne moeder een paar druppels te drinken van het water, waarmede zij

haar hoofd gewasschen heeft. De doekoen, gewoonlijk een oerang siaq, heeft intus-

schen van den vader eenen nog niet ontbolsterden klapper en een scherp geslepen

mesje ontvangen; hij doet den knaap met het aangezicht naar het westen op den

klapper plaats nemen, en, terwijl de vader den patiënt de hand voor de oogen houdt,

vat hij het vel van den penis tusschen een gespleten bamboe en snijdt het af, na

den patiënt driemaal de woorden te hebben doen uitspreken:

') D. i. van de schande bevrijden
,

gelijk Joz. V ; 9 de door de Israëlieten te Gilgal on-

dergane besnijdenis »het afwentelen van den smaad van Egypte" genoemd wordt.

lil. 1. 9
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Astagfiro-llalia ; asjhado an la ilalia illa-Uaho, wa asjhado arma Mohammadan

rasoelo-Uah.

„Ik vraag God om vergiiFenis; ik getuig, dat er geen God is dan Allah, en

ik getuig, dat Mohammad de gezant is van Allah."

Dadelijk wordt nu eene zalf van fijngewrevene galinggang- of tjapo-bla^

deren, of ook wel de zwamachtige stof van den anau-palm op de wond gelegd en

daarom een lapje gewikkeld. Daarop keeren allen huiswaarts onder het slaan der

momongan; de patiënt, die slechts een saroeëng en een buis aan het Igf en den

hoofddoek op het hoofd heeft, wordt naar het erf gedragen, waar men hem nederzet

en waar, terwijl de overigen het huis binnengaan, de oerang siaq hem een haan

laat slachten, waarbij hij de woorden: bismillahi 'r-rahmani 'r-rahfmi,

moet uitspreken. De jongen wordt nu in huis gedragen en neemt plaats op een

kleine matras, aan het hooger einde van het vertrek voor hem neergelegd. Terwijl

alle gasten zich aan het feestmaal te goed doen, krijgt de knaap den door hem

geslachten haan te eten, die inmiddels geplukt, met zout ingewreven en geroost is.

De plechtigheid eindigt met een gebed.

Voor zijne moeite krijgt de doekoen vier en zestig duiten, eene kip, een soekè

ontbolsterde rijst en den klapper waarop de jongen gezeten heeft, maar daarvoor

is hij dan ook belast met het verzorgen der wond, totdat die genezen is, gedurende

welken tijd de patiënt gewoonlijk in de soerau verblijf houdt. Hij draagt zoolang

een saroeëng, die, om het schuren tegen de wond te voorkomen, uitstaande wordt

gehouden door middel van een bamboe-hekje, onder de saroeëng vóór den buik

gebonden.

Meisjes worden op jeugdiger leeftijd dan jongens besneden. Het heeft plaats

binnenshuis door eene vrouwelyke doekoen, die daarvoor op eenige lekkernijen wordt

onthaald en eene kleine geldelijke belooning krijgt.

Ik zal over den Islam, zooals die door de bewoners van Midden-Sumatra bele-

den en beoefend wordt , niet verder uitweiden ; bij de bespreking van het huwelijk

en de gebruiken bij overlijden zullen van zelf nog enkele godsdienstige formaliteiten

ter sprake komen , maar voor het overige meen ik te kunnen verwijzen naar zoo

veel wat- door anderen, in opzettelijk met dat doel geschreven werken, over den

Mohammedaanschen godsdienst in Nederlandsch Indië is gezegd en dat in hoofdzaak

ook hier geheel van toepassing is.

Alleen nog een enkel woord over den eed en de wijze waarop die wordt afgelegd.

Toen ik bg de bespreking van het karakter der Maleiers opmerkte, dat zij

weinig gewicht hechten aan den eed en vaak niet schromen een valschen eed te

zweren, had ik daarbij vooral het oog op den eed zooals die wordt gezworen door
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getuigen of partijen voor de rechtbanken, voorgezeten door Europeesche of Inland-

sche ambtenaren, d. i. op den gewonen eed op den Koran. Tijdens de oude rechts-

pleging in het Gouvernement Sumatra's Westkust, was het de gewoonte eerst

getuigenis te doen afleggen, en de afgelegde getuigenis daarna al of niet te doen

beëedigen, al naar gelang de rechter zulks ter bekoming van meerdere zekerheid

noodig achtte; thans echter wordt eerst de eed gedaan, dat men de geheele waar-

heid zal spreken, en daarna de getuigenis afgelegd. Het formulier van den eed, dat

door den te beëedigen persoon woord voor woord den kali wordt nagezegd, houdt

de belofte in van de waarheid te zullen spreken, en daarna de betuiging, dat bij

onwaarheid de straffen of de vloek van God en van den Profeet den meineediffeo

mogen treffen. Gedurende het uitspreken van den eed wordt de Koran boven

het hoofd gehouden van hem die den eed aflegt, en bij het einde raakt de kali even

diens hoofd aau; de beëedigde legt ook wel zijne handen op het boek. Wie den

eed moest afnemen, scheen vroeger niet bepaald te zijn; ik heb het zoowel leeken

als geestelijken zien doen. De weinige waarde aan dien eed gehecht is zoo bekend,

dat in civiele zaken, waar de eene partij de andere of de rechter eene der partijen

den eed oplegt, dikwijls de voorwaarde wordt gesteld dien eed te doen op eene wijze

meer overeenkomstig de oude gebruiken, in welk geval hij werkelijk veel meer

waarborgen oplevert.

Zoo wordt vaak geëischt, dat de Koran niet gewikkeld zij in een katoenen

zakje, de gewone wijze waarop dat boek wordt bewaard, en dat de persoon bij

het uitspreken van den eed de rechterhand op het geopende boek houde; voorts dat

de Koran eerst worde bewierookt en de eed in de open lucht geschiede. Ook ver-

langt men wel den eed op de graven der voorouders, of op het een of ander graf

dat als heilig wordt beschouwd, 't geen basoempah di tampat uan sati heet.

Het meeste gewicht echter hecht de Maleier aan den eed die basoempah djo

pioei genoemd wordt, dat is: de eed waaraan de familie door hare tegenwoordig-

heid deelneemt. Twee vrouwelijke bloedverwanten, de ééne in de opgaande, de andere

in de afdalende linie, 'deeleu als 't ware in den eed, wanneer hij die dien aflegt,

met haar nedergehurkt boven een brandend stuk hout met walmenden wierook,

koemajan, zich zelven en zijn geslacht vervloekt, indien het door hem verklaarde

niet de volle waarheid bevat.

Wanneer in vroegere tijden twee of meer negariën een verbond sloten om elkaar

in den strijd bij te staan, dan bevestigde men zulk een verbond met een eed, welke

plechtigheid gepaard ging met het slachten van een buffel , waarvan het vleesch zou

dienen tot het houden van een gemeenschappelijk feestmaal. Terwijl het bloed werd

gegoten op de beenderen, die in een gat in den grond waren verzameld, spraken

de verbondene hoofden den eed uit. Dan gold de adat-regel:
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Nan ka sa oetang sa, baja

;

Nan ka sa bare sa ringan

:

Nan ka sa lawan sa kawan

;

Nan indaq bolië di obaï.

De beteekenis dezer woorden is : beide partijen staan in voor de schulden ; na-

en voordeel wordt gelgkelijk gedragen en genoten; de een is steeds verplicht den

ander bij te staan; zoo blijft het onveranderlijk.

Verdenkt men iemand van een meineed en treiïen hem of zijne bloedverwanten

ongelukken, dan houdt men zich van zijne schuld overtuigd en beschouwt die on-

heilen als eene onvermijdelijke straf des Hemels.

De meeste Korintjiërs zijn volijverige belijders van den Islam, doch hunne

kennis van dien godsdienst strekt zich niet verder uit, dan die hunnei geloofsge-

nooten elders in Midden-Sumatra. Van dien godsdienstzin trekt de geestelijkheid

partij door dzakat en fitrah ten eigen bate zoo hoog mogelijk op te drijven, en dank

zij de aldus verkregen middelen, weet zij haren stand boven alle andere te verheffen.

Een deel der Korintjiërs echter, de bewoners van Kamoen , Tandjoeng-Pau en

Oedjoeng-Pasir, zijn geen Mohammedanen maar heidenen, en vereeren even als hunne

voorvaderen de déwa's of geesten. Hun godsdienst heet Asi-Pelarö en bestaat hoofd-

zakelijk in het brengen van offeranden aan gestorven voorvaderen en aan de déwa's,

alsmede in het uitvoeren van godsdienstige dansen.

Maar niet alleen zij , ook de Mohammedaansche Korintjiërs zijn in hooge mate

bijgeloovig en stellen een onbepaald vertrouwen in de uitspraken van personen die

zij denken dat met bovennatuurlijke macht begaafd zijn. De formulieren waarvan

die personen zich bedienen, zijn gegrift in bamboelatten, met een schrift dat

intjong heet en hoogst waarschijnlgk niet van het rèntjongschrift verschilt i). In

welke taal die formulieren gesteld zijn, is mij niet bekend; wel is het nagenoeg

zeker, dat de taal die tegenwoordig in Korintji gesproken wordt, een dialect van het

Manangkabo Maleisch is-).

Omtrent de godsdienstige begrippen der Koeboe's valt hier slechts weinig te

') Wordt daarvoor misschier het bijzondere Korintji-Alphabet gebruikt, dat in Marsdens

sMiscellaneous M'orks" en in de «Preliniinan' Dissertation" vóór Crawfurd's «Malaj- Graramar

and Dictionary" is afgebeeld , en met het rèntjong-schrift wel eene algemeene overeenkomst

heeft, maar in de bijzonderheden geheel daarvan afwijkt? P. J. V.

-) Deze en andere in dit werk voorkomende mededeelingen omtrent de Korintjiërs dank

ik aan een rapport van mijn Collega, den Heer W. Hoogkamer, waarvan mij door den Gou-

verneur van Sumatia's Westkust een afschrift geschonken werd.
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zeggen, dewijl onze ontmoetingen met hen telkens van te korten duur waren om

nauwkeurige kennis van hun leven en denken op te doen. Degenen die zich eene

vaste woonplaats hebben gekozen, zooals die langs de Lalang-rivier en nabij Djambi

,

komen meer en meer met de Maleische bevolking in aanraking en namen van

hen den grooten Allah over, niet om dien te aanbidden als eenigen God, maar om

hem te plaatsen in de lange rij vau geheimzinnige machten , die de wildernis , de

stroomen en de lucht tot verblijfplaats hebben. In een verslag van den Heer Cor-

nelissen over een bezoek door hem aan den nabij Djambi wonenden Koeboestam van

den dipati Mandjoh gebracht, lezen wij dat, volgeus dien dipati, in de wildernissen

Koeboe's rondzwerven die geen godsdienst hebben en zich ook volstrekt niet om

een leven hier namaals bekommeren. Zij gelooven echter, en dus hebben ze wel

godsdienst, aan een aantal kwade geesten, waarvoor zij zeer bevreesd moeten zijn.

Van den door hem bezochten stam zegt hij: „Hoewel nog zeer onvolmaakte Mo-

hammedanen, volgen zij toch de voornaamste gebruiken van den Islam; hunne kin-

deren worden besneden." Of dat ook met de aan de Lalang wonenden het weval

is, weet ik niet, maar wel, dat zij zich niet bekreunen om de voorschriften van

den Islam aangaande hetgeen rein en onrein is; want varkensvleesch is hun hoofd-

voedsel. In geen hunner dorpen heb ik eene moskee opgemerkt en ook het soem-

bajang der Maleiers zag ik bij hen nergens.

De eed is den Koeboe's niet onbekend. Van die in Rawas vernam ik, dat

zij bij het afleggen van een eed de woorden „di tènggang poenggoer,

pakoe deloeroet" uitspreken, en tegelijk van een varenstengel alle blaadjes

afscheuren en wegwerpen. „Moge, als ik onwaarheid spreek, een neerstortende boom

mij verpletteren, moge mijn geslacht uitsterven en vernield worden als deze

varen," dit moet volgens hun zeggen de beteekenis van dezen eed zijn.

De Islam is de ofSciëele godsdienst van den Maleier; maar wie tot zgn ge-

moedsleven wil doordringen, kan daarbij niet blijven stilstaan. Die godsdienst is

geen uitvloeisel van zijn eigen denken, geen afspiegehng in zijn gemoed van de

natuur waarin hg leeft. Zij is een van buiten opgedrongene , een vreemde, die dan

ook slechts als een kleed over de geheele maatschappij is uitgespreid, als een kleed

vol scheuren en gaten, waardoor overal de dieper liggende natuurdienst, de ver-

eering van de zielen der afgestorvenen, de vreeze voor de onzichtbare geesten der

bosschen en wateren, te voorschijn treedt. De Islam heeft geen dieper wortel ge-

schoten in de harten der Maleiers, dan het mostapijt dat overal de kruinen van

het Barisan-gebergte bedekt, in de woest dooreengeworpene rotsmassa's, waarvan het

de scherpe kanten en steile spitsen niet wegneemt , maar alleen voor het oog door

zacht golvende lijnen vervangt.

En hoe kon het ook anders? Zou een volk, dat nog niet éénmaal den dorpel
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heeft betreden van den tempel der wetenschap, vrij kunnen blijven van den altijd

werkenden invloed der natuur waarin het leeft, eene natuur zoo grootsch, zoo trotsch,

zoo geheimzinnig en indrukwekkend, dat zelfs het gemoed van den koelberekenen-

den en alles onderzoekenden Europeaan door hare overweldigende kracht wordt

meegesleept ?

Neen, voorzeker niet! Zijne natuurbeschouwing is zijn godsdienst. Dat geheim-

zinnige en toch zoo duidelijke geruisch door het stille woud, dat is de boschgeest,

die met zgne scharen zijn domein doorzweeft; stil! verroer u niet, opdat hij u

niet bemerke , de Machtige , ea u sla met zijnen toorn , tot straf voor uwen over-

moed van in zgn weg te treden! Dat eindeloos bladerdak, gesteund door de onme-

telgke zuilen der eeuwenoude woudreuzen, vormt de gewelven van zijn verblijf. De

haast onbereikbare toppen der vulkanen, met hunne voor den Maleier ondoorgronde-

lyke fornuizen, die vuur en verderf braken over zijne velden, kunnen zij anders zijn

dan de troonen der berggeesten , die onbeperkt heerschen in die schrikwekkende oorden ?

Zoo denkt en gevoelt de Maleier; zoo heeft hij zich zelf een godsdienst ge-

schapen , die , ontleend aan de natuur rondom hem , weerklank vindt in zijn hart

;

een godsdienst, waarin plaats is voor alle uiterlijke vormen en derhalve ook die

van den Islam zonder tegenkanting konden worden opgenomen.

Dien natuurgodsdienst hebben in verschillende graden van ontwikkeling alle

onbeschaafde volken met elkander gemeen, en zelfs bg de meest beschaafde wordt

dezelfde leer door de minder ontwikkelde volksklasse en door degenen wier levens-

vsTJze hen meer in aanraking brengt met de natuur, in zekere mate beleden.

Tal van geesten, waarvan het grootste gedeelte den mensch vijandig is, en

wier gunst men door offers, zooals 't branden van wierook, moet winnen, of

waarvan men den boozen invloed door bezweringen of amuletten onschadelijk moet

maken, leven in, op en boven de aarde. De kennis dier middelen heet het eigen-

dom te zijn van weinigen, de doekoen 's en oerang batoewah; en gelijk

bij de Christenen der Middeleeuwen een stuk van het kruishout, een weinig gewijde

aarde, het uitspreken der namen van God en Jezus of van een heihge, of ook

het teeken des kruises, als onfeilbaar middel werden beschouwd tegen duivelskun-

stenarijen, zoo gebruikt ook de Maleier Koranspreuken om zijne geesten te bezweren,

wier macht men hem geleerd heeft aan die van Allah ondergeschikt te achten ; of

heeft hij daarvoor een steen, een stukje hout of een ander levenloos voorwerp,

waaraan hij bovennatuurlijke kracht toekent.

Door den Islam heeft hij de goede geesten, malaïkat, leeren kennen, dat

zgn de engelen, van wie ieder zijn werkkring heeft en die tot geene kunne

behooren. Twee vergezellen den mensch om aanteekening te houden van zijn levens-

gedrag, een ander heeft de wacht aan de poorten der hemelen, een vierde bewaakt

de hel , weer een ander is belast met het overbrengen van AUah's bevelen aan de
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120004 nabi's en zoo meer. Al die engelen zijn zondeloos, behalve twee, die

door Allah veroordeeld werden om bij de bronnen van de rivier Nil aan de voeten

te worden opgehangen tot den dag des oordeels. Het zijn deze beide van wie

de al é moe 1) sihije, de geheime kunst om vrouwen te verleiden, afkom-

stig is.

Zonderling en onbepaald zijn de denkbeelden omtrent een toekomstig leven;

dit staat echter vast, dat de afgestorvenen de macht hebben om gunstig in te

werken op het lot der levenden ; de graven , die gehouden worden voor de rust-

plaatsen der eerste bewoners eener negari of van personen om hunne vroomheid

beroemd, worden met heiligen eerbied betreden, als men er heengaat om hulp te

vragen in nood.

Het denkbeeld van zielsverhuizing maakt deel uit van den Maleischen natuur-

dienst; zoo bestaat de voorstelling, dat zich op de maan een reusachtige waringiu-

boom bevindt, in wiens schaduw de afgestorvenen verblijf houden, tot Allah over

hen richt. Ook is het geloof aan eene zielsverhuizing in dieren algemeen, zoowel

bij de Manangkabo Maleiers als bij de bewoners van Redjang, Lebong en Rawas,

en schrijft men aan sommige personen de macht toe om t^delijk eene andere ge-

daante aan te nemen.

Wanneer zich drie of zeven dagen na de begrafenis eene opening in het graf

vertoont, is het een bewijs, dat de ziel van den overledene in het lichaam van een

dier is verhuisd: van een tijger als de opening boven het hoofd, van een varken

of witte siamang als zij boven het midden , van een slang of simpai als zij boven

de voeten is. Zeven malen heeft bij de zoodanigen de gedaanteverwisseling in ver-

schillende diervormen plaats.

Op den linkeroever der Rawas ligt de kleine doesoen Djangkat, waarvan de

bewoners nu en dan in de wildernis tegenover het dorp een witten siamang hebben

opgemerkt. Aan dat dier schrijven ze bovennatuurlijke kracht toe; het is een booze

geest, die de oorzaak is van den dood der kinderen , en telkens wanneer een kind

zal sterven, zijn onheilspellend geschreeuw en geschater laat hooren.

De aarde stelt de Maleier zich voor als eene platte schijf, gedragen door een

rund , dat op een ei geplaatst is , welk ei weder wordt gedragen door een visch

,

die op water in een bekken van steen zwemt. En onder dat steenen bekken ? . . .

.

„Kalam", antwoordt men u, daar is de eeuwige duisternis. Schudt het rund zijn

kop dan ontstaat aardbeving. Bliksem komt van de aarde of van den hemel;

badije malaïkat, geweerschoten van geesten, noemt de Maleier het onweer.

Als zich een regenboog vertoont, dan heet het, dat een zekere djihin vertoornd

is, en wanneer slechts een stuk van den regenboog te zien is dat den horizon niet

') Aiab. iJLc wetenschap.
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raakt, dan is het een tandó oerang mati badarah, een teeken, dat iemand

een gewelddadigen dood stierf.

Tandó boerahan, als de zon • rood ondergaat, is een teeken van hoog

water. De wind ontstaat in diepe kloven en gaten, poepoeïtan kaliïng,

en wordt veroorzaakt door djihin's die daar verbHjf houden, 's Menschen hart is

in drie deelen verdeeld, een wit, een rood en een bont; die de inspraak volgt van

't witte, handelt altijd goed; hij die zich door het bonte laat beheerschen, doet

afwisselend goed en kwaad, en hij wiens roode hart zijn daden bestuurt, is iemand

van slecht gedrag.

Onder de djihin's is er één omtrent wiens daden velerlei overleveringen be-

staan ; het is de K o e 1 am b a i , die de macht heeft zich in menschelijke gedaante

te vertoonen en nu eens als een oud man met vuile armoedige kleeding, dan weer

als een net uitgedost jongeling in de dorpen verschijnt, waar hij de harten der

menschen beproeft en hun die hem slecht behandelen, onheil aanbrengt. Brand, het

instorten van huizen, 't vervallen van dorpen, wordt aan hem toegeschreven.

ledere streek heeft haar Koelambai; zoo houdt die der XII Kötó verblijf op

den Boeki-Tjamin, bij de bronnen van de Sangije. Eens dat hij in het dorp

kwam in de gedaante van een arm man, had hij een kikvorsch in een bamboe-

koker en bood aan eene vrouw de bamboe met haar inhoud in ruil voor wat

rijst. „Wij eten geene kikvorschen" , was het minder heusche antwoord ; maar een

kleine jongen, die juist zijn maal deed, stond dat voor den koker met den kikvorsch

af. Nauw was de arme man verdwenen, of in de bamboe werd een groot stuk

goud gevonden, en den dag na het voorgevallene brandde het huis af van de vrouw

die den Koelambai rijst geweigerd had.

In Rawas, niet ver van Karam-Panggoeng , tusschen Moeara-Roepit en Soeroe-

langoen, ligt in de wildernis een klein meer, „Danau Rajó" genoemd, in welks

spiegelgladde wateren zich het dichte groen van den oever weerkaatst. Ik had

gehoord, dat aan het ontstaan van dit meer eene legende verbonden was, maar

alle pogingen om die te vernemen bleven vruchteloos, totdat wij op onze reis naar

de Boven-Rawas en Lebong, in de doesoen Pangkalan den nacht doorbrengende,

haar van den Panghoeloe, het hoofd dier doesoen, vernamen. In de kleine balai,

een gebouwtje tot verblgf voor doortrekkende ambtenaren bestemd, bracht de Pang-

hoeloe ons een bezoek en deed ons het volgend verhaal, waarin weder de Koe-

lambai de hoofdrol speelt.

„Niet altoos was het eenzaam en stil op de plaats waar nu Danau Rajó gelegen

is; daar stond eenmaal een rijke en bloeiende doesoen, daar leefde eene welvarende

bevolking. Het huwelijk der dochter van het dorpshoofd zou met grooten luister

worden gevierd. In de ruime balai waren de meeste bewoners bijeen, allen in

feestdos getooid , en de tonen van gamelan en gandaug's klonken vroolijk door
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het dorp. De feestvierenden zaten in lange rijen voor de weivoorziene schalen met

rijst en gebak, toen een vreemdeling, een oud man, in lompen gehuld en met

moeite voortstrompelende , de feestzaal binnentrad. Zijn lichaam was met booze

zweren bedekt en de honger stond hem op 't gelaat te lezen. „Laat mij hier een

oogenbük rusten" sprak hij, „en geef mij een handvol rijst, ik heb honger". —
„Jaagt hem weg" klonk het van alle kanten, en in plaats van den oude de

gevraagde rust te gunnen, dreef men hem voort en schold hem uit. Op het plein

vóór de balai zette de man zich neder, nam daar een lidi, de nerf van een klap-

perblad, stak die in den grond en riep nu op spottenden toon de vergaderde

menigte toe: „Gij grooten en machtigen, onder u allen is er niet één, die deze

lidi uit den grond kan trekken!" Terwijl de oude man zich verwijderde, kwamen

een paar jongelieden uit de balai naar beneden en schopten verachtelijk tegen de

klappernerf, die onwrikbaar bleef staan. Al hunne pogingen om haar uit te trek-

ken bleven zonder gevolg, en zoo ook die van de andere feestgenooten , die gaande-

weg naar buiten waren gekomen.

„In de woning van een paar oude lieden, die geen deel hadden genomen

aan het feest, vond de moede reiziger een gastvrij onthaal. Niet lang vertoefde hij

daar echter; na wat rijst te hebben genuttigd, verliet hij het huis, maar alvo-

rens zich te verwijderen, legde hij er een groot aantal bamboestaken onder. Toen

keerde hij naar het plein bij de balai terug, waar nog altijd de menigte vergeef-

sche pogingen deed om de lidi uit te trekken. „Gij hebt mij als een hond weg-

gejaagd", zoo sprak hij het verzamelde volk aan, „maar de lidi, die ik in den

grond plantte, kunt gij niet verwijderen. De dood zij uw straf
,
gij onbarmhartigen

!"

En de lidi tusschen duim en vinger vattende, trok hij die uit, waarop onmiddellijk

een groote waterstraal uit het gat opspoot. Terwijl allen als aan den grond gena-

geld stonden, was de oude verdwenen. Het water bruiste en stroomde met steeds

grootere kracht, het gat verwijdde zich, in weinige oogenblikken zonk de doesoen

weg en alles, menschen en vee, vond een graf in de golven. Alleen het echtpaar

dat den oude gastvrijheid had verleend, bleef gespaard; de bamboestaken die hij

onder het huis had gelegd, hieven het op, en zoo dreef het, als op een vlot, naar

den oever.

„Als zware onweerswolken den hemel verduisteren en de stormwind het water

van het meer in beweging brengt, dan komen op de plaats waar eens de balai

stond, nog hanenveeren aan de oppervlakte drijven en hoort men de tonen van

gamelan en gandang; — dan vieren de geesten feest daar beneden."

De oude Panghoeloe had met vuur verhaald en onze koeli's zaten met open

mond te luisteren. Onwillekeurig wendden zij bij het einde den blik naar buiten,

alsof zij verwachtten den geheimzinnigen vreemdeling voor zich te zien.

ill. 1. 10
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Nog enkele andere overleveringen die van het bijgeloof der Maleiers getuigen,

mogen hier eene plaats vinden.

Ali, Mohammads ridderlijke schoonzoon, leeft bij hen voort onder den naam

van Toean koe-B agindó-Ali, en wordt gezegd verblijf te houden tusschen hemel

en aarde. Hij was, zoo luidt de sage, een doebalang van Mohammad en beroemd

om zijne weergalooze kracht; hij nam aan de aarde op te tillen, als er maar een

handvat aan was; hij riep de engelen op om zyne ziel te nemen als zy konden,

maar dat konden zij niet, want Toeankoe-Bagindó-Ali was onsterfelijk. Zeven dagen

lang had hij in het graf gelegen, toen een engel naar hem kwam zien, aan wien

hg zich wist vast te grijpen om hemelwaarts te vliegen.

Als zich des morgens een gerommel in de lucht doet hooren, zegt men: daar

hinnikt het paard van Toeankoe-Bagindó-Ali, die gaat soembajang.

Te Soengei-Simauoeng, een gehucht aan de Si-Kiah, in het zuiden der Pa-

dangsche Bovenlanden gelegen, werd mij verhaald, dat, een halve dagreis vandaar,

een plaats in de wildernis is, die Ranah-Tandjoeëng-boengó heet. Daar vindt

men zeven waterspruitjes, pantjoeran toedjoew, die vroeger uit evenveel ivoren

buizen stroomden en de badplaats waren van zeven poet i's i): P. Toewó, P. Roen-

doew, P. Adoewe-Djama, P. Bambang, P. Soera u, P. Sari-Soetó,

P. Taroejs-mató en P. Bongsoe, die des donderdags uit den hemel neerdaalden.

Na het genot van het bad, werden zij door eene oude vrouw, Man dei-R o eg ia,

wier hut bij de Pantjoeran toedjoew stond, op versnaperingen onthaald. De af-

stammelingen van Mandei-Roegia wonen te Soengei-Simauoeng en bewaren als

erfstuk, poesakó, een soort van koperen bekken of mömongan, si pangkiang

rimbó „de helderkhnkende uit het woud" genaamd.

Op het pad, dat van Takoeëng naar Poelau-Poendjoeëng leidt, moet een groot

rotsblok liggen, de Ba toe-bad ar ah, waaraan zich, naar men zegt, onuitwischbare

bloedvlekken bevinden en waarlangs geen vee kan vervoerd worden, omdat het

spoedig daarna sterven zou.

Djihin, oerang-aloejs, sètan en antoe zijn algemeene benamingen voor

booze geesten, waartoe gerekend worden: de Palasiëq, Tjindakoe, Ibilijs,

Mabou-boengó, Mambang, Djihin di bawah lauoet, Pari, Déjwa,

Djanoen, Tindoeng, Tadoeëng, Lèngah, Binti, Gando-kajö en de

Lodér api meleboeroe der Koeboe's.

') Dit woord, dat gewoonlijk vo rstendochter beteekent, staat hier voor oerang-

aloejs, geesten.
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Djihin zijn er zoowel mannelijke als vrouwelijke; sommige belijden den Islam,

andere zijn ongeloovig en juist die zijn den mensch vijandig en veroorzaken ziekten

en rampen. Hun vorst heet Djihin toengga, de eenzame, de eenige, en

een hunner, de Djihin pa boe roe, is steeds vergezeld door een aantal hon-

den, wier geblaf, door de houden op aarde vernomen, beantwoord wordt door een

aanhoudend gehuil, dat de tegenwoordigheid van den jagenden geest verraadt.

Door een Malaïkat werd deze Djihin met een bliksemstraal aan den schouder

getroffen, waardoor deze ging rotten, met het gevolg dat er duizenden wormen in

rondkruipen. Om die reden is de Djihin ook steeds omringd door een vlucht van op

die wormen azende vogeltjes.

Ik zal omtrent sommige der genoemde geesten iets naders mededeelen, en

daartoe beginnen met de Palasiëq. Dit zijn eigenlijk geene geesten, maar men-

schen die de macht hebben het hoofd met den hals of ook de ingewanden van hun

lichaam af te zonderen, zoodat die deelen een op zich zelf staand geheel vormen, dat

meestal 's nachts het lichaam verlaat, om rond te sluipen waar iemand gestorven,

gewond , vermoord of geboren is , en daar het bloed op te likken. Onder het huis

waarin een kind geboren is, legt men daarom altijd doornstokken , om de Palasiëq

te weren. Is er iemand gewond en kan men het uitspuitende bloed niet stelpen,

dan heet het: „lai lasiëq dèh Palasiëq", dat wil zeggen: de Palasiëq heeft aan

de wond gezogen; daardoor is die ongeneeslijk geworden en moet de gewonde sterven.

Er bestaat een groote afschuw voor een huwelijk met iemand die Palasiëq is,

maar toch, zegt de Maleier, komen die huwelijken voor, omdat men het niet altijd

weet. De Palasiëq heeft de macht zich ontzichtbaar te maken, doch is dan aan

zijn geluid te herkennen.

Allerzonderlingst en zeer phantastisch is het verhaal omtrent de Tjindakoe.

Naar den kant van Korintji, zoo luidt het, ligt de negari Banije-balingka,

aldus genoemd naar een muur van ban ij e (PI. XV fig. 1), platte boven den grond

groeiende boomwortels, die eene groote uitgebreidheid hebben. De negari telt twee

dorpen, bewoond door de oerang Tjindakoe, van welke die van 't eene dorp

de gedaante van mensch of tijger, die van het andere de gedaante van mensch of

varken kunnen aannemen. Hun koning is door een aan zijn navel bevestigde ke-

ten aan eene rots geklonken. Op zekere tijden van het jaar verlaten de Tjindakoe

hun negari en sluipen in de gedaante van tijgers door de bosschen, om zich naar

de door menschen bewoonde streken te begeven, waar ze op roof uitgaan. Komen

zij aan eene groote rivier, die zij niet kunnen overzwemmen, dan veranderen

zij zich in een mensch met een vracht op het hoofd, zoodat zij er uitzien als een

reizend handelaar, en vragen den een of anderen prauwvoerder hulp om hen over te
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zetten. Aan de overzijde nemen zij hunne tijgergedaante weer aan en vervolgen zoo

hun weg. Als zij een dorp bereiken, vertoonen zij zich weer als gewone menschen,

van wie zij alleen onderscheiden zijn door het gemis van een geul in de bovenlip,

en vragen in een huis om nachtverblijf, ten einde, wanneer alles in diepe rust

ligt, als tijgers op de slapenden aan te vallen en de harten der menschen te

verslinden. Ook de veestapel is van hunne gading. Den aan de rots geketenden

koning brengen zij bij hunne thuiskomst djantoeëng pisang mede, de onge-

opende bloem van de banaan, die ze hem voor een menschenhart te eten geven. „Indien

menschenharten zoo bitter zijn", spreekt dan de koning, „begeer ik niet naar de

Rantau (veraf gelegen streken) te gaan"; en dat is gelukkig, zegt de Maleier, want

als ze den koning waarlgk menschenharten te eten gaven, zou hij die zoo smake-

lijk vinden, dat hij zich van zijn keten losrukken en naar de door menschen be-

woonde landen gaan zou, om daar iedereen te vermoorden. De priester der Tjindakoe

heet Sièq Koekoe ï, en een gebed tot dien Sièq is het eenige middel om van

hunne aanvallen bevrijd te blijven.

Eens gebeurde 't, in lang vervlogen tgden, dat iemand die met de bewaking

van eene vorstelijke woning belast was, een der koeien uit den stal onder 't huis

door een tijger zag aanvallen. Hij greep de lans van den vorst toembaq baram-

boeï en stak daarmede naar den tijger, die met dit wapen in het lichaam op de

vlucht ging. Bevreesd om den vorst het verlies van de lans mede te deelen, en ho-

pende die te kunnen terugkrijgen, vervolgde de man den gewonden tijger, en zoo

kwam hij eindelijk in de negari der Tjindakoe, waar hem gevraagd werd of hij

iemand kon genezen, die in de Rantau gewond was. Hij zeide het te zullen beproe-

ven, mits men hem met den gewonde alleen liet. Dit geschiedde en nu trok hij het

gzer van de lans uit ,de wond en het gelukte hem die te heelen. Tot belooning

werd hij door de Tjindakoe sati, onschendbaar, verklaard, en verkreeg hij

de al ém o e — waarover straks nader — om te beletten, dat een Tjindakoe hem of

iemand der zijnen of zijn veestapel aanvalt. Daarna keerde hij naar zijn land terug.

De Tjindakoe, die de gedaante van varkens kunnen aannemen, zijn niet zoo

gevaarlijk, omdat zij alleen aan de veldgewassen nadeel toebrengen.

Wanneer een kind geboren wordt, ontstaan ook booze geesten, die Ibilijs

heeten, waarom het noodig is jonggeborene en moeder goed te reinigen. De

ibilijs is de duivel van den hartstocht, wiens hulp men inroept om zijne booze

lusten bot te vieren. Hij vaart in den mensch en zet hem aan tot allerlei kwaad;

h^ is de oorzaak van ziekten als waanzin, idiotisme, toevallen en si-djoendai.

Een doekoen, gewoonlijk een oude vrouw, is, voor eenig geld, de tusschenpersoon

;

zij kent de plaats, meestal eene bron, een groote boom of een rotsblok, waar de

oifers, in wierook en verschillende kruiden bestaande, gebracht moeten worden,
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en weet de vereischte formulieren op te zeggen. Het voorwerp van den hartstocht

wordt door den ibilijs betooverd, zoodat het aan de verleiding geen weerstand kan

bieden. Voor dit doel wordt ook pakasië gebruikt, dat is een mengsel van alleilei

vuUigheid, waarvan slechts enkele doekoen's het geheim kennen, en dat wordt

toegediend aan hen, wier liefde men wil winnen.

Een der bij de Maleiers meest gevreesde ziekten is k o e t ó , eene soort van me-

laatschheid; in Lebong wordt zij koeïng genoemd en beschouwd als 't werk van

een boozen geest, die daar de Djihin di bawah lauoet heet, en wiens ontstaan mij

door een doekoen op de volgende wijze werd verklaard.

In den beginne was er lucht noch aarde. Toen schiep Toeankoe-Koeaso,

God, de tanah satapak, de aarde, en zond na eenigen tijd den engel Radjó-

Braïl daarheen, om hem bericht te brengen, hoe het er toeging. Radjó-Braïl bracht

Toeankoe-Koeasó tot antwoord, dat hij op aarde een mensch gevonden had die

een deel der aarde had verwoest. Hierover vertoornd liet Toeankoe-Koeasó dien

mensch vóór zich brengen en vroeg hem de reden van zijn overmoed. „Ik ben

machtiger dan gij", luidde het antwoord, „en de aarde behoort mij." Maar toen

het er op aankwam die grootere macht te bewijzen, bleek alras het onvermogen

van den mensch, die door Toeankoe-Koeasó in zee werd geworpen en daar voort-

leeft als een kwaaddoende geest, de Djihin di bawah lauoet.

Somwijlen komt onder de vrouwelijke bevolking epidemisch eene ziekte voor,

die men tijdelijken waanzin zou kunnen noemen. De vrouwen zitten wezenloos voor

zich te staren of loopen gillende rond , en in die vlagen meenen zij een persoon te

zien dien zij willen aanvallen, maar niet kunnen bereiken. Te Langki, een plaatsje

in Zuid-Si-Djoendjoeëng vonden wij zeven vrouwen van één gezin door die ziekte

aangetast; men noemt haar Si-Mabou-boengó, even als den boozen geest, aan

wien men haar toeschrijft en die, naar men meent, daartoe het water vergiftigt.

Mambang is een djihin die zwangere vrouwen vijandig is en in Lebong

Tindoeng genoemd wordt; hij vaart in de moeder, om het ongeboren kind te

verteren. De Djoembalang rooft de padi bij den oogst en het vleesch bij het

slachten en de Isj tanah brengt verlamming te weeg bij dengeen in wien hij is

gevaren.

Booze geesten aan welke geen bepaalde eigenschappen worden toegeschreven,

maar die in 't algemeen de menschen schaden, zijn de Pari, Déjwa, Djanoen

en Si-Gando-kajó.

Boschgeesten , zooals de Tadoeëng en Lèngah, die men zegt dat de ge-

daante van een vogel hebben, zijn zeer gevaarlijk; de enkele ontmoeting met zulk

een dier heeft den dood ten gevolge. Andere boschgeesten houden verblijf in en op
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rotsen en boomen, vooral op takken en wortels van bijzonderen vorm, zooals de kaj oe

bapasoeëng, de toenggoewe boetèq, de toendjang bakau en andere

(PI. XXXV fig. 4, 5 en 6). De slingerplanten en lianen die in grillige guirlandes

van de hemelhooge kruinen afhangen, zijn de antoeëng-antoeëng sètan,

het speelgoed der geesten ; open plekken in het woud , zooals de saloeëng angin,

waar men zegt dat de omstaande boomen nu en dan hunne kruinen tot elkander

buigen, zijn de plaatsen waar zij bijeenkomen. In de wildernis vereischt het steeds

de meeste voorzorgen, om geen boom te vellen waarop een boschgeest woont, en

nooit zal men hout voor eene woning kappen, eene ladang aanleggen of bosch-

producten inzamelen, zonder eerst één of meer kippen te hebben geslacht, wierook

gebrand en de noodige vergunning en hulp van de boschgeesten afgesmeekt te

hebben. Wordt iemand ziek, kort nadat hij in 'tbosch is geweest, dan haast hij

zich weer derwaarts om te offeren, teneinde den boschgeest, dien hij als de oorzaak

zijner ziekte beschouwt, te verzoenen. Hoort men des avonds een gonzend geluid

in de lucht, dan drukt de moeder haar kleine dichter aan de borst en mompelt

zachtkens : Binti laloe, Allahoe akbar, „de binti gaat voorbij , Allah is

groot!" Boschgeesten heeten meestal AntoeofHantoe en ontstaan, zegt men,

uit het bloed van personen die door het een of ander ongeval, waarbij verwonding

plaats heeft, om het leven komen. Men spreekt van de Antoe tinggi, de

Antoe-bangkai, de Antoe-si-hampa, omtrent welke de zonderlingste ver-

halen in omloop zijn.

De meest gevreesde geest der Koeboe's is de Lodér api meleboeroe,

van wiens nabijheid men verwittigd wordt door een dof geluid in de wildernis.

Wanneer de Koeboe dat geluid hoort, verbergt hij zich onder takken en blaren,

om niet door den boschgeest te worden bemerkt.

De boenian zijn de geesten der mijnen; zij houden verblijf op die hellin-

gen van het gebergte waar aanhoudende aardstortingen plaats hebben, en die dan

ook tambang boenian genoemd worden. Ik laat hier het verhaal van het ont-

staan dier oerang-boenian volgen

:

Tijdens het leven van Mohammad, terwijl hij, van zijne hemelvaart op aarde

teruggekeerd, aan de menigte Allah's woord verkondigde, was er iemand die

niet geloofde aan die hemelvaart, omdat het zijn begrip te boven ging, dat men

in éénen nacht alle hemelen en werelden kon bezoeken. Toen hij te huis kwam,

vond hij zijne vrouw bezig met het toebereiden van het maal en zeide haar nog

vóór het eten te willen gaan baden. Bij de rivier gekomen, ontdeed hij zich van

zijne kleeren en ^dook onder in het heldere nat. Daar brak een hevig onweer ,boven

zijn hoofd los; het was hem alsof de aarde wegzonk en hij verloor het bewustzijn.

Plotseling nu was hij als vrouw verplaatst in een andere wereld, waar hij
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trouwde met een man wien hij vele kinderen schonk , die hij zag opgroeien en

huwen en op hunne beurt kinderen krijgen, en zoo leefde hij naar zijne meening

honderden jaren.

Toen gebeurde het, dat hij, zich badende in een beek, op nieuw overvallen werd

door een hevig onweder, zoodat hij bewusteloos neerzonk en weer tot zich zelven

kwam bij het riviertje waarin hy op aarde gebaad had. Zijn kleederen lagen nog

aan den oever en nadat hij die had aangetrokken, keerde hg naar huis terug, waar

hij zijn vrouw nog steeds bezig vond met het bereiden van het maal.

„Hoe is het", sprak hij tot zijne vrouw, „meer dan duizend jaar zijt ge reeds

bezig; is nu het eten nog niet klaar?"

„Wat bazelt ge van duizend jaar, een oogenblik slechts zijt ge uitgeweest om

te baden."

Eu de verwondering van den man steeg hoe langer hoe meer, maar hij ver-

telde niet aan zijne vrouw wat met hem was voorgevallen; hij was thans overtuigd

van de waarheid der hemelvaart van den Profeet en haastte zich tot hem om hem

eerbied te bewijzen. Mohammad nu vroeg hem: „hoevele zijn uwe kinderen en klein-

kinderen in de andere wereld?" De man noemde hen allen en het zijn die kinderen

en kleinkinderen met hunne afstammeliügeu, die op aarde oerang-boenian werden.

Sedert bestaat de gewoonte, om, wanneer het lang duurt voordat de rgst

gaar is, te zeggen, lah sïïriboe tauoen aloen djoeó masaq, „reeds dui-

zend jaar en nog is het niet gaar".

De Maleiers onderscheiden tampat sati en karamat of kiramat. De

eerste zijn plaatsen waar zich geesten ophouden en die men vreest te betreden, zoo-

als de boven reeds besproken Batoe-badarah, de Batoe-koedó nabij Aijië-

Abang, de Batoe-Asoe en Lipè-kaijen in de Batang-Hari en zooveel

andere meer. Sati is ook de top van den Piek van Korintji; sati zijn de

holen en spleten, waaruit vergiftige gassen opstijgen; al die plaatsen hebben hare

sagen en de steen die den naam van een dier draagt, is volgens de overlevering

vroeger werkelijk een dier geweest, maar werd door de eene of andere omstandig-

heid in steen veranderd.

Eene plaats die sati is, vermijdt men te betreden, omdat men het niet onge-

straft zou kunnen doen , en dikwijls wordt ook tot het sati zijn van eene plaats

besloten uit het kwaad dat men na een bezoek aldaar ondervindt. Zoo bracht een

zekere Radjó-Gagah van Talau met eenige helpers twaalf karbouwen naar

Soengei-Pagoe. Toen zij de Liki passeerden, was het water troebel en al de kar-

bouwen die er van dronken, stierven. Verwoed hierover gingen Radjó-Gagah en de

zgnen de rivier op om de oorzaak van die vergiftiging op te sporen, en vonden

nabij den oorsprong een, op een karbouw gelijkend dier, dat zich wentelde in het
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water. Radjó-Gagah greep het dier bij de horens, maar toen bleek het slechts een

steen te zijn. Nauw waren hij en de zijnen te Talau teruggekeerd, of zij werden

ziek en stierven; hieruit bleek dus, dat die plaats aan de Oeloe Liki sati was.

Door karamat worden plaatsen verstaan die geheiligd zijn door de graven der

voorouders of van vrome priesters, en werwaarts men gaat ter bedevaart, om de

voorspraak dier afgestorvenen tot herstel van ziekte, of bij slechten oogst en andere

rampen in te roepen, of wel om dank te zeggen, wanneer het gebed verhooring

heeft gevonden.

Gewoonlijk wordt, om die verhooring te verkrijgen, de belofte afgelegd, van

eene geit, eene koe of karbouw te zullen slachten, hetgeen dan mamasang kau-

oewe heet. Vaak ziet men eene rij mannen en vrouwen, feestelijk uitgedost en be-

laden met eetwaren, voorafgegaan door een jongen die een geit of een rund aan

een touw leidt, zich naar 't een of ander heilig graf begeven, terwijl de trein door

een hadji wordt gesloten. Zij gaan zich kwijten van de vroeger afgelegde belofte,

en op de plaats aangekomen vangen zij aan met een gebed, waarna het medege-

brachte dier geslacht en door de vrouwen in de open lucht toebereid wordt, om

er een gemeenschappelijken maaltijd van te houden. Voordat men huiswaarts keert,

ontvangt men voor eenige duiten, uit handen van hem aan wien het graf behoort,

gewoonlijk een afstammeling van den overledene, een handvol aarde uit dengewijden

grond en eenige takjes en bladeren van daarop groeiende planten , 't welk alles wordt

medegenomen, om, in een doekje gewikkeld, als amulet om den hals gedragen te

worden, of om er den pas herstelde mede in te wrijven, teneinde algeheele genezing

te bevorderen.

Uit eerbied voor de afgestorvenen worden de graven eens of meermalen in het

jaar schoongemaakt en de daarop geplaatste steenen, médjan, met citroensap

besprenkeld, bij welke gelegenheid ook op de graven gebeden wordt.

Tusschen Soepajang en Siroekam is eene uitgestrekte hoogvlakte, waarop

een paar fraaie koebang-boomen een graf beschaduwen en waarheen men van heinde

en ver ter bedevaart gaat. Abdoe-'l-hamid is de naam van den heilige die

er begraven ligt en omtrent wiens lotgevallen men het volgende verhaalt.

In overoude tijden woonde te Soepajang een echtpaar dat slechts één zoon had,

een jongen , die Abdoe-'l-hamid heette en de oogappel was van zijne ouders, 's Mor-

gens speelde hij gewoonlijk op het erf vóór het huis, tot het middag werd en hij

door zijne ouders naar binnen werd geroepen om deel te nemen aan den maaltgd.

Zoo werd hij zeven jaar en verdween toen op zekeren dag spoorloos. De ouders

riepen zijn naam, denkende dat hij zich wat verder van huis had verwgderd,

maar geen antwoord krijgende, gingen zij het dorp in, de rijstvelden door en zelfs

naar de goudmijnen in het gebergte; doch al hun zoeken was te vergeefs. Zij ga-

ven het echter niet op en gingen voort tot Soengei-Doerian, in de IX Kotó,
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waar zij als vreemdelingen voor de hoofden en oudsten werden gebracht en hun

mededeelden, dat hun eenig kind verdwenen was, waarop deze beloofden het terug

te zullen brengen, zoodra zij hoorden waar het zich bevond.

Teleurgesteld keerden de ouders naar hun dorp terug, de moeder was als waan-

zinnig van smart. Daar hoort zij op het erf driemaal een moer ai tjilpen en meent

in dat geluid de stem van haar zoon te herkennen. „Zijt gg een vogel geworden

,

mijn kind," zoo spreekt ze, „dan zoek ik u niet meer; gij hebt dan vleugels om te

vliegen en dat kan ik niet." Korten tijd daarna is het een haan wiens gekraai haar

den verloren zoon herinnert, en ze zegt: „de haan krabt in den grond om zijn voed-

sel te vinden, ik kan dat niet; zijt gij een haan geworden, mijn kind, dan zoek ik

u niet meer." Toen weer meent zij de stem van haar zoon te hooren in het gekwaak

van een kikvorsch , en zegt: „gij zijt een kikvorsch geworden, mijn zoon, ge kunt

springen, ik kan dat niet, ik zoek u niet meer". En zoo ging het voort; ieder ge-

luid dat zij hoorde, bracht haar den verloren zoon in herinnering.

Na een jaar ongeveer, in den nacht van donderdag op vrijdag, droomde zij,

dat er eeu man tot haar kwam van middelbaren leeftijd, die er uitzag als een sièq,

met knevel en kinbaard , en geheel in 't wit gekleed was ; zijn tulband en buis , 't was

alles wit, zonder eenige andere kleur. „Moedertje", zoo sprak, in haar droom, die

man haar aan, „'t is alsof ge uw verstand verloren hebt " „Ja Heer," antwoordde zij,

„dat is de waarheid! sedert mijn kind verloren is, smaakt mij eten noch drinken;

help mij, o Heer, dat ik niet zoo aanhoudend aan mijn kind denk; ik zal anders

stellig krankzinnig worden."

„Stil," sprak de priester; „als de morgen gloort, moet ge met uw mau naar de

Batoeëng-badarah gaan. Daar zult ge twee boomen vinden; de eene bevat

geneesmiddelen voor uw man, de andere voor u; hij moet den wortel van den eenen,

gij dien van den anderen eten , en tevens moet gij uw lichaam inwrijven met de fijn-

gestampte blaren van den boom, maar uw man mag die blaren niet gebruiken."

Hier eindigde haar droom en ontwaakte zij. Het was nog vroeg, nog maar

even drong een schemerlicht door de omwanding der woning. De vrouw stond op,

maakte vuur aan, kookte rijst, en toen die gaar was, riep zij haar man en zette

hem het eten voor.

Nadat zij hun maal gedaan hadden , vertelde de vrouw haren droom , en zeide

dat zij daarom zoo vrueg gekookt en haar man gewekt had. Tegen zeven uren be-

gaven zij zich naar de aangewezen plaats en vonden daar werkelijk twee boompjes,

die op een steen groeiden. De vrouw nam van beide boompjes de wortels en van

het eene de bladeren; daarop keerden zij naar huis terug en gebruikten daar het me-

degenomene , drie dagen achtereen , zooals haar in den droom bevolen was. De

gevolgen bleven niet uit; de neerslachtigheid en het verdriet verdwenen, de echt-

genooten leefden te zamen als voorheen, en het duurde niet lang of de vrouw

Iir. i. ii
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deelde haren man mede, dat zij weldra weder moeder hoopte te worden. Toen de

maanden vervuld waren, werd er een jongske geboren, dat de ouders even lief

hadden als hun eersten zoon; alle leed was vergeten, beide waren gelukkig den

knaap te zien opgroeien. Toen hij grooter was geworden, liet de vader hem in de

schriften onderrichten, tot hg eindelijk, ongeveer twaalf jaar oud zgnde, verzocht

om elders naar een soerau te gaan. De ouders willigden zijn verzoek in en brachten

hem naar een soerau te K6tó-baroe, nabij Si-Djoendjoeëng, waar Toeaukoe-Ambatan

leeraar was ; zij bevalen hun zoon den Toeankoe aan , bleven nog twee dagen bij hem

en keerden toen naar Soepajang terug. Twee jaren later had de knaap den Koran ge-

heel doorgelezen en deelde hij zijn leermeester mede, dat hg naar zijn dorp wenschte

terug te keeren; deze keurde zulks goed en zoo kwam hij, na voleindigde

studie, bij zijne ouders terug, die zich verheugden hun kind weer bij zich te zien.

Maar niet lang duurde dat samenzijn; want de jongeling verlangde al spoedig naar

elders te gaan, om zich te bekwamen in de schermkunst en om andere kundighe-

den op te doen. Ook dat stonden de ouders toe ; zij voorzagen hem van het

noodige en wederom gingen twee jaren voorbij, waarna hij terugkeerde in de

ouderlijke woning, toegerust met al de kennis die in het rgk van Manangkabo

kon worden verkregen.

Tot zijn achttiende jaar bleef de jongeling bij zijne ouders en was hg hun

behulpzaam bij den arbeid op het veld. Toen hij eens aan zijne moeder vroeg, of

zg buiten hem nooit kinderen gehad had, vertelde zij hem van zijn broeder Abdoe'1-

hamid, die op zevenjarigen leeftijd spoorloos verdwenen was. Dadelijk werd het

verlangen bij hem levendig om zijn broeder op te sporen, en zijne ouders keurden

dat goed. Hij nam daarop afscheid en begaf zich naar zijn ouden leermeester te

Kötó-baroe, om diens zegen op zijne onderneming te vragen; en nadat bij dien

verkregen had, ving hij zijn zwerftocht aan. Te Pajó-Koemboew bleef hg twintig

dagen bij een vroegeren schoolmakker, begaf zich toen naar Pariaman, waar hg

acht dagen vertoefde, en zeilde vervolgens met een prauw naar Poelau-Pisang.

Daar kwam weinige dagen later een handelsvaartuig van Djoedah i) ter reede,

en toen dat schip het anker zou lichten om naar Arabië terug te keeren, vroeg en

verkreeg de zwerver van den gezagvoerder verlof, in de nederige betrekking van

koksmaat, de reis mede te maken. Te Dioedah aangekomen, bleef hij vijfjaren

in dienst van den Nakodó "), waarna hij dezen verzocht hem te ontslaan, omdat

hij zich naar Mekka wenschte te begeven.

Nadat hij zgn ontslag en een goede som gelds gekregen had, verliet hij Djoedah

en ging naar Mekka tot den Sièq Moela Ibrahim, den leerling van Sièq AhmadoeT-

') Het bekende Djeddah of" Djiddah aan de Roode Zee.

-) Gezagvoerder van een schip.
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Koesasi, wien hij onderricht vroeg in de schriften, en die hem verwees naar Hadji

Abdoe'l-hamid om de vijf dagelijksche gebeden te leeren.

Nauwelijks had hij dien naam gehoord, of hij vroeg den Sièq wie die Hadji

was, en of hij de namen zijner ouders kende. „Hjj is mijn helper", luidde het ant-

woord; „hij is van Soepajang afkomstig, en was nog zeer jong, toen ik hem uit

medelijden tot mij nam en hem opvoedde : wie echter zijne ouders zijn , heeft hij

mg nooit willeu zeggen, evenmin den naam van den persoon, die hem te Mekka

gebracht heeft."

„Vraag hem dan, o Vader!" sprak nu de jongeling, „of hij te Soepajang deze

personen kent" — hier noemde hij de namen zijner ouders — „en laat mij tegen

den middag terugkomen om het antwoord te vernemen."

De Sièq voldeed aan dit verzoek en vernam toen van Hadji Abdoe'l-hamid, dat

de genoemde personen zijne ouders waren; daarop vroeg hij hem des middags terug

te komen, omdat iemand van Djoedah zijne hulp wenschte voor het leeren der gebeden.

Toen des middags de broeders bij den Sièq waren, deelde deze den jongsten

na den maaltijd het antwoord van den Hadji mede, en vroeg hem, met welke

bedoeling hij die vraag des morgens gedaan had. — ,jOm te weten of Hadji

Abdoe'l-hamid mijn verloren broeder is; en nu ik weet dat het zoo is, verzoek

ik u hem toe te staan, met mij naar ons dorp en naar onze ouders terug te kee-

ren." — „Wat gij vraagt, mgn zoon, mag ik niet toestaan," sprak de Sièq. „Ieder

,

die zich te Mekka aan den dienst van Allah heeft gewijd, wenscht er te sterven."

,,Mijne moeder zond mij, o Heer! om mijn verloren broeder te zoeken en tot

haar terug te brengen; wat zal ik zeggen, als ik zonder hem in hare woning

wederkeer?"

„Breng haar onze heilgroeten over," sprak de Sièq.

„Neen, geene heilgroeten, maar hem, hemzelven, wil ik mijne moeder bren-

gen," gilde de jonkman, en meteen sprong hij op, greep zijn broeder in de lenden

en hief hem op, zoodat zijne voeten de mat niet meer raakten.

„Laat af van uw broeder!" beval de Sièq, „en ik zal vergunnen dat hij met

u gaat."

„Niet alleen uwe vergunning is mij voldoende, ook zijne toestemming eisch

ik;" en eerst nadat de Hadj^ die gegeven had, werd hij door zijn broeder losgelaten.

Nu werd alles in gereedheid gebracht en vertrokken de broeders naar Djoedah,

waar zij een schip vonden dat hen naar Padang bracht, vanwaar zij naar Soepa-

jang terugkeerden.

Daar leefde de Hadji nog vele jaren tot vreugde zijner ouders en onderwees er

de jeugd. Zijne geleerdheid en zijn vrome zin waren alom beroemd , en thans nog is

hg de voorspraak van hen die op zijn graf zijn hulp komen inroepen tegen ziekten

en rampen.
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Van den weidoenden geest des vromen Hadji's moeten wij naar de booze geesten

terugkeeren , om nog iets mede te deelen over de middelen waarmede men tracht

hunne boosheid af te wenden. Hoe dat geschiedt bij ziekten , zullen wij bij de behande-

ling van de geneeskunst zien; hier heb ik meer het oog op de voorbehoedmiddelen,

waaronder de djimat's of amuletten eene eerste plaats bekleeden. Eenige daarvan

hebben wij reeds vroeger beschreven , doch we moeten nog melding maken van de for-

mulieren die met dat doel worden uitgesproken , alvorens men zich ter ruste begeeft

;

van de klapperschalen , met onderscheiden ingrediënten gevuld , die op de velden worden

geplaatst om rtiisgewas te voorkomen; van de gewoonte om, bij het kiezen van de

plaats voor een dorp , het water der verschillende riviertjes te wegen , ten einde zich

daar te vestigen, waar het water het zwaarst en dus, volgens den Maleier, de grond

het vruchtbaarst is; van de laboe koendoew, een soort van kalebas, die men ophangt

in de woning als panangkèq sètan ^) ; van de bladeren en kruiden die men hangt aan

de padi-schuur, om te beletten dat de voorraad door booze geesten wordt wegge-

haald ; van het gebruik om een horen , of poot , of ook eenige veeren van op de

jacht gevangen wild te bewaren , ter verzekering van een goede vangst in de toe-

komst; en eindelijk van de stukjes hout, die door Hadji's verkocht worden, en

waarvan men een enkel in den knapzak draagt om rampen af te weren.

Tot de amuletten kan men ook de rantai koendiëq, varkensring , rekenen.

Het is een niet geheel gesloten metalen ringetje , zoo groot als een gewone vingerring.

De Maleier zegt, dat het dengeen die het bij zich draagt, onkwetsbaar maakt.

Maar is dus de kracht van het voorwerp groot, het te bekomen is verre van ge-

makkelijk. Enkele wilde zwijnen hebben een of meer van die ringetjes om den hoek-

tand. Hoe ze daar komen weet men niet, maar wel, dat die dieren schotvrij zijn.

Wanneer zulk een dier zijn leger maakt en daartoe takken en struiken afscheurt,

gebeurt het, dat de ring aan een tak blijft hangen en door den een of ander wordt

gevonden. Men beproeft de kracht van den ring door zich het naakte lichaam met

djilatang, een soort van brandnetel, te slaan, en dan met den ring over de pynlijke

plek te strijken, waarna de pijn verdwenen moet zijn.

Ook aan het sperma van een olifant, die, op het oogenblik dat hij het wijfje

gaat bespringen, door een mensch verschrikt wordt, kent men bovennatuurlijke

kracht toe. Het verzekert den handelaar goede zaken, en een weinig er van op het

lichaam of de kleeding van eene vrouw gesmeerd, is voldoende om zich van hare

liefde te verzekeren.

Wanneer tijgers de omstreken van een dorp onveilig maken en menschen of

vee hebben verscheurd , dan wordt een doekoen gehaald , akan bakaroe , d. i. om de

plaag te doen ophouden. Met een maal, waarvoor eenige kippen worden geslacht

') Duivelbezwering.
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en waaraan al de hoofden en oudsten deel iienieu, vangen de formaliteiten aan. De

vrouwen hebben intusschen de benoodigde kruiden, zooals si-koempai, si-köro, si-

tawa, si-dingin, koenii) en djari angau^), gezocht, die na afloop van den maaltijd

aan den doekoen worden ter hand gesteld , door wien ze onder het uitspreken van een

formulier worden bewierookt, daarna fijn gesneden en eindeljik in een kom water

uitgeperst. Terwijl alle aanwezigen , mannen , vrouwen en kinderen , zich borst

,

armen en aangezicht met dat water bevochtigen, maakt de doekoen van een stuk

wit katoen vlaggetjes, die hij aan lange staken bindt en aan de ingangen van het

dorp plaatst. Nu is de vrees voor overlast van de tijgers geweken, en omdat men

gewoonlijk lang heeft gewacht, alvorens tot het roepen van een doekoen over te

gaan, heeft het meermalen den schijn, dat het middel helpt. Voor zijne hulp krijgt

de doekoen van lederen aanwezige vier duiten.

De kennis van de formulieren die heeten noodig te zijn voor het afwenden

van alle onheil en ziekte, voor het verzekeren van een goeden oogst, en in het

algemeen alle wetenschap die het begrip van een ander te boven gaat, noemt de

Maleier alémoe of Tlémoe ^). Hij geneest zieken door zijn alémoe, hij is onkwetsbaar

door zijn alémoe, hij weet buitengewone voordeelen te behalen door zijn alémoe,

ja voor alles nagenoeg is alémoe noodzakelijk , en men kan die geheime kennis ver-

krijgen voor weinige stuivers , voor een stuk doek en voor een kip met wat rijst.

Het is zonderling, dat er aan geloofd wordt; want ieder die de alémoe geleerd

heeft, zullen zeker de uitgaven die hij er zich voor getroostte, spoedig berouwen,

tenzij hij kans ziet zijne kennis, tegen inkoopsprijs, aan een ander over te doen.

Iemand die alémoe bezit, heet batoewah, met bovennatuurlijke macht begaafd;

ook paarden die nooit struikelen, hanen die altijd het gevecht winnen, karbouwen of

koeien die veel jongen krijgen, worden batoewah genoemd.

Het „datang akoean" der Maleiers is niet ongelijk aan hetgeen men op de hoofd-

plaatsen van Indië door Hindoes ziet vertoonen ; de ongevoeligheid namelijk voor het

steken met messen of andere scherpe wapenen. Als de wond is toegebracht en het

bloed er uit vloeit, wischt de Hindoe er even met zijne hand over, en de wond is

verdwenen. „Dangan alémoe" zegt de Maleier alweer, en hij meent die alémoe te

kunnen krijgen door dagen lang in een mand te gaan zitten die aan een huisbalk

hangt
, geen ander voedsel dan wat ampiïug te gebruiken en , onder het aanhou-

dend galmen van „la ilaha illa'llah," in zijn hart aan de geesten onkwetsbaarheid

te vragen. Begint de mand te schommelen , dan is dit een bewijs , dat de geest in

hem gevaren is, „akoean lai datang", waarvan de proef genomen wordt door het

steken met lansen en krissen , die dan geen wonden zouden te weeg brengen.

1) Zie bl. 9. 2) Zie bl. 27. 3) Het Arabische Ai
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Ik zelf heb dit nooit bijgewoond , maar wel was ik getuige van bet uitjagen

van een boozen geest uit een kranke en kreeg toen den indruk, dat alémoe-bezit-

ters nauw verwant zijn met bedriegers.

Voorwerpen, waaraan men bovennatuurlgke kracht toeschrijft, zooals de boven

besprokene rantai koendiëq , worden in het algemeen moestiko of maiitikó ge-

noemd, wanneer zij op zich zelf geen ander nut hebben; zijn het wapens of werk-

tuigen, dan heeten ze batoewah. Dergelijke zaken worden vaak met grooten

eerbied behandeld.

De fig. 1 , 2 , 3 en 4 van PI. XXXI stellen de kabasaran's voor van den

Toeankoe van Pasimpai, die van den eersten Radjo der XII Kötó afkomstig en

door zijne opvolgers geërfd zijn. Bij gelegenheid van een bezoek dat wij den Toe-

ankoe brachten , verzochten wij hem ons die erfstukken te laten zien , waarin hg

gaarne bewilligde. Zij worden bewaard op een zoldertje, van bamboe-vlechtwerk op

de balken gemaakt, en mogen niet gelijkvloers worden geborgen, omdat de glans

die er van afstraalt, nadeelig zou werken op de gezondheid der kinderen. Een lad-

der werd tegen den zolder geplaatst, en een doebalang van den Toeankoe klom

daartegen op om de kostbare voorwerpen te halen, doch legde eerst ten teeken van

eerbied zijne kris af. Eeuige oogenblikken later daalde hij voorzichtig de ladder af

met een pakje, dat hij in beide handen op zijn hoofd hield, zooals men een voor-

werp draagt dat men een vorst aanbiedt. Het werd voor den Toeankoe neergelegd,

die met zekeren deftigen ernst den smerigen lap opende, waaruit een mandje te

voorschijn kwam , dat weer een potje van nagemaakt Chineesch porselein bevatte

,

waarin het kostbaarste der kabasaran's, de saloei karijs nan doewó balé tage,

geborgen was. Vóór het openen van het potje werd een kom gebracht , waarin een

brandend stuk hout lag, dat met wierook bestrooid werd , en toen de geurige damp

opsteeg, nam de Toeankoe de saloeï, hield die even boven de vuurtest en reikte

haar ons daarna toe. Het was een groote gouden ring met hars gevuld, in vorm

gelijk aan die, welke onder om het heft der krissen worden geplaatst. Zooals de

naam aanduidt, zou twaalf taije goud voor de vervaardiging gebruikt zijn en dus

het voorwerp eene waarde hebben van + f 750.

Inmiddels was een kom gebracht, waarin de saloeï werd gelegd en met water

overgoten, welk water als een heilzaam middel tegen ziekte door de aanwezigen

werd gebruikt om borst en voorhoofd mede te bevochtigen. Hoe die geneeskracht

samenging met de noodzakelijkheid om de voorwerpen zoo te bewaren, dat hun

glans de kinderen niet ziek maakte, werd ons niet opgehelderd. Nadat de Toeankoe

het natte voorwerp uit de kom genomen en het even op het hoofd van zijn doch-

tertje en op het zijne geplaatst had , stelde hij het ons ter hand en vergunde ons

er een afbeelding van te maken, en wel verre van onze aanraking heiligschennis

te vinden, wareu alleu ingeuomen met ouze belangstelling. Uit hetzelfde porseleinen
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potje kwamen nog de twee steentjes te voorschijn, onder fig. 3 en 4 afgebeeld,

die mantikó's zijn of althans waren; want de eigenschap die ze zouden hebben be-

zeten van bij aanraking aan de huid te blijven kleven, vertoonden ze niet meer.

Zulke mantikó's worden gevonden in den kop van een vogel of visch of ontstaan

uit het schuim van rivieren, zeide ons de Toeankoe, en hij voegde er nog bij, dat

ze den drager onkwetsbaar maakten, evenals het oude zwaard, tjoeriëq si mandang

giri, soembiïng saratoejs sambilan poeloew, zie fig. 2, dat ons nu werd vertoond,

nadat het ook eerst bewierookt en met water begoten was. Het werd bewaard in

een lap van een koffiezak. Een kogel van de Kompani had er de punt van afo-e-

schoten en sedert was de eigenschap van onkwetsbaar en onverwinnelijk te maken

verdwenen. Geneeskracht hebben die voorwerpen echter allen nog, en wanneer de

middelen van de doekoen niet baten, worden soms de kabasaran's te hulp geroepen.

Toeankoe-di-Sambah , het larashoofd van Soengei-Pagoe , is ook in het bezit

van eenige kabasaran's, waaraan echter, zoover mij bekend is, geene bovennatuur-

lijke kracht wordt toegeschreven.

Alvorens tot de bespreking van ziekten en geneesleer over te gaan, willen wij

thans nog met een enkel woord de koetikó's vermelden , dat z^n de voorwerpen die den

Maleier dienen tot het bepalen van de gunstige tijden voor zijne ondernemingen,

zoowel goede als kwade. Ze worden algemeen gebruikt en die van hout of hoorn

,

die ik het eerst zal beschrijven, zag ik in de zuidelijke Padangsche Bovenlanden

door vele personen bij den baardtrekker en het oorlepeltje aan den sapoe tangan

dragen.

De eerste is de koetikó limó of koetikó bataq, op PI. XXXIV fig. l

afgebeeld, een bordje van hout of hoorn, aan de ééne zgde door elkaar loodrecht

snijdende lijnen in 45 vierkanten verdeeld, waarvan sommige met ééne stip, andere

met een kruisje, weer andere met vier stippen zijn gemerkt, terwijl de keerzijde zeven

onder elkander geplaatste rijen stippen vertoont. Er zijn twee wijzen om de koetikó

te raadplegen. Wil men voor zekeren dag het gunstige oogenblik zoeken om een

werk aan te vangen, — de koetikó's voor het bepalen der gunstige dagen bespre-

ken we straks — dan wordt eerst de zijde geraadpleegd waar de rijen stippen

staan , die de dagen der week voorstellen , te beginnen met de onderste rij als

Vrijdag, die daarboven als Zaturdag en zoo vervolgens. De stippen heeten titiëq.

Om nu b. V. voor Vrijdag den gunstigen tijd van den dag te vinden, zoekt men, omdat

de rij Vrijdag vijf stippen heeft, de vijfde horizontale rij vierkanten op de keerzijde

van het bord van onderen af. Deze heeft evenals al de andere rijen vijf vierkanten,

die evenveel tijden van den dag voorstellen i), zooals het eerste rechts mantari tabi,

het tweede tangah naiëq, het derde tangah hari, het vierde tangah t oeroen

') Vgl. de dagverdeeling op bldz. 48.
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en het vijfde of meest linksche pa tang. Vier stippen in het vierkant dat den tijd

van den dag aanwijst, beteekenen basoeó labo, winst krijgen, en doen dus het

oogenbKk als gunstig kennen; heeft het volgende vierkant ook vier stippen, dan wordt

het nog gunstiger den even bedoelden tijd te gebruiken; een kruis beteekent toem-

boew silang sSlisië, er komt twist, tweedracht, onheil, waarom men dien tijd

moet laten voorbijgaan, di pidjaq, zegt de Maleier; een oningevuld vierkantje heet

kösong, ledig, en beduidt een voor een handelaar of dief ongunstigen, voor eene

verkenning of overrompeling in oorlog geschikten tgd; één stip is basoeó saoe-

rang, één enkel persoon ontmoeten, voor een handelaar of dief gevaarlijk, in oor-

logstijd gunstig; tweemaal achter elkander één stip heet basoeó oerang saoerang,

tingga oerang saoerang, en wil zeggen, dat er, wanneer men het huis

verlaat, één persoon moet achterblijven.

Men kan ook alleen de geruite zijde van de koetikó gebruiken en telt dan

welke dag van de maand het is. De eerste rij van onderen stelt den eersten, de vol-

gende den tweeden dag voor, en zoo gaat men voort tot de bovenste ry, die den

negenden voorstelt, waarna men weer bij de onderste rij als den tienden begint.

De naam koetikó limó beteekent, dat op deze koetikó de dag in vijf tijden

verdeeld is, welke tijden ook voor den nacht gelden. Bij de koetikó toedjoew

is de dag of de nacht in zeven tijden verdeeld. Maar behalve deze van hout of hoorn

vervaardigde zijn er ook vele op papier geschrevene of geteekende koetikó's. Te

Loeboewq-Taroq zag ik er een in den vorm van een papieren cirkel, die in 16

sectoren gevouwen was en diende om na te gaan of de dag al dan niet gunstig

was te achten. Daartoe staat op lederen sector geschreven of het een goede of

slechte dag is, en hangt er aan den omtrek van elk deel een koordje. De onder-

zoeker vat met de rechterhand de toegevouwen koetikó bij de punt en zwaait haar

driemaal boven het hoofd; daarna en terwijl de koetikó op dezelfde plaats blijft,

zoekt zijn linkerhand een van de koordjes dat hem als uitgangspunt dient om voort

te tellen tot zeven toe. Op den sector waaraan de zevende draad is vastgemaakt,

staat te lezen of de dag al dan niet gunstig voor hem zal zijn.

PI. XXXIV fig. 6 stelt een koetikó harimau of salapan voor, PI.

XXXIII fig. 3 een koetikó boengó kambang, maar hoe zij gebruikt wor-

den is mij onbekend; de laatste, waarvan de horizontale vakken vijf tijden van den

dag voorstellen, dient om te zien welken tijd men moet kiezen om een gunstig

onthaal bij eene vrouw te vinden.

Een koetikó limó die de geschikte tijden aanwijst om op weg te gaan, vindt

men op PI. XXXIII fig. 1. De figuurtjes stellen menscheu voor; staan die met

de hoofden naar elkander toe, dan is de tijd ongunstig; de horizontale rijen duiden

de vyf tijden aan, waarin de dag verdeeld is, op de rechtsche vertikale rij telt men

de dagen der maand van boven te beginnen.
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De op dezelfde plaat, fig. 5, voorgestelde koetikó salapan is een cirkel, waarin

acht stralen getrokken zijn , die verschillende namen dragen , als tijger , kat , valk

,

Tvater, geit, muis, boom en visch. De verdeelingen in de stralen duiden de dagen

der maand aan, en de naam van den straal geeft te kennen, welk tijdstip het

gunstigst is; zoo voor de dagen van den tijger de avond en de nacht, omdat dan

de tijger op roof uit is ; voor de dagen van de kat de uren waarop gegeten wordt

;

voor de dagen van den valk de voormiddag; voor die van het water de tijd van

den vloed; voor die van de geit de morgen van acht tot negen uren; voor die van

de muis de nacht ; voor de dagen van den boom de namiddag ; voor die van den visch

de morgen van negen tot tien en de middag van drie tot vier uren. In de onder

fig. 4 van die plaat afgebeelde koetikö wijzen de nullen de dagen der maanden aan,

waarvan de met een verticaal lijntje gemerkte ongunstig z^n. In het origineel staat

bg de meeste der met een vertikaal streepje gemerkte nullen het woord nas, (jmJ, of

bintang, iXXi, en in 't laatste geval nog 't een of ander woord, dat omschrijft

welke bintang of ster bedoeld wordt. De beteekenis der bijschriften is mij niet be-

kend. Het is opmerkelijk, dat de namen der maanden vóór de horizontale rijen ge-

plaatst , de Arabische zijn , maar dat aan iedere maand dertig dagen worden toe-

gekend ^).

Eindelijk heeft de Maleier nog de pakisaran nagó basa (PI. XXXVIII), de kron-

keling van de groote nagó , eene voorstelling van den melkweg , die de glans van

een slangachtig dier heet te zijn. Deze dient om de richting aan te wijzen, waarin

men moet gaan om zijn voordeel te zoeken, om gestolene goederen of een wegge-

loopen slaaf te vinden en dergelijke. In de drie eerste maanden heeft de nagó den

kop naar het Oosten, den staart naar het Westen, den buik naar het Noorden en

den rug naar het Zuiden gekeerd; in de drie volgende wendt zij den kop naar het

Noorden, den staart naar het Zuiden, den buik naar het Westen en den rug naar

het Oosten ; in de drie die dan volgen , richt zij den kop naar het Westen , den

staart naar het Oosten, den buik naar het Zuiden, en den rug naar het Noorden,

terwijl eindelijk in de drie laatste de kop naar het Zuiden , de staart naar het

Noorden, de rug naar het Westen, en de buik naar het Oosten wijzen. Ik weet

niet hoe men op de pakisaran de te nemen richting moet zoeken.

Behalve deze zijn er nog de koetikó toedjoew en limó, waarvan ieder vierkantje

een woord bevat, dat de sleutel is tot de kennis van het al of niet geschikt zgn

van den tijd. Die woorden zijn in de koetikó toedjoew de namen van zeven ster-

ren, die in de zeven hemelen schitteren en waarvan ieder betrekking heeft op

een der zeven dagen van de week. Inderdaad zijn het verbasterde Arabische namen

voor Zon , Maan , Mercurius , Venus , Mars , Jupiter en Saturnus. De woorden in

') Zie de Plaatbeschrijving.

III. 1. 42
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de koetikó limó zgn verbasteringen van de namen der Hindoe-goden Maheswara,

Kala, Sri, Brahma en Visnoe, die, gelijk bekend is, de heerschappij over eiken dag

met elkander deelen^).

Een koetikó tigó, die gebruikt wordt om gestolen goed op te sporen, is afge-

beeld op PI. XXXIII fig. 2. De hoekpunten van den driehoek heeten huis, water

en gaan; men telt de dagen der maand te beginnen bij huis, waarop dus de l^te,

4de^ 7de enz. dag valt, en zoekt dan op in een bgbehoorend geschrift, welke aan-

wijzingen daar zijn gegeven. Ook heeft men geschrevene koetikó's die de slechte

en goede dagen der maand opgeven, en waaruit men kan zien, welke dagen voor

bepaalden arbeid de beste zijn. De derde, vijfde, dertiende, zestiende, een-, vier-

en vijf en twintigste dag van iedere maand zijn slecht; de vijfde bijv.: omdat Kaïn

op dien datum geboren werd , en zoo wordt voor lederen dag een reden vermeld.

Het gebeurt niet zelden, dat de eene koetikó een goeden dag aanwijst, terwgl

de andere dien voor slecht verklaart, wat echter bij den Maleier geen bezwaar

maakt; „ge volgt dan", zegt hg, „nan manó jakin di ati", d. i. dien welke volgens

de inspraak van uw hart de beste is.

De tijdkringen, die ook bij sommige koetikó's gebruikt worden, zijn van acht

en twaalf jaren, in beide wordt ieder jaar door een letter van het Arabisch

alphabet aangeduid. Deze letters zijn Alif, Ha, Djim, Za, Dzal, Ba, Waw, Dal,

voor den cyclus van acht, en Za, Ba, Djim, Ha, Waw, Alif, Ba, Dal, Ha, Za,

Alif, Djim voor dien van twaalf jaren. In plaats van die letters worden echter ook

wel uit stippen bestaande teekens gebruikt.

Met het mededeelen van 'teen en ander over ziekten en geneesleer, een onder-

werp dat met het bijgeloof in het nauwste verband staat, wensch ik dit hoofdstuk

te besluiten.

Het is ontegenzeggelijk waar, dat de eenvoudige levenswijze en het heerlijke

klimaat factoren zijn die gunstig werken op den gezondheidstoestand van het volk;

maar even zeker is het, dat velen in de kracht van het leven worden weggerukt,

die bg eene deugdelijke geneeskundige behandeling zouden zijn gespaard gebleven.

Aan buikloop alleen stierven in Oktober en November 1849 te Siroekam op +
3000 zielen 100, in Augustus 1851 te Garabaq op + 800 binnen tien dagen 86

en in Augustus 1877 te Salimpè op eene bevolking van 2600 zielen 18 personen.

In de negari Padang-Si-Boesoewq stierven in de laatste dagen van April 1853

aan cholera 20 van de 78 aangetasten, en te Si-Loengkang, om nog dit ééne

voorbeeld te noemen, van 11 tot 20 September 1858, 21 van de 155 lijders aan

pokken. Een nauwkeurige aanteekening, gedurende twee jaren gehouden, gaf voor

') Zie Prof. Veth's «Java", II, bl. 508.
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de ouderafdeeling Soepajang en Alahan-pandjaug, die eene bevolking van ± 24000

zielen telt, een cijfer van sterfgevallen dat het cijfer der geboorten belangrijk

overtrof. Die aanteekeningen zijn verloren geraakt, zoodat ik de juiste cijfers niet

kan opgeven.

De zorg der Maleische moeders voor hare jonggeborenen is gering en daar-

door de kans van sterven voor die kleinen groot. Koorts en ingewandsziekten

eischen onder de zuigelingen de meeste offers. Veel kinderen te krijgen vinden de

Maleische vrouwen onaangenaam, en zij voorkomen dat maar al te dikwijls door

allerlei manieren van vruchtafdrijving. In Lebong had ik gelegenheid in verschei-

dene dorpen het aantal moeders op te nemen en tevens hoeveel kinderen zij had-

den. Ik laat de verkregeue cijfers hier volgen, maar mag de opmerking niet weer-

houden, dat in de zuidelijke Padangsche Bovenlanden de verhouding minder gunstig

is: waarschijnlijk, bij overigens vrij gelijke levenswijze, een gevolg van de daar op

zooveel jeugdiger leeftijd gesloten huwelijken.

AAKTAL MOEDEES MET:

NAMEN DER DOESOEN'S.
1 2 3 4 5 6 7 8

kind. kinderen. kinderen. Idnderen. kinderen. IdDderen. kinderen. kinderen.

Kóta-Danau. 9 * 15 3 6

Tapoes. 2 2 2 2 1 1 — —
Talang-baroe. 1 4 2 1 — — — —
TeloekDoerian. 6 6 2 3 1 3 — —
Teës. 4 9 4 5 — 2 — —
Tandjoeng-Agoeng. 5 10 5 12 5 2 — —
Semelakö. 9 12 13 3 5 5 1 1

Pagar-Agoeng. 11 13 8 10 5 1 — —
Talang-liat. 13 3 10 4 2 1 — 3

Poengoek-Pedaró. 1 3 — 4 1 2 — —
Mbong-pandjang. 1 — — 1 — — — —
Aman. 3 7 11 4 2 2 2 1

Toenggang. 3 1 3 — — 1 —
Limau. — 2 4 3 — — —
Mentangoer. — 5 1 2 — — —
Kóta-Agoeng. 1 4 1 4 3 — — —
Mbong. 1 2 — — 2 — — —
Tabal. .5 2 2 3 1 2 — —
OedjoengTandjoeng. 11 13 14 8 2 3 — 1

86 102 98 72 36 25 3 6

Pokken en cholera, wij zagen het reeds, richten ook onder de bevolking van

Midden-Sumatra vaak groote verwoestingen aan, zoodat geheele kampongs uitster-
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ven. Maar een grooter vijand dan die gelukkig slechts zelden voorkomende epide-

mieën, is de syphilis, die steeds voortwoekert, daar de Maleier onbekend is met

eenig doeltreiFend geneesmiddel daartegen. Het treft iederen reiziger, dat men slechts

uiterst zelden gebrekkigen ziet, maar dat daarentegen de personen wier lichaam

door syphilis is verwoest, verbazend talrijk zijn.

Geschriften over geneeskunde van eenige beteekenis heb ik nergens aangetrof-

fen. Alleen te Alahan-pandjang kwam ik met veel moeite, en tegen eene ruime be-

taling, in het bezit eener kopie van een handschrift over het ontstaan en de genees-

wgze van ziekten, dat het eigendom was eener vermaarde doekoen, uit het Manin-

djausche afkomstig. De doekoen's uit die streken hebben in de zuidelijke Padang-

sche Bovenlanden den besten naam; veeljarige praktijk zal haar zeker beter gids

zgn bij het behandelen van zieken dan het bedoelde handschrift, dat voor het

grootste gedeelte gewgd is aan eene opsomming van de booze geesten die de ziekten

veroorzaken, en van de lange, zinlooze formulieren die moeten worden uitgesproken

om den invloed dier geesten te bezweren.

De meest algemeene ziekten z^n de volgende:

Saki dadó of batoewq, keelpijn, hoesten, bij oudere menschen veelal asthma-

tische aandoeningen.

Saki salémoe, verkoudheid in het hoofd, ontsteking van de neusslijmvUezen.

Saki paniïng , in Rawas pening , duizeligheid , lichtheid in het hoofd.

Saki mató, raboen, boetó; het eerste is ontsteking der oogen, het tweede bij-

ziendheid en het laatste blindheid. Nooit heb ik op Sumatra iemand ontmoet die

blind geboren was.

Saki padaq, doofheid.

Saki madoe, verstopping.

Saki goendoewq, in Lebong sebetd of seketö, kropgezwel.

Saki paroeï, buikpijn, krampen, buikziekte.

Saki damam, koorts.

Saki saboen-saban, pané, radjo, verschillende stadia van syphilis.

Saki koeto, in Lebong koeïng, melaatschheid.

Saki koeroq of kada, schurft, huiduitslag.

Saki katoemboewan of bolië boeah-boeah, kinderpokken.

Saki loempoew, verlamming.

Saki taréh, tijdelijke verlamming van een der ledematen.

Saki tjanggoe, het afsterven of de atrophie en verschrompeling der ledematen.

Saki toelang, letterlijk: pijn in de beenderen.

Saki gilo, krankzinnigheid.

Saki si-djoendai, soort van tijdelijke waanzin, waaraan alleen vrouwen lijden,

die zich alsdan de kleederen van het lichaam scheuren en de haren uit het hoofd
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trekken. In die vlagen meenen zij den persoon, gewoonlijk een man, te zien, die

haar de ziekte berokkend heeft. Zij willen dien te lijf en rennen als bezetenen rond,

dikwijls geheel naakt, gillende en scheldende.

Saki si-mabou-boengó, nagenoeg hetzelfde als si-djoendai; althans ik zag geen

verschil in de verschijnselen; alleen komt de laatste nooit epidemisch voor, de eerste

wel. Zie bldz. 77.

Saki sawan, vallende ziekte.

Saki laloe, cholera, en in het algemeen epidemische ziekten, behalve pokken.

Saki moenó, een soort van hypochondrie, waarbij de patiënt weigert te spre-

ken en in zich zeiven gekeerd neerzit, zonder voedsel te willen gebruiken.

Saki kabantji, plotselinge ongemotiveerde afkeer der echtgenooten van elkander

(bij jonggehuwden).

In het algemeen schrijven de Maleiers de ziekten aan booze geesten toe, djihin,

ibilijs, mabou-boengó , niniëq naii raambaow boeah-boeah, enz.; en een groot deel

der geneeswijze is er dan ook op gericht, die geesten te verdrijven door de hulp van

Allah en door de aanwending van de middelen waarvoor zij heeten bevreesd te zijn.

Niet alleen uit eigen beweging brengen die geesten ziekten te weeg; ze doen dat

ook wanneer ze daartoe door menschen worden aangeroepen, waarvoor, — het

behoeft nauwelijks vermelding, — byzondere formulieren en geheimzinnige handelin-

gen noodig zijn. Andere inlandsche medici noemen als oorzaak der ziekten galang-

galang, wormen in het lichaam; maar dan zijn toch die galang-galang geesten,

die deze gedaante hebben aangenomen, om zoodoende den mensch te schaden. Als

algemeene regel geldt, dat aan een zieke wiens lichaam een hooge temperatuur

heeft, verkoelende middelen moeten worden toegediend, en omgekeerd verwarmende

middelen aan een kranke die koud en huiverig is.

De Maleische doekoen's kennen een groot aantal planten waarvan zij de blade-

ren, bloemen, vruchten, wortels of den bast als geneesmiddelen aanwenden, en daar-

onder zgn vele die reeds den weg naar onze apotheken hebben gevonden, of daar

wellicht eene plaats zouden krijgen als ze door deskundigen waren onderzocht. Zoo-

danige planten zullen in de woordenlijsten (zie Afdeeling Taal) en in de lijst der ver-

zamelde houtsoorten herhaaldelijk voorkomen. Hoe dikwijls zij ook mogen falen in

gewenschte uitwerking, toch heeft de Maleier een groot vertrouwen in de middelen

die zijn doekoen hem toedient, hetgeen echter niet belet, dat hij nog liever gebruik

zou maken van de hulp en medicijnen onzer geneesheeren , wanneer beide voor even

weinig geld te krijgen waren als die van zijnen dokter. Maar dat is er verre van

af; want de Maleische doekoen is niet duur: voor weinige stuivers geeft hg zyne

kennis en zijne geneesmiddelen ten beste en zijne visites duren lang.

Sedert 1844 toen aan de larashoofden lancetten verstrekt werden, en alle be-

taalde schoolmeesters tevens vaccinateurs waren, is de vaccine in de Padangsche
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Bovenlanden bekend; maar eerst in 1852 werden afzonderlijke vaccinateurs op

ƒ15 traktement 's maands aangesteld. Bij het vaccineeren worden niet de minste

moeielijkheden ondervonden, dan alleen daardoor, dat de vaccine-afdeelingen veelte

groot zijn, hetgeen voor de bevolking zeer lastig is, en doordat vele vaccinateurs

zelfs nog middel vinden om uit hunne betrekking munt te slaan door ongeoor-

loofde hefiBngen of diensten die zg van de bevolking vorderen. Zelfs buiten ons

gebied is de vaccine geacht; 'u Limoen boden de menschen ƒ 2.50 voor ieder kind

dat de vaccinateur uit Rawas zou willen komen inenten.

Uit ons reisverhaal zal herhaaldelijk blijken, hoe grooten prijs de inlanders op

onze geneesmiddelen en geneeskunde stellen. Nauwelijks waren wij in een dorp aan-

gekomen, of men kwam ons van alle zijden hulp vragen, waaraan wij uit onzen

ruimen voorraad medicijnen gelukkig meestal konden voldoen. Maar ook dikwijls

werd het onmogelijke gevraagd. Zoo hield het verzoek niet op om obè tegen krop-

gezwellen, — een ziekte, waartegen ook de Maleische medicus geen middel beeft.

Wanneer de toegediende middelen geen doel treffen, dan houdt men het er dikwgls

voor, dat de ziekte een gevolg is van het boos opzet van een ander, en de doekoen

besluit dan „akan kadjó doah oelaq baliëq", dat wil zeggen : om de ziekte te doen

overgaan op dengeen die haar veroorzaakte. Hij heeft daarvoor noodig : één dj a n-

toeëng pisang, de nog geslotene bloesem van de banaan, het symbool van het

menschelijk hart; zeven lidi giló, nerven van klapperbladeren, die men aanhou-

dend in trilling ziet, zonder dat men wind voelt, en terwijl de andere bladeren in

rust zijn; één si-goelandaq poetië, een witte stekelvarkenspen; één ting-

gam parijs, de knevel van een zeevisch, wiens ruw vel als schuurmiddel gebruikt

wordt; één saga anau di toemboewq patoejs, een harde nerf van het

vezelachtige omhulsel van een artn-palm die door den bliksem getroffen is; één

gasiïng tangkoeraq oerang mati badarah, een sch^f uit den schedel

van een mensch die een bloedigen dood gestorven is. In laatstgenoemde zijn twee

gaatjes geboord, waardoor een touw zonder eind loopt, door middel waarvan de

schijf in draaiende beweging kan worden gebracht, op de wijze van zeker speel-

goed, in sommige streken van ons land bij de jeugd bekend onder de namen van

„snorder" en „brom-joujou". Eindelijk wordt ook nog wat brandhout gevorderd van

een door den bliksem getroffen boom. Met dit alles toegerust begeeft de doekoen

zich naar een afgelegene ladang-hut, die onbewoond is; daar hangt hij de djan-

toeëng pisang op boven de stookplaats, aan een uit zeven draden bestaand koord,

en stookt hij daaronder een vuurtje van het medegebrachte brandhout; en terwijl

hij nu de gasiïng tangkoeraq draait, spreekt hij zijn formulier uit, daarbij de acht

engelen, de vier getrouwen van den Profeet, de vier vorsten en de twee duivelen

aanroepende om hem te helpen de ziekte van zijnen patiënt te doen ophouden en

die te doen overgaan op haren bewerker. Als hij het formulier djan akikat, d. i-
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met algeheele toewijding, heeft uitgesproken, slaat de doekoen de djantoeëng pisang

met de lidi giló en steekt er in met de si-goelandaq en saga anau, terwijl hij de

bloem bespuwt met fijn gekauwde zwarte peper, witte uien en sassafras. De djan-

toeëng pisang stelt het hart voor van hem, dien de doekoen treffen wil, en al zijn

branden, slaan en steken geldt dan ook dien persoon. Viermaal in de 24 uren,

zeven etmalen achtereen, worden die formaliteiten herhaald.

Sterft de zieke, dan is het een bewijs dat de geesten hem niet genegen waren,

maar herstelt hij, dan wordt er feest gevierd en eenige oerang siaq worden geroepen

om Allah dank te zeggen , maroewang (maroewah ?) kauoewe, voor de ver-

leende genezing.

Behalve de formulieren nemen bespuwingeu een voorname plaats in bij de Ma-

leische genezingen. Allerlei zaken worden fijngekauwd en met dat kauwsel wordt

de zieke bespuwd, alsmede de slaapplaats en het vertrek. Het heet, dat de booze

geesten den reuk dier geneesmiddelen niet kunnen verdragen en alzoo uitgedreven

worden.

Niet by alle ziekten bestaat dat kauwsel uit dezelfde bestanddeelen , maar steeds

behooren daartoe: ladó itam (peper), si-padé (sassafras), djariaugau, dasoen, tjangkéh,

boeah palo (muskaatnoot), en koeni; terwijl hinggoe, in timah itam i) gewikkeld,

onder de mat wordt gelegd, waarop de zieke ligt. Ook het branden van koemajan,

benzoë-hars, wordt als duivelbannend middel nooit achterwege gelaten.

Tot de middelen die een meer directen invloed op den kranke uitoefenen , be-

hoort, behalve het innemen van dranken, het wasschen met een aftreksel van ver-

schillende kruiden, waartoe bijna altijd si-tawa, si-dingin, si-koempai, tjikarau en

verscheidene limau-soorten gebruikt worden.

Ik zal nu nog het een en ander omtrent de behandeling van elke der boven-

genoemde ziekten in het bijzonder mededeelen.

Tegen keelpijn en hoesten wordt op den hals en de borst wat sirië-kalk ge-

smeerd, gewoonlijk in den vorm van een kruis; ook wordt wel, vooral tegen asthma,

een tabaksblad met warme olie op de borst gelegd.

Het rooken van een cigaar heet dienstig te zijn tegen verkoudheid in het hoofd.

Tegen hoofdpijn en duizeligheid bindt men een doek stijf om het hoofd en

wordt, evenals bij verstopping, een purgeermiddel gegeven , bestaande uit een aftreksel

van de bladeren van een heester, si-tampoe genaamd. Ook de vrucht van de sepantjö

vermeldt de heer Santvoort als een te Djambi gebruikelijk laxans.

Oogontsteking tracht men te genezen door het wasschen der oogen met een

aftreksel van eene roode houtsoort, kajoe tjatjang. Tegen doofheid is mij geen mid-

del bekend, maar loopende ooren bij kinderen worden ingedruppeld met het in

') Zie Plaatbeschrijving bij PI. XII, Cg. 6.
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klapperolie gekookte melkwitte sap uit een cactus-plant , soedoe-soedoe genaamd,

die opzettelgk Toor dat doel wordt aangeplant.

Lijders aan buikpijn, maagkramp en buikloop legt men doeken met heete asch

op de pgnlijke plaats, die voorts aanhoudend geknepen, gedrukt en gewreven wordt;

de Maleier noemt die behandeling oeroeï. Voorts krijgen zij een donker violetkleu-

rigen drank, bestaande uit een aftreksel van gebrande pinangnoten, en men geeft

hun van tijd tot tijd stukjes suikerriet te kauwen. Ook een aftreksel van de bittere

wortels der kali-ali, een slingerplant, met azijn uit het sap van den anau-palm

vervaardigd, wordt als heilzaam beschouwd. Voorts geven de doekoen's tegen buik-

loop een drank dien ze bereiden door van gebrande ryst, wortels van den pisang

kale en van de limau paga, bast van de djamboe pirawé, een stukje gambije,

pinangnoot en schil van de dalimó-vrucht een vocht te trekken, dat wel iets op

koffie gelijkt. Baden is den zieken verboden, evenals het gebruik van peper,

vleesch of kip.

Tegen koorts worden aanhoudende wasschingen met verkoelende vochten aan-

gewend. Ingrediënten daarvoor zyn: een aftreksel van sepantjó-bladeren, een kooksel

van rijstwater, koeni, si-tawa, si-dingin, si-koempai, tjikarau, jonge spruiten van

de pisang tambatoe, een afgevallen vooze klapper en ledige padi-aren. Men laat

dat vocht bekoelen om er daarna het lichaam mede te wasschen, terwijl men den

zieke op het hoofd blaast om de hitte er uit te drgven.

Als bestanddeelen voor dat kooksel v/orden ook gebruikt: sarai, suikerriet, tim-

barau, benevens bladeren van koeni, kajoe manijs, djamboe aijië, djamboe gadang,

pinang en djoeloewq-djoeloewq hantoe, of ook wel koeni tamoe, koeni tambirang,

koeni bana, koeni babauoen, de bast van de dadöq, de wortels van de karijs-karrjs

,

alsmede si-padé en djari angau.

IJlt de zieke, dan wordt hg bespuwd met een kauwsel van ladó itam, dasoen,

djari angau, si-padé, koeni babauoen en koeni tambirang.

Schurft en huiduitslag, ziekten die veelvuldig voorkomen, worden genezen door

inwrijving met paladjau-olie ^), die uit den stam van een wondboom gewonnen

wordt, of het baden in zwavelhoudende warme bronnen.

Melaatschen worden uit het dorp verbannen. Dit geschiedt in overleg met de

dorpshoofden en de familieleden van den lijder. Hem worden tien soekè gepofte

rijst, bare randang, medegegeven, een bijl, een kapmes, tabak, sirië, vuurslag,

zwam en koemajan. Zóó trekt de zieke de wildernis in, en deze soort van uitban-

ning wordt pai taraq genoemd , hetgeen zeggen wil „van de bosch- en berg-

geesten genezing vragen." Als zijn voedsel opgeteerd is, mag hij nieuwen voorraad

komen halen, maar zich niet langer dan noodig is in de negari ophouden.

') Zie de Lijst der liuutsüorten, D. IV. IS» afd. B. n". 256.
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Bij de beklimming van den piek van Korintji, in December 1877, vond ik in

het bosch een schedel van een man die wegens melaatschheid uit Pasimpai verban-

nen was. De geesten van den Goenoeëng-gadang waren hem niet genadig geweest;

hij vond geen genezing en stierf van uitputting in de wüdernig.

Terwijl men in de Padangsche Bovenlanden de aldus verbannenen aan hun

lot overlaat, blijven zg in Lebong, hoewel in het bosch wonende, toch onder

behandeling van een doekoen, die den melaatsche van tijd tot tijd bezoekt en hem

geneesmiddelen toedient. Een doekoen dezer landstreek verhaalde mij, dat de ziekte

niet altijd doodelijk was en dat hij verscheidene patiënten had genezen.

Kinderpokken schrijft men toe aan een boozen geest, niniëq nan mambaow

boeah-boeah. Wanneer pokken heerschen en de een of ander droomt, dat de niniëq

by hem komt en hem vruchten geeft, dan is die droom een teeken dat hij de pok-

ken zal krijgen, en de soort van vruchten die hij in den droom ontving, wijst

aan of de pokken al dan niet hevig zullen zijn. De patiënt wordt herhaaldelijk

gebaad en vervolgens in de zon geplaatst op een bank, die daartoe buiten het venster-

luik wordt aangebracht. Het gebruik van zuur en peper is verboden. Voordat de

vaccinatie zoo algemeen was ingevoerd als thans het geval is, was de pokziekte de

meest gevreesde plaag waarmede de booze geesten het land bezochten. Geneesmid-

delen had men niet en de dood vond dan ook een schrikwekkend grooten oogst.

Ieder vluchtte om zijn eigen leven te redden; kinderen lieten hun ouders, ouders

hunne kinderen aan de ziekte ten prooi, de dorpen waren alleen door de zieken

bevolkt; ieder die nog gaan kon, zocht een schuilplaats in de wildernis, maar

ook daar vond hen de onverbiddelijke niniëq. En die toestand duurt nog voort

buiten ons gebied, wanneer daar een pokken-epidemie uitbreekt.

Saki loempoew, taréh, tjanggoe en toelang heeten het werk te zijn van djihin's;

daartegen dienen allerlei bezweringen en de pijnlijke plaatsen worden gepapt, om de

onzichtbaar fijne vezels uit te trekken die door de aanraking van den djihin in

het lichaam drougen en de ziekte veroorzaakten. Verschillende dranken worden

bovendien toegediend; ook worden inwrijvingen met oliën en knijpen van de lede-

maten in praktijk gebracht.

Personen die van tijd tot tijd aan wezenloosheid of krankzinnigheid lijden,

worden op eene zonderlinge wijze door den doekoen behandeld. Driemaal daags

worden zij bespuwd met een kauwsel van de bovenvermelde kruiden, daarna in de

rivier onder water gedompeld, zoolang zij het maar even kunnen uithouden zonder

te stikken, en vervolgens berookt door hen te plaatsen boven brandende veeren en

anderen dierlijken afval, totdat zij hevig beginnen te hoesten, waarna dicht bij hun

oor een geweer wordt afgeschoten.

Tegen si-djoendai, dat, evenals krankzinnigheid, vallende ziekte, moenó en

kabantji, aan den geest Ibilijs wordt toegeschreven, wendt men veelal het boven
, . 1. -13
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beschrevene middel kadjó oelaq baliëq aan. Maar om den boozen geest uit te drgven

geeft de doekoen de patiënt ook wel een drank van water, gemengd met de asch

van verbrand papier, waarop koranspreuken geschreven waren. Bovendien worden

bare nagels met den naam AUab besebreven, waartoe als pen een gebroken naald

en als inkt bet vocbt van een dasoen gebruikt wordt. Ik heb eene vrouw gezien

die aan si-djoendai leed en als razend was, zoodat zg door vier andere vrouwen

moest worden vastgehouden, terwijl de doekoen zijne bespuwingen deed en met

onverstoorbare kalmte zijne formulieren uitsprak. Naast hem stond een vuurtest met

brandende koemajan, en onder het prevelen der zinlooze formulieren, draaide hij

aanhoudend de bovengenoemde gasiïng tangkoeraq, waarvan het eentonig gebrom

overstemd werd door het gegil van de zieke.

Dat de Maleier tal van waarlijk heilzame kruiden kent ter genezing van ziek-

ten en wonden, ik heb het boven reeds gezegd; maar bijgeloof neemt toch nog

altgd bg de denkbeelden over ziekten en de wijze van genezing de eerste plaats in.

Onder de verzameling van ethnologische voorwerpen is een huisje van de pit

der salaq-stengels gemaakt. Ik had het zien staan op een erf nabij Abai in de XII

Kötö, en het bleek bij onderzoek tot de Maleiscbe apotheek te behooren. Sangga,

of, zooals dat in de XII Kötó wordt uitgesproken, sanggerw, is de naam van het

huisje, waarin negen bakjes van pisangblad geplaatst zijn, hier lantoewq, elders

liméh geheeten, gevuld met verschillende geneesmiddelen of ook wel met spijzen.

Een dag en nacht blijft deze inrichting in de woning staan; dan worden de

geneesmiddelen er uit genomen en op de door den doekoen voorgeschrevene wijze

gebruikt, waarna de sanggerw wordt weggeworpen.

Een doekoen uit Rantau-di-baroew had met groot succes deze geneesmethode

ingevoerd; hij wendde die bij elke gelegenheid aan; pokken moesten er door ge-

nezen, even goed als er regen door komen moest of de ziekte uit de padi ver-

dwijnen.

Op de beneden-rivieren ziet men des avonds dikwijls kleine, van een blad ge-

maakte prauwen, of ook huisjes waarin een lichtje brandt, op een vlot drijven. Ook

dat is een der vele middelen bij ziekten aangewend om de booze geesten te ver-

jagen.

Mogen nu al dergelijke middelen van den Maleischen doekoen niet baten , schaden

doen ze gelukkig ook niet; maar wel is zulks het geval met de walgelijke vuiligheid

die zg als zoogenaamde geheime middelen , p a k a s i ë , verkoopen , en die men tusschen

de dranken of spijzen mengt van iemand van wiens genegenheid of hefde men

zich wil verzekeren. De lezer verliest er niet bij, dat ik hem de opsomming dier

onreinheden onthoud.

Voor de zieken wordt in het algemeen goede zorg gedragen. Bg het transpor-

teeren van zieken wordt gebruik gemaakt van hangmatten, meestal van boomschors
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vervaardigd, of men bezigt eene soort van stoel, die op den rug gedragen wordt (PI.

XXXVn fig. 2). Een stoeltje dat te Soeroelangoen gebruikt werd voor een kind

van drie a vier jaar, dat geheel lam was, is op PI. XXXVII fig. 5 afgebeeld.

Isjtanah is de naam van den boozen geest, dien men als de oorzaak der ziekte

beschouwde.

Dat inderdaad de geneeskunde der Maleiers nog op een lagen trap staat, is,

geloof ik, een alleszins gewettigde uitspraak, maar even waar is het, dat zij een

open oog hebben voor het zooveel volmaaktere onzer geneeskunde en daarvan

gaarne gebruik maken. Een nauwkeurig onderzoek door een kundig medicus van

de pharmacopaea der Maleiers blijft niettemin een zeer gewenschte en stellig vrucht-

bare arbeid.

VIERDE HOODFSTUK.

KUNSTZIN — MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN. — SPELEN.

DIERENGEVECHTEN.

Sumatra leverde nog geen Raden Saléh, dien ik zou kunnen aanhalen als voor-

beeld en bewijs, dat de kunstzin der Maleiers zoo goed als die van eenig ander

volk voor hoogere ontwikkeling vatbaar is. De schilderkunst werd, voor zoover mij

bekend is, nog door geen Maleier beoefend, en wat de teekenkunst betreft , verder dan

het ontwerpen en uitwerken van de ornamenten aan deuren , vensters en huisraad

gaat die niet ; waagt de Maleier zich voor een oogenblik buiten dien kring , dan wordt

er iets zóó bespottelijks geboren , dat wij het nauw wagen er naar te verwijzen (PI.

XXXn, fig. 1). Hij mist de gave van zien — een eerste vereischte in den teeke-

naar. Evenals op het kind maakt een voorwerp wel een zekeren indruk op hem,

maar hij weet dien indruk niet te ontleden, niet om te zetten in lijnen, en hij

kan dat voorwerp dus ook niet in lijnen teruggeven. Die kunst is hem zóó. vreemd,

dat hij ook, omgekeerd, in een verzameling van lijnen niet hcht het daardoor

afgebeelde voorwerp herkent.

B^ het spreken over de beeldende kunsten in Midden-Sumatra ligt het geens-

zins in onze bedoeling hare geschiedenis te behandelen; alleen het schetsen van

het tegenwoordig standpunt is ook hier onze taak. Trouwens, hoe oppervlakkig en

weinig beteekenend zou een historisch overzicht wezen, nu de overblijfselen die ons
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moeten onderrichten in de kennis van den kunstzin der oude Sumatranen nog zoo

gering in getal zijn. Hetgeen wij op onze tochten ontmoetten of door inlandsche ge-

leiders hoorden vermelden, het is niet genoeg om de opsomming daarvan langdradig

te maken. Wij herinneren ons slechts de oudheden uit den Hindoe-tijd te Fort

^an der Capellen, de Hindoe-beelden bewaakt door den Radjó van Si-Goentoewe,

voorts den nandi te Moeara-Djambi en de tjandi in de nabgheid daarvan, de over-

blijfselen te Gedong en eindelijk de meer beteekenende beelden bij Djambi ^). Voor-

zeker ligt er nog veel meer verborgen in de onmetelijke wildernissen waar tot

dusver geen Europeaan, een enkele maal wellicht een inboorling, den voet zette;

nog onlangs heeft de Heer du Ry van Beest Holle een Hindoe-ruïne beschreven, die

nabij Moearó-Takoejs in XH Kötó Kampar ontdekt was ^) en die later ook bezocht

is door de heeren R. D. Verbeek en E. Th. van Delden, van wie wy eene nog

nauwkeuriger beschrijving mogen te gemoet zien. Maar dat alles te zamen vormt

een nog zeer ontoereikend materiaal voor het schrijven eener geschiedenis van deze

afdeeling der beeldende kunsten. Overblijfselen van Hindoe-gebouwen en Hindoe-

beelden, onder die namen is alles samen te vatten wat men heeft gevonden, en

het behoeft dus geen betoog dat die overblijfselen ons wel een inzicht geven in

den kunstzin en de geniale bekwaamheid der oude Indiërs of liever der Hindoe-

Javanen die toen op het eiland gekoloniseerd hadden, maar ons zeer weinig ver-

tellen van de scheppende kracht en de technische vaardigheid der oorspronkelijke

eilanders.

Elders ^) is reeds opgemerkt dat in de Sumatraansche oudheden niet die kunstzin

wordt teruggevonden welke de Hindoe-overblijfselen op Java zoo eigenaardig ken-

merkt; deze zgn boven eerstgenoemde hoog verheven. Waarschijnlijk is dat daaraan

te wijten , dat Sumatra de Hindoe-beschaving slechts uit de tweede hand , door

tusschenkomst van Java, ontving. Dit verder na te sporen blijve echter aan den

geschiedvorscher overgelaten; hier hebben wij slechts te wgzen op het feit, dat,

welke hoogte ook de kunst om zulke bouw- en beeldwerken te doen verrijzen, onder

de bewoners van Midden-Sumatra moge bereikt hebben , zij thans geheel is verloren

gegaan. Het ligt daarom voor de hand aan te nemen, dat zij, door de Hindoe-Java-

nen op Sumatra gebracht, niet het eigendom is geworden van de oorspronkelijke

bevolking, en dat ook hare afstammelingen haar nooit in zich hebben opgenomen.

Ongetwijfeld hebben de Sumatranen deel gehad aan den bouw van werken die,

thans ineengestort, aan de vernielende werking der natuur ten prooi liggen, maar

') Phot. Alb. N». 435—139.

=) Tijdschr. v. Ind. Taal-, Land- en Volkenk. Dl, XXV, bid. 217vgg.De afbeelding, daarbij

gevoegd, beeft al zeer weinig overeenkomst met die in Dl. IX van hetzelfde tijdschrift door

den heer Cornelis de Groot medegedeeld; bezwaarlijk kan worden aangenomen dat beide het-

zelfde monument voor.'-tellen. ') Dl I, eerste ged., bldz. 244.
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de kracht iHe het initiatief nam, kwam van elders, en toen die kracht ophield zich

te laten gelden, was het met de kunst gedaan. Sedert vele eeuwen is deze muze

eene schoone slaapster in het bosch.

Hetgeen men thans aantreft op het gebied van beeldende kunst, bepaalt zich

tot het snij- en schilderwerk aan huizen en rijstschuren , — een vervaarlijke sprong

van het verledene tot het tegenwoordige! Bij het beschrijven van deze gebouwen

komen wij op de aangebrachte versieringen terug, maar reeds hier moeten wij de

opmerking maken, dat er in deze decoratieve kunst geen vooruitgang merkbaar is.

Wanneer men Agam en de XX Kötö uitzondert, dan herkent men in het snij- en

schilderwerk dat, naar onze schatting, vóór dertig en meer jaren vervaardigd werd,

het werk van den kunstenaar, in dat van den tegenwoordigen tijd meer den arbeid

van den handwerksman. Meerdere welvaart zal niet falen dadelijk verbetering in

dezen toestand te brengen ; want waar rijkdom ontbreekt , worden geen kunstenaars

gezocht om woningen met geschilderde paneelen en lijsten te versieren , en juist op

die plaatsen waar betrekkelijke welvaart heerscht, bestaat er gelegenheid om op te

merken, dat de Maleier volstrekt niet van zekeren kunstzin verstoken is, al uit deze

zich op geheel andere wijze dan door het oprichten van trotsche gebouwen met

gehouwen beelden en ornamenten. Om ons daarvan te overtuigen behoeven we

slechts de bevallige dansen der meisjes uit Rawas gade te slaan, te letten op het

sierlijke filigraanwerk der goudsmeden, acht te geven op de patronen van vlecht-

werk en weefsels, de versieringen te bestudeeren op wapenen en huisraad. Dan

komen we tot het besluit, dat de bewoner van Midden-Sumatra in niet geringe

mate behoefte gevoelt om aan het nuttige een fraai uiterlijk te geven , en dat hij

veel aanleg bezit om onder gunstige omstandigheden op het gebied der kunstnijver-

heid uit te munten.

De verzameling bij dit deel behoorende platen bevat een menigte afbeeldingen

waaruit de smaak en de kunstvaardigheid van den Maleier ten duidelijkste spreken.

Zoowel over de dichtkunst als over de tooneelspeelkunst kunnen wy kort z^'n.

In het tweede stuk van dit deel zijn eenige proeven gegeven van Maleische poëzie;

zij kwamen ons voor de merkwaardigste te zijn van al de bijeengebrachte dichtstuk-

ken, maar niettemin getuigen zij over 't geheel, dat deze kunst in Midden-Sumatra

geen hooge vlucht genomen heeft. Het is hier niet de plaats om die verschillende

gedichten te ontleden en hunne meerdere of mindere waarde aan te toonen ; hoewel

het materiaal voor dergelijk onderzoek in ruime mate aanwezig is, moeten we ons

thans bepalen tot de opmerking, dat de inhoud grootendeels onbeduidend is en

dat, zoo men al enkele malen schoone gedachten op waardige wijze uitgedrukt

vindt, men over het geheel in de Maleische poëzie weinig viudingsgeest en veel

plat realisme aantreft.
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Spelen die te vergelijken zijn met de wajang-rertooningen der Javanen, kennen

de Maleiers niet. Zy vergenoegen zich met een soort van pantomimes, die enkele

malen zeer aardig kunnen zgn, maar die vaak in walgelijke gemeenteden ontaar-

den. In de onderafdeeling Rawas, te Loeboek-Koemboeng, de laatste doesoen aan

de Roepit, woonden w^ een voorstelling bij die ons deed denken aan de grappen

die de paljassen op de hooge tribune van een paardenspsl aan het straatpubliek

ten beste geven. Hier stelden twee Maleiers een paar siamangs voor, die elkander

het hof maakten ; soms waren de bewegingen zeer onkiesch , maar steeds werden de

vertooners door uitbundig gelach van de omstaande mannen, vrouwen en kinderen

beloond. Die bijvalsbetuigingen pleiten voor weinig kunstzin, — maar we mogen

de opmerking niet terughouden, dat deze vertooners met hunne onbebbelgke snake-

rijen ook elders, buiten Sumatra, bijval zouden vinden.

Hetgeen er gedurende deze Expeditie op te merken viel omtrent muziek en de

instrumenten waarmede zy wordt voortgebracht ^), kan, het zal uit de volgende

mededeelingen blaken, het bew^s leveren, dat de toonkunst niet een eerste plaats

inneemt onder de kunsten die in Midden-Sumatra beoefend worden. Op zeer enkele

uitzonderingen na bleek het maken van muziek niets meer te zgn dan een middel

om de eene of andere bezigheid gemakkelijker of geregelder te volbrengen, hetzij die

bezigheid bestond in dansen, in loopen of in koranlezen. Muziek maken met het doel

zich te verlustigen in harmoniën en te genieten van den indruk dien instrumenten of

stemmen gezamenlijk of afzonderlek maken, — dat vindt men in Midden-Sumatra

slechts zelden.

Beginnen wij met het vocale gedeelte; de Maleier zingt, maar men moet zich

langzamerhand gewennen aan het denkbeeld dat het jammerlijk klagelijk gekreun

dat hij b^ sommige gelegenheden doet hooren, zijn gezang is. Toch maakt, het

moge vreemd klinken, dat gezang volstrekt niet altijd een onaangenamen indruk

op den Europeaan ; het behoort bg de omgeving waarin hij vertoeft , het is geheel

in overeenstemming met die omgeving, het werkt mede tot de eigenaardige bekoor-

lykheid van het geheel.

Een zeer oorspronkelijke wijze van zingen volgt de bewoner van Midden-

Sumatra bij het voordragen zijner pantoen's *) , liederen die de meest uiteenloopende

zaken tot onderwerp hebben en wier zin nu eens onpeilbaar diep ligt, dan weder

aan de oppervlakte. Wil men nu beweren , dat het opzeggen van een pantoen

feitelijk geen zingen is , maar een soort van declameeren
,
geen gezang maar een

begeleiding die deze lieden zich bij hunne overpeinzingen scheppen, wg zullen het

') Het gedeelte handelend over muziek en muziekinstrumenten is samengesteld door den

heer Joh. F. Snelleraan. -) Deel III, tweede gedeelte, pag. 121.
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niet tegenspreken, maar ongaarne kregen we dan tot taak een scheidingslijn te

trekken tusschen het declameeren en het zingen van den Maleier, of kenmerkende

eigenschappen te noemen die beide van elkander onderscheiden.

Nemen wij een pantoen, onverschillig welke:

Anaq itiëq limó-hmó,

Bari makan di oedjoeëng dauoen.

Kasië tólan sajó tarimó,

Djadi oetang bariboe tauoen.

Hg zegt die op met allerlei geheel willekeurig gebezigde toonhoogten, zonder

dat er van een bepaalde melodie sprake is. Over enkele syllaben wordt achteloos

heengegleden , andere worden buitengewoon lang gerekt en daarenboven dikwijls

met allerhande figuren versierd; en wanneer de inhoud van het lied bijzonder aan-

doenlijk is, gebeurt het vaak, dat enkele woorden op zulk een klagelijken, huilenden

toon worden uitgegalmd, dat de oningewijde in ernst meent dat de zanger plotseling

hevige lichamelijke pijn heeft gekregen.

Bij het zingen, afgescheiden van pantoen's, vindt men soortgelijke eigenaardig-

heden terug: allerlei vrijheden, sprongen, figuren en exclamaties die elkander, naar

willekeur van den zanger, onophoudelijk afwisselen. Die ongebondenheid maakt het

uiterst moeilyk van dit gezang iets weder te geven in ons notenschrift; wel schijnt

dikwijls het zingen van den een overeen te komen met dat van den ander, maar

het komt mg voor dat het meer de overeenkomst in de manier van zingen

dan in de melodie is, die tot deze meening aanleiding geeft. Hetgeen ons daarin,

behalve de reeds genoemde eigenaardigheden, treft, is het slepende, het aanhalen

van tusRchenliggende tonen (portamento di voce), het chromatische, waarin men

van oudsher iets „huüerigs" i) hoorde ; en hoewel het onjuist is daarom te vooronder-

stellen, dat het alleen klaagliederen zijn die gezongen worden, is het niettemin

waar, dat de bewoner van Midden-Sumatra bij voorkeur zingt wanneer zijn hart

ziek is, zooals hij het noemt, d. i. als hij verdriet heeft. Een lustig gezongen vroolijk

lied, als uiting van opgeruimdheid, — men zal het er te vergeefs zoeken.

Een algemeen verspreide gewoonte is het zingen, van welken aard dan ook,

volstrekt niet; het aantal malen dat ik hoorde zingen, is niet ontelbaar. Meestal

waren het onze koeli's, van welke enkelen een bijzondere liefhebberij hadden om

des avonds in den stal of in de keuken hun melankoliek gezang te doen klinken,

dat te midden van de stille omgeving een weemoedig stemmende werking had.

Tegenover dit oorspronkelijke gezang staat het aangeleerde; tweemalen waren

we in de gelegenheid jeugdige Maleiers westersche melodiën te hooren zingen. Op

de school voor inlandsche onderwijzers te Fort de Koek zongen de leerlingen een

') Helmholtz, die Lelire v. d. Toneniiifindungen , 1863, p. 405.
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paar coupletten van het Nederlaudsche volkslied. Te Si-Djoendjoeëng hoorden wij

een aantal jongens onder vioolbegeleiding van den griffier Bogaers eenige Duitsche

liederen tweestemmig zingen.

„Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, •<•

„Dass ich so traurig bin,"

zoo klonk het o. a. uit die Maleische kelen, en het was den knapen aan te zien,

dat ze het werkelijk niet wisten, 't Was een lang niet onvermakelijke muziekuitvoering

,

die ons overigens niet meer of niet minder kunstgenot verschafte , dan een troepje Hol-

landsche schooljongens onder gelijke omstandigheden zou doen smaken.

Bg het gezang te Fort de Koek trof mij een eigenaardigheid die bewijst hoe

ooren die nog niet gewend zijn aan de langzamerhand bg ons ingewortelde toon-

verhoudingen , anders hooren dan de onze. De fis in het volgend gedeelte van het

volkslied

-I
—

< ^i^* • m-1^^ ^
werd door hen steeds als f gezongen. Moeten wij hier denken aan eene overeen-

stemming met de vroegere, veel zachtere schrijfwijze van de c-dur gamma:

IS =^

Gedurende de jaart op de rivieren zingen de roeiers dikwijls liederen, een-

stemmig en weinigtonig en even klagend als de liedjes die de honig- en wasin-

zamelaar opzegt bij het beklimmen van den bijenboom waarin de nesten hangen,

en die de bijen moeten geruststellen omtrent het doel zijner komst. Deze twee

wijzen van zingen heet men batambai; de laatste zal bij de mededeelingen over

het honiggaren nogmaals ter sprake komen.

Verschillend in strekking met deze zijn de godsdienstige gezangen, bar o dab,

baaandji of badikije genaamd , welk gezang begeleid wordt door het slaan op

rabanó's. Het zijn gedeelten uit den Koran die men aldus zingt, en de smaak

der geloovigen voor deze oefeningen is somtijds zoo overdreven, dat het zingen

ontaardt in een luidruchtig geschreeuw, het begeleiden op de rabanó's in een woest

gebons.

Zóó was het meermalen 's avonds te Moeara-Laboeh , waar men naast onze

woning oefening hield, totdat eindelijk het burengerucht te erg werd en wg op een

morgen de zes rabanó's opkochten die aan deze helsche muziek zulk een groot

deel hadden; toen was het voor goed uit.

De rabanó's zijn het best te vergelijken met dofklinkende tambourins; zg be-

staan uit een breeden houten ring, waarop, dikwijls met koperen spijkertjes, een

geprepareerd geitenvel gespannen is (PI. XL fig. l en 2). Gaat men de rabanó gebruiken,
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dan wordt op de plaats waar het trommelvel over het hout getrokken is , aan de binnen-

zijde een rondgebogen rotan tusschen het hout en het vel geduwd , om hel laatste tijde-

lijk sterker te spannen en beter te doen klinken. De toon dien het instrument voort-

brengt, — het wordt met de linkerhand aan den houten ring vastgehouden en met

de rechterhand geslagen, — is wel wat toevallig, daar het niet kan gestemd worden;

maar de speler brengt, door nu eens met de vingertoppen dan weder met de vlakke

hand of met het polsgewricht te slaan, beurtelings heldere en doife tonen voort.

Een grootere soort van rabanó wordt adöq genoemd.

De woorden van het gezang kan ik niet mededeelen, maar ik zal trachten zoo

nauwkeurig mogelijk de melodie, met de begeleiding der rabanó's, weer te geven.

H'o. t. A.€lngio.
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Van het vocale gedeelte zijn wij , over deze rabanó's heen , reeds tot het instrumen-

tale gekomen, maar alvorens met de slaginstrumenten te vervolgen, die, evenals by

de Javanen, in het orkest van den Maleier een groote rol spelen, moeten wij de

muziek vermelden voortgebracht op werktuigen die daarvoor volstrekt niet bestemd zijn.

Zoo verwelkomde een zestal meisjes in de doesoen Teës v. Hasselt en Veth met

r^stblokken-muziek. Als de zware, houten stamper neervalt in het steenen of houten

rijstblok, dan wordt er een vèrklinkende toon voortgebracht, en die tonen, uit ver-

schillende blokken gestampt, hadden de jeugdige stampsters gerangschikt tot een niet

onaardige melodie. Op enkele andere plaatsen in Lebong stampte men hun even-

eens een „welkom" te genioet, maar ook dan wanneer er geen Europeanen te

verwelkomen zijn, maar het ontbolsteren van de rijst het eenige doel is, versmaadt

men niet het invallen zóó te regelen , dat er een eenvoudige melodie geboren wordt.

Drie rijstblokken is wel het kleinste aantal waarmede iets dergelijks te verkrggen is,

maar bij zuiveren, helderen toon is zelfs dan de uitwerking zeer opwekkend. Te

?oepajang gaven drie rijstblokken zeer duidelijk te hooren;

i ^^^ -*-^ir

en te Alahan-pandjang een even groot aantal:

i *-^j j I ^ i?j X
Zal het nu niemand in de gedachten komen de rijstblokken daarom onder de

muziekinstrumenten te rangschikken, er zijn ook werktuigen waarover in dit opzicht

twijfel zou kunnen bestaan; over de tjangoe (PI. XXXVI fig. 4) b.v. , een

bamboelid waarvan een splinter, tot aan den knoop afgespleten, een weinig opge-

licht gehouden wordt door een blokje hout. Slaat men met een stok op het gespannen

latje, dan geeft de bamboe een helderklinkend geluid. Maar zou men, zoo vervol-

gende, ook niet de gespleten bamboe een muziekinstrument kunnen noemen door

wiens geklikklak de varkens worden afgeschrikt van de rijstvelden, en de taboew

wier doordringend geluid het volk bijeenroept bij gevaar ? i)

Steeds klankrijker wordt het speeltuig ! Wij zijn thans genaderd tot de tj è n o n g

ofmSmongan, in sommige streken ook tjètjèq genoemd, — waarschijnlijk allen

klanknabootsende woorden. „Bekkens" zou men ze kunnen noemen, hoewel zij van

'•) Vgl. Reisverhaal, eerste gedeelte, bl. 112.
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dit slaginstrument afwijken door een opstaanden rand aan den omtrek en zij tevens

niet in gedwongen gezelschap van een makker behoeven te leven; want men

slaat de tjènong's, maar niet tegen elkander.

De soort waarop wij thans meer bepaald het oog hebben (PI. XL fig. 3 en 4),

is van geslagen koper ; zij hangt aan een koord en wordt bespeeld met een korten stok

van timbarau-riet , welks uiteinde met doek omwonden is en die panggowah heet.

Niet overal, maar bepaaldelijk op een halfbolvormige verhevenheid op het bovenvlak,

wordt het instrument geslagen , en de toon daar voortgebracht is krachtiger en minder

zwevend dan elders. Toch blijft het , daar de tjènong's niet afgewerkt en op een bepaal-

den toon gebracht worden , een onwelluidende klank dien zij geven. Zij worden gebruikt

bij feesten en wanneer men gezamenlijk ten arbeid uitgaat. Te Si-Djoendjoeëng waren

wg getuigen van een optocht, uit een groot aantal menschen bestaande, die naar

de sawah's trokken aan een hunner toebehoorende , om daar de padi te sngden.

Wederkeerig helpt men elkander bij zulk veel handen vereischend werk, b.v. ook

bij het sleepen van hout voor den huisbouw, en bij het gaan en terugkeeren loopen

eenige muziekanten aan 't hoofd van den stoet. Hier waren er vier, twee elk voor-

zien van een tjènong, twee andere elk een gandang of trom dragende.

Een gandang katjije (PI. XL fig. 5)^) wordt vervaardigd van nangka- of

tjoebadaq-hout , is aan beide zijden met geitenvel bespannen en wordt op dezelfde wijze

als de rabanó's , maar aan beide zijden tegelijk , met de handen geslagen. Of de gan-

dang's die wij aantroffen, door vele dienstjaren klankloos geworden waren, of dat zij

van de jeugd af zulk een dof geluid voortbrachten, — wij weten het niet, maar

onbeteekenend was hun klankgevend vermogen.

Er bestaat nog een gandang die dubbel zoo groot is als de gandang katjije,

en die met een rotan-stokje geslagen wordt.

Keeren wij thans naar onzen optocht terug; de beide tjènong's verschilden vrg

zuiver een kwint en met hun vieren deden de spelers iets hooren dat men aldus

zou kunnen neerschreven:

Tjènong I.

Tjènong II.

Gandang I.

Gandang U.

1^^ 1 1 1 ^
-B=^ lÖZ ^ -^ i
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') Vgl. Reisverhaal, eerste gedeelte, bl. 127, en de titelplaat van dit deel.
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Bg eene wandeling als deze worden steeds twee tjènong's tegelgk gebruikt;

één enkele slaat de man die de heerendienstplichtigen oproept , en in grootere plaatsen

worden de venduties bij tjènong-slag aangekondigd.

En de gandang's ? Hoe ongeloofelijk het ook klinken moge , deze weinig klank-

rgke trommen worden somtgds zonder begeleiding van andere instrumenten bespeeld.

Toen van Hasselt en Veth een bezoek brachten aan de doesoen Lesoeng-Batoe, wer-

den zg opgewacht door eenige muzikanten, in prauwen gezeten, die op hunne gan-

dang's een oorverdoovend geraas maakten.

Een betere soort van tjènong's dan de zoo even beschrevene , zijn die van gegoten

metaal. Hun uiterlijk komt vrij wel met dat der eerste overeen; alleen ia de staande

rand veel breeder en daardoor hun vorm meer gedrongen (PI. XXV fig. 1). De ge-

goten tjènong's, van inlandsch maaksel evenals de vorige, worden ongetwijfeld even-

zeer tot de reeds besproken doeleinden gebruikt; met het bloote vermelden daarvan

kunnen wg dus volstaan, om thans over te gaan tot de beschrijving van het instru-

ment dat uit een aantal van zulke tjènong's is samengesteld. De geheele toestel
, geen

eigenlijk Manangkabósch speeltuig, maar van Javaanschen oorsprong, en talim-

poeëng, tjalimpoeëng of talémong geheeten, bestaat uit een houten raam

tusschen welks korte zijden twee touwen zijn gespannen waarop de vijf tjènong's

rusten; zóó gedragen geven zij den heldersten klank.

Ik kocht zulk een toestel op de markt te Si-Djoendjoeëng, waar die niet aan-

wezig was in de hoedanigheid van koopwaar, maar als een koopers lokkend instru-

ment, dat door een klein meisje bespeeld werd. Het ruwe uiterlijk der tjènong's

verraadt oogenblikkelijk, dat zij na het verlaten van de gieterij geen verdere bewer-

king ondergaan hebben. Evenmin als bij de geslagen tjènong's heeft men ook hier

getracht den toon en den klank te verbeteren.

In een rij geplaatst van de laagste tot de hoogste in toon , klinken zij onge-

veer als:

r9 1 rV-11 ^JL rp
fm '^

J 1 2 3 4 5

Ongeveer, want de eene is iets te hoog, de andere zijn iets te laag; maar

de ooren van den Maleier schijnen voor zulke kleinigheden ongevoelig te zijn.

Neergehurkt voor het instrument, met een stokje in iedere hand, speelt hg er

lustig op los en, is hij geen beginneling in het tjènongspel, dan weet hg die vgf

tonen op een menigte verschillende wijzen te rangschikken.

Elke van die melodiën, van welke ik er acht heb opgeschreven, is slechts

weinige maten lang; aan het eind van de laatste begint de tokkelaar weer op

nieuw , en nog eens en andermaal , tot in het oneindige hetzelfde deuntje , alsof hg

telkens weer nieuwe schoonheden in zgn werk ontdekte.
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Om het spelen te vergemakkelijken worden de tjènong's nu en dan verplaatst;

dien stand heb ik door cijfers aangetoond, terwijl het aandeel van de rechter- en

van de linkerhand nauwkeurig is aangegeven.
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De hier beschreven en afgebeelde talémong is de eenige die wj' in de Boven-

landen ontmoet hebben. In de grootere dorpen van Rawas echter is zulk een instru-

ment meestal als dorpseigendom aanwezig, en de muziek die er op gemaakt v^ordt,

hier zoowel door mannen als door vrouwen, begeleidt het gezang en den dans van

jongens en meisjes, het besindjang, het njambai, berdoewi, begandai,

en menari, welk alles beneden nader zal beschreven worden..

Schgnt dus de talémong, zonder meer, weinig in gebruik te zyn, des te veel-

vuldiger wordt zij gebruikt tegelijk met andere slag- en strijkinstrumenten, en ge-

zamenlijk vormen deze allen een orkest , dat men eenigszins met de Javaansche game-

lan kan vergelijken en dat ook in Rawas met dien naam bestempeld wordt. Het be-

spreken van de gamelans, zooals die te Lesoeng-Batoe en Loeboek-Mas bespeeld werden,

mag niet tot de gevolgtrekking leiden, dat w^ op de Westkust zulke gecompliceerde

instrument-verzamelüigen niet vonden. Op verscheidene groote plaatsen, voornamelijk

daar waar garnizoen ligt , vindt men een meer of mia volledige Javaansche gamelan.

Te Padang hoorden wij tot in het holst van den nacht de toen voor ons gehoor

verschrikkelyke dissonanten uit zulk een orkest van verre tot ons komen. Maar de

beschrijving van een Javaansche gamelan te Padang kan evenmin strekken tot

vermeerdering onzer kennis van de muziekinstrumenten der Midden-Sumatranen , als

de Europeesehe woningen daar ter plaatse kunnen bijdragen om ons den huisbouw

der Maleiers te doen kennen.

Begeven wij ons liever in het binnenland en zien wg hoe de gamelan in de

balai te Lesoeng-Batoe was samengesteld. Allereerst vinden wij hier de talémong terug,

maar met het dubbel aantal tjènong's, en deze van veel zorgvuldiger maaksel, nauw-

keurig bestemden toon en kostbaarder inrichting, tien stuks, in twee rijen van vgf,

op een houten raam geplaatst. Voorts hangen afzonderlijk aan twee houten stellages

twee grootere goeng's, terwijl een nog zwaardere goeng, van bijna zestig centimeters

middellgn, op korten afstand aan een touw is opgehangen. Drie muzikanten zijn

er voor deze speeltuigen noodig, één voor de talémong, een ander voor de beide

kleine goeng's en een derde voor de grootste. De stokken waarmede zij deze ver-

schillende bekkens slaan, zijn allen ongeveer dertig centimeters lang.

Niet ver van deze staat een ander instrument ,de kelèntang, overeenkomende

met de demoeng uit het javaansche orkest; zij bestaat uit een houten raam van

langwerpig vierkanten vorm , welks korte zgden iets hooger zijn dan de lange (PI.

XXV fig. 2); deze lange zijden dienen tot steun aan zes metalen toetsen, die een
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weinig gebogen en uitgeschulpt zijn. De toetsen, somtgds van minder klankgevend

bamboe vervaardigd , worden met een klein stokje geslagen , en er is geen geoefend

oor noodig om waar te nemen , dat aan de onderlinge verhouding van de tonen die zij

voortbrengen , meer zorg ia besteed dan bij de tjènong's der Maleiers het geval is

;

het heldere geluid dat de kelèntang doet hooren , maakt dat zij in het samenspel van

de gamelan een niet onbeduidende rol vervult.

Eindelijk merken wij hier nog twee gaudang's op, de vroeger beschreven trommen.

Het orkest welks inrichting wg hier bespraken, had een voor die streken bij-

zondere volmaaktheid bereikt; immers dat te Loeboek-Mas bestond slechts uit drie

tjènong's en een instrument dat niet beter te vergelijken was dan by een kope-

ren spoelkom ; dat te Tandjoeng-Agoeng uit twee gandang's en één tjènong ; dat

te KotarDanau in Lebong uit een talémong waarvan twee tjènong's gescheurd

waren, een goeng en een rabanó. Ook in de balai te Oedjoeng-Tandjoeng waren

van het speeltuig twee tjènong's gebarsten , terwijl 't niet bleek of zij soms met

voorbedachten rade in een toestand gebracht waren die hen zulk een doordringend

kletterend geluid deed maken.

Daarentegen was de Dipati van Moeara-Menkoelem in het bezit van een instru-

mentenverzameling , die weder met meer recht een gamelan kon genoemd worden

,

onder anderen ook een triangel, lapari, bevatte, en waarop afwisselend drie ver-

schillende melodièn gespeeld werden, somtijds den geheelen langen dag achtereen!

Thans moeten wij ook een enkel woord over de blaasinstrumenten zeggen

,

en aanvangende bg het begin vermelden we de kleine fluiten, die, als de padi rijp

is, de kinderen zich maken door een spleet te snijden in een rijststengel , zooals

Hollandsche jongens fluitjes snijden uit de versche stengels van de kervel. Voorts

de poepoeï (PI. XLI fig. 4), kleine trompetjes, bestaande uit een stukje bamboe,

waaraan een mondstuk gesneden is en waarop door middel van een drietal

gaten evenveel verschillende tonen kunnen geblazen worden. De beker wordt

gevormd door een stijf opgerold pandan-blad, met een doorn vastgestoken. Alleen

in verschen toestand zijn deze trompetten te gebruiken; want bij het drogen ont-

staan er scheuren en openingen en houden zij op geluid te geven.

Dit kinderspeelgoed is het eenige voorbeeld dat wij ontmoetten van een beker-

vormig uitloopend blaasinstrument; alle andere zijn geheel recht en bestaan uit

langere of kortere stukken bamboe zonder knoopen. De korte fluiten van Soepajang

(PI. XL fig. 6) zyn aan beide zijden open , hebben zes gaten en een klein afzon-

derlijk aangezet mondstukje. Het bespelen van dit instrument en van de meeste

andere fluiten, is niet een kunst die slechts enkelen verstaan; want iedereen die zich

geroepen voelt fluit te spelen , vervaardigt zich in weinig tijds zulk een speeltuig

en doedelt daarop naar hartelust de deuntjes die hij zelf componeert. Met de drie

middelste vingers van iedere hand worden de zes gaten afgesloten, en naar gelang
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van den toon dien de speler wenscht voort te brengen , ontsluit hij een van de openin-

gen door het oplichten van den vinger. De wijsjes die de Maleier speelt, zijn een-

tonig en droefgeestig; vooral bij helderen maneschijn hoort men dikwijls in de

dorpen de tonen van een fluit de stilte verbreken.

De gaten in deze fluiten worden niet met een scherp werktuig geboord, doch

gebrand ; het einde van den harden stekel , zooals men er aan den anau-palm vindt

,

wordt in het vuur gegloeid en onder voortdurend blazen, om de gloeiing te onder-

houden, wordt met die punt het inbranden der opening verricht.

Veel langer dan de Soepajangsche fluiten is de saloeëng, van welke men

daarenboven een nog langere soort, de saloeëng pandjang, onderscheidt

(PI. XLI fig. 6); zij heeft drie gaten en is aan beide uiteinden open. De soeliing

daarentegen heeft één uiteinde gesloten, maar komt overigens geheel met de vorige

overeen,

In de Xn Kötó gebruikt men een fluit die uit het gewone fluit-materiaal

,

boeloew nipijs of boeloew kasoq
,
gesneden wordt en s a d e m (PI. XLI fig. 5) heet.

Zij wordt als klarinet bespeeld en heeft drie gaten en een mondgat. Men ziet het —
in deze blaasinstrumenten heerscht veel verscheidenheid; maar te verwonderen is het

niet, dat in een land waar men de hand slechts behoeft uit te strekken om de

fraaiste stukken droge bamboe meester te worden, de bewoners fluiten maken

van allerlei soort, die onderling in timbre en toon kleine verschillen zullen doen

hooren. De samenstelling blijft echter in hoofdzaak dezelfde en wij zullen ons daarom

bepalen tot het noemen van nog slechts enkele soorten; de in Lebong te huis be-

hoorende keriloe (PI. XLI fig. 7) en de sangkadoew, die beide, evenals de meeste

tot dusver beschrevene, niet als dwarsfiuit maar op de manier van een klarinet be-

speeld worden , en de b a n s i , met negen gaten , die als dwarsfluit gebezigd wordt.

Wij moeten hier ook nog melding maken van een instrumentje (PI. CXVIII fig. 3)

dat in Rawas gebruikt wordt ; het is een soort van mondtrom , uit een bamboe-

spaander gemaakt, en wordt tusschen de tanden genomen, terwijl een er zich aan

bevindende veerkrachtige tong met de vingers in trillende beweging wordt ge-

bracht, waarbg men zachte doch welluidende tonen hoort. Een dergelijk speeltuig

is volgens Charles Campbell ook in Korintji bekend.

Wij moeten thans nog spreken over den persoon, die onder de Sumatraansche

muzikanten ongetwijfeld de eerste plaats inneemt, den toekang rabab of violist;

vergelijkt men zijn spel met dat van de anderen, dan blgkt hij een kunst te be-

oefenen, zg slechts een handwerk. Wil men zijn vaardigheid bewonderen en het

genre zijner melodiën leeren kennen, dan trachte men hem te hooren, zooals hij

in Rawas de dansen van meisjes en jongens begeleidt. Dat ons de gelegenheid ge-

schonken werd ook te Alahan-pandjang zulk een toekang rabab te hooren, mag

wel een bijzonder gelukkig toeval genoemd worden; want terwyl in Rawas muzi-
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kale krachten veel minder zeldzaam zijn (trouwens de meeste violisten zgn af-

komstig uit het Djambische, uit Limoen, Batang-Asei, enz.), is een speelman ter

Westkust een rara avis. Reeds lang hadden wij luide den wensch te kennen

gegeven een vioolspeler te hoeren, ten einde zoo mogelijk iets omtrent zijn spel

en zijn instrument neer te schrijven, toen ons te Alahau-pandjang de mare ter

oore kwam, dat een speelman zich in een naburige negari ophield; en hoewel

wij zijn soiree gaarne wilden betalen, kostte het ongeloofelijk veel moeite en werd

der autoriteiten hulp vereischt , alvorens deze kunstenaar
,

grillig als vele zijner

broederen , overgehaald kon worden voor ons te verschijnen. Toen het echter eenmaal

zoover gekomen was, bevrechgde hij onze weetgierigheid in zeer voldoende mate.

Het hchaam van de viool , — en wij hebben thans in 't bijzonder het oog op de

instrumenten die tot de ethnologische collectie der Expeditie behooreu , — het lichaam

is cirkelvormig en heeft een schotelvormig uitgehold stuk madang-hout, pinggan

of tjaranó rabab genaamd , als achterblad , waarover als bovenblad
,

p a n g-

gatang, de maag van een koe, kalang djawi, is gespannen, die aan de ach-

terzijde met koorden wordt vastgehouden (PI. XLI fig. 1 en 2). Het bovenblad is

geheel gesloten en heeft geen f-gaten.

De hals of greep van soerian-hout , tangkai rabab genaamd, is een lange,

rolvormige stok, die door twee gaten in het achterblad is gestoken en van onderen

opgepend is. Een toets ontbreekt, zoodat bij het bespelen de snaren tegen den hals

gedrukt worden. Boven aan den hals bevinden zich drie schroeven, de beide uiterste

rechts aan den hals, de middelste aan den linkerkant; de schroeven, panggèlèng

tali rabab, zijn lange houten pinnen, die somtijds met een eenvoudig snijwerk

van kruisjes en lijntjes versierd zijn, en welke in een richting gedraaid worden

tegenovergesteld aan die bij Europeesche violen gebruikelijk.

De kop eindigt niet in een krul , maar in een breed , spatelvormig blad , d a u o e n

geheeten, van gekruld snijwerk en uitgeschulpte randen voorzien, en met kleine

stukjes spiegelglas van onregelmatigen vorm ingelegd.

De drie snaren, tali rabab, gewoonlijk koorden van ineengedraaide roode

zijde, zijn vastgemaakt aan de houten punt waarmede het speeltuig op den grond

rust ; van daar loopen zg over het bovenblad
,
gesteund door den kam of k o e d ó-k o e d ó

(vgl. het fr. chevalet), een klein houten poortje met drie kepen, en verder langs den

hals tot aan de schroeven, waarop zij gewonden worden zonder dat deze van gaten

tot aanhechting voorzien zijn.

Uit deze beschrgving blijkt, dat een staartstuk ontbreekt, althans aan de beide

door ons medegebrachte violen; het verdient echter opmerking, dat het instrument

van een speler uit Lesoeng-Batoe zulk een staartstuk bezat ').

') Phot. Alb. N". 71.

lil. 1. 15
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De strijkstok (PI. XLI fig. 3), pan] ai geheeten, is een gebogen bamboe-latje

met paardehaar bespannen , zonder slof , zoodat de gelegenheid om de sparming te

vermeerderen of te verminderen ontbreekt; voor de vereischte stroefheid wordt de

strijkstok met een stukje hars gewreven.

Thans is het oogenblik niet meer veraf waarop de kunstenaar zich op den

grond zal nederzetten , met zgn instrument rechtstandig vóór zich (want hij be-

speelt het als een viola di gamba) , het achterblad naar zich toegekeerd en de

schroeven ter linkerzijde van zijn gezicht i). Met de linkerhand den hals omvattend

,

voert hij met de rechter den strijkstok voortdurend in horizontale richting over de

snaren. Mochten wij ons verdiepen in fijner bijzonderheden, dan zouden we moeten

melding maken van de wijze waarop de vingers den strijkstok vasthouden en die

op Alahan-pandjang (PI. XXV fig. 5) niet dezelfde was als b.v. te Lesoeng-Batoe ^).

Van meer belang voorzeker is het op te merken dat hij , wegens de plaatsing van

den kam dicht bij den hals, de snaren moet strijken, niet boven het bovenblad,

maar boven den hals.

Het speeltuig heeft de drie volgende snaren:

i ^
en met blijkbaar welgevallen komt de violist nu en dan terug op de kwint van de

beide eerste losse snaren, waarschijnlijk omdat hij die krachtig kan laten door-

klinken. Somtijds wordt de hoorder verteederd door enkele flageolettonen , maar als

regel worden de snaren door de recht uitgestrekte vingertoppen tegen den hals ge-

drukt. Hij speelt niet vlug , ook niet woest , maar in een bedaard tempo ; en , even-

als bg het tjènong-spel gebruikelijk schijnt, nauwelijks zijn de laatste tonen van het

liedje weggestorven , of hij is op nieuw bij het begin aangevangen. Kwam men niet

tusschenbeide dan zou kg het liedje dat hij ons als Njanji Soepajang of als Badèn-

dang bitjaró Soengei-Pagoe aankondigde, doorspelen tot zijn arm hem vermoeid op

de knie zonk.

Deze volharding maakte het mij mogelijk zes melodiën op te schrijven, aan

welke de speler de volgende namen gaf: 1. Badèndang bitjaró Soengei-Pagoe;

2. Banjanji; 3. Njanji Alahan-pandjang; 4. Njanji Soepajang; 5. Bitjaró katéh;

6. Batjokah baroe.

I

1. Badèndang bitjaró Soengei-Pagoe,

n^=f^=f^= -̂ ^S T̂TtTTl^fT^:^""h^—*- i=t
stacc. stacc.

') Phot. Alb. 1. c. -) Vgl. Phot. Alb. i. c.
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3. Njanji Alalian-pandjang.
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4. Njanji Soepajaug.
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6. Batjokali baroe.

^m. ^mr-t^JrJT^ fa-i =p=^m 3^
sost.

'f P

Het zou ongemeen stoutmoedig zijn te beweren, dat het hier neergeschrevene

volkomen juist het door mij gehoorde teruggaf; immers het spel van onzen toekang

rabab was volstrekt niet altijd zuiver en zijne bedoeling daarom somtijds onduidelgk.

Zoo althans doet de zaak zich voor van ons standpunt beoordeeld. Maar het is

bovendien de vraag, of de Maleische muziek wel ooit anders dan bij benadering

door ons notenschrift kan worden uitgedrukt, en of de eenigszins verwarde indruk

dien zij veelal op ons maakt, niet ten deele is toe te schrijven aan het gebruik van

afwijkende toonschalen of verdeelingen van het octaaf, zooals bg verschillende Azia-

tische volken, zeker ook bij de Javanen, worden gevonden.

Notenschrift kennen de Sumatranen niet; onze violist had van het opschrijven

van noten niet het geringste begrip, en het is zeer twijfelachtig of hij door

onzen uitleg een helder inzicht in de zaak gekregen heeft. Al deze verschillende

melodiën, en veel meer nog dan deze, gaan bij overlevering van den een op den

ander over. In een zijner zoons , zoo vertelde hij , zat talent voor het vioolspel , en

hij was nu bezig hem de liedjes te leeren spelen , zooals hij dat van zijn vader

geleerd had. Hoe het bij zulke overleveringen gaat, is bekend — men weet in welken

toestand oude verhalen door overlevering tot ons kwamen ; en het is derhalve buiten

kijf, dat de melodiën zooals wij die hoorden, niet in allen deele met het werk van

den componist zullen overeenstemmen.

In Kawas wordt het vioolspel ook gebezigd tot begeleiding van de dansfiguren

,

zooals zij in die streken door jongens en meisjes worden uitgevoerd , en waarbij de

speelman met den rechtervoet de maat aangeeft.

Hiermede zijn wy aan het einde van de opmerkingen die wij over de muziek

op Midden-Sumatra wisten te maken. Zij behoeven op vele punten aanvulling. Tot

het opsporen van meerdere bijzonderheden, het beschrijven van instrumenten en

het opteekenen van melodiën kunnen zij vooral medewerken, die met een muzikaal

gehoor begiftigd zijn en door den aard van hunnen werkkring in nauwe aanraking

komen met de inlanders. Die aanvulling is gewenscht omdat het m. i. te verwach-

ten is, dat de inlandsche instrumenten van lieverlede in onbruik geraken en door

westersch speeltuig vervangen zullen worden.

Reeds begint de harmonica hier en daar binnen te sluipen en de verzotheid
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der Maleiers op al zulke voorwerpen wier bezit hen, naar hunne meening, plotse-

ling tot beschaafde menschen maakt, verzekert aan dit droevig instrument eene goede

ontvangst. Te Soepajaug was een harmonica het eigendom van de vrouw des school-

meesters ; hare armoede aan melodiën , — slechts één deuntje speelde zij , — trachtte

ze te bedekken door hetzelfde air den geheelen dag te spelen. De dorpsbewoners

hadden bijzonder veel schik in deze muziek; daarom schrijf ik ze hier af, niet als

Maleische melodie, want dat is zij hoogstwaarschijnlijk niet, maar als een proeve

van wat op Midden-Sumatra de toekomstmuziek zal kunnen worden.

^=?^ i i ^ i
\

±=^n^±±t:ŝ ^r^=ri iEdEi

^i-tr—
f J f J

I f J f J l-$4JU- nM ^nu

$ ^ J?

—

m—m u-m. ^• ^ •
* m

yjyj !f J4j ^^ =fc4 ^
W ^^--=t ö

M^id^ =i t ^ 'mZ «^
In de vorige bladzijden werd meermalen melding gemaakt van muziek die het

dansen der jongelieden en meisjes begeleidt, en, inderdaad, in vele streken zyn

instrumentale muziek, zang en dans onafscheidelijk verbonden. Uit dien hoofde laten

wij hier thans eene beschrijving volgen van de verschillende door ons bijgewoonde

dansen, en zetten voorop, dat er zelden een feest van eenige beteekenis gegeven

wordt waarbij niet op de eene of andere wijze wordt gedanst.

In de zuidelijke Padangsche Bovenlanden staat het dansen op veel lageren trap

dan in Rawas en zuidelijk Djambi, en het feit dat hier zoowel jongens als vooral

meisjes lieve en bevallige dansen uitvoeren, ginds alleen mannen zich bewegen in

de stijve figuren van een spiegelgevecht , verklaart het onderscheid reeds genoegzaam.

De openbare weg, het dorpsplein, het erf, — al die plaatsen dienen beurte-

lings voor danszaal, en alleen in de onderafdeeling Kötó Vil wordt er bij huwelijks-

feesten, gewoonlijk des avonds, binnenshuis gedanst, bepaaldelijk door mannen,

waarvan er eenige als vrouwen verkleed zijn.

De nationale dansen der Manangkabo-Maleiers , de spiegelgevechten , waarin de

doebalang's het meest bedreven zijn , worden onderscheiden in drie soorten , het
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mamantjaq, het bagajoeëng en het basilè; de laatste soort wordt ook wel

tari tangan en badampiïng genoemd.

Mijn reisgenoot Veth vergeleek het mamantjaq der Maleiers bij de bewegingen

van twee acteurs die, met ontblooten degen, elkander loopen te zoeken in het

donkere tooneelbosch.

Laat ons zulk een spiegelgevecht gaan bgwonen.

Op het plein is een menigte volks bgeengekomen , die langzamerhand een grooten

kring heeft gevormd rondom twee mannen, de kunstenaars of kunstenmakers. Het

eerste wat deze doen is het publiek groeten door naar alle kanten een sambah te

maken, waartoe zij de handen tot aan het voorhoofd opheffen. Daarop wisselen zij

onderling den gewonen groet, basalam, waarbij de vier handen in vertikalen stand

tegen elkander gedrukt worden. Eerst steekt de een eene hand omhoog, daarop

legt de ander een der zijne daartegen en zoo voorts; langzaam trekken zij daarna

de handen terug en brengen ze, als bij de gewone sambah, ter hoogte van het

voorhoofd , met de palm naar het aangezicht.

Als deze pHchtplegingen ten einde zgn gebracht, kan het mamantjaq beginnen.

De schermmeesters
,

pandéka's, voeren allerhande eigenaardige passen uit, zakken

bij lederen stap in de knieën door en houden armen en handen voortdurend in be-

weging. Ieder der spelers grijpt nu eens naar de plaats waar hij de kris draagt,

en maakt het gebaar van pareeren of van steken , om dadelijk daarop met de armen

weder sierlyke bogen in de lucht te beschrijven. Men kan al deze bewegingen be-

schouwen als een inleiding tot het gevecht, een voorspel waarbij de kampioenen

elkander beloeren en de behendigheid schatten door de tegenpartij, hetzij bij een

vluggen en moedigen aanval, of bij het afweren van de slagen eens denkbeeldigen

vgands ten toon gespreid.

EindeLyk vatten de strijders de zwaarden of séjwa's op, die in het midden van

de kampplaats zgn gereed gelegd, en het bagajoeëng gaat thans het mamantjaq

opvolgen. Enkele malen gebeurt het, dat de spelers hun dolk in den gordel dragen

en dien trekken wanneer het mamantjaq afgeloopen is. Het scherp van den houwer

wordt tusschen duim en voorsten vinger van de rechterhand doorgehaald en het

gevecht neemt een aanvang; •— gelukkig blijven de strijdenden op grooten afstand

van elkander, en wanneer zij naderbij komen, is het om een schijnaanval te doen

of af te weren. Zij mogen elkander nooit raken ; maar niettemin gebeurt het wel

eens dat zg zich te veel opwinden en een van de spelers met een lichte verwonding

huiswaarts keert. Hij die zich het minst bedreven in de vechtkunst acht, legt het

eerst de wapens neder, en de vertooning eindigt met een sambah en een basalam.

Dergelijke spiegelgevechten worden ook geleverd met korte lansen in de plaats

van séjwa's , en bij gebrek aan een tegenpartij ziet men somtijds iemand vechten

tegen een denkbeeldigen v^and.
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Basilè, tari tangan of badarapiïng, waarvan de titelplaat van dit Deel eene

voorstelling geeft, is een spiegelgevecht zonder wapenen; onder heftige gebaren

springen de strijders rond , naderen elkander en trachten de tegenpartg een slag

toe te brengen met de vlakke hand, terwijl zg met hand en arm de hun toege-

dachte slagen pogen te pareeren.

De doebalang's , die zulke krijgsdansen bij groote feesten uitvoeren, winden zich

op door het gebruik van kilang of tapai, een drank bereid uit het gegiste sap van

den anau-palm en velerlei kruiden. Op oud-Germaansche wijze drinken zg dezen

wijn uit een daarvoor bestemden buffelhoorn.

De meisjes en knapen in Rawas, Lebong en Zuid-Djambi dansen in de open

lucht of in de balai, een ruime, open loods, waarvan de vloer eenige voeten hooger

dan de grond ligt. Zulk een gebouw dient beurtelings voor feest- en raadzaal, en

gedurende deze expeditie bood ons dikwijls zulk een balai een aangenaam en voor

onze bezigheden zeer geschikt verblijf aan.

In Rawas voeren de meisjes en de jongelieden nooit gezamenlijk een dans uit;

maar daarentegen komt dit dikwijls voor in het Djambische, waar het batouwoe

wordt geheeten, en in Lebong. Het zou evenwel zeer onjuist zijn te meenen, dat er

in laatstgenoemde streken gedanst werd zooals men zich gewoonlijk het dansen van

meisjes met jongelieden voorstelt; — want volgens de Maleische begrippen zou het

hoogst onwelvoegelijk zgn elkander aan te raken.

Rawas en Lebong liggen niet ver van elkander verwijderd en toch verschillen

beide landschappen in vele opzichten. Zoo ook wat de dansen der meisjes ,betreft,

en terwijl zij in Lebong in een aaneenschakeling bestaan van stijve figuren , wier

eenvormigheid de dansers op werktuigen doet gelijken, heerscht er in Rawas beval-

ligheid in het dansen , rijkdom in standen en bewegingen. Wat het dansen der man-

nelijke bewoners aangaat, het is in beide landschappen houterig en onbehagelijk;

men oordeele: zij rusten met het lichaam beurtelings op het rechter- en het linker-

been, strekken het onbelaste vooruit met den hiel of de teenen op den grond, en

maken in die houding een paar onsierlgke zwaaien met de armen, alles op de maat

van een weinig opgewekte muziek! Wanneer deze zwijgt heft een der dansers een

gezang aan, volkomen in harmonie met het overige; men zou 't een sleepend ge-

weeklaag kunnen noemen, met een hooge falset uitgejammerd. De mededanser maakt

zich voor den onpartijdigen toeschouwer inmiddels belachelijk door met een uitge-

streken gelaat nu eens op het rechter- dan op het linkerbeen te gaan staan, de

armen wijd uitgespreid, als ging hij vliegen; bij den zwaren slag op de goeng die

iederen versregel besluit, verandert de kunstenmaker van stand, om eindelijk, wanneer

zgn medgezel gereed is met zijn liedje of serambah, dat vaak een poedji-poedjian

of kompliment bevat, met een ander lied in te vallen. Het eerste heet pakal, de

aanvang, het tweede djawab, het antwoord.
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Deze dansen , indien men ze zoo noemen wil , dragen verschillende namen.

In 't algemeen spreekt men van besindjang, omdat ieder lied aanvangt met een

langgerekt be—sin—djang, gevolgd door een nietsbeteekenend è—è—è— è— è, waar-

uit eindelijk het lied zelf geboren wordt.

Het dansen der meisjes, gadis, in Rawas i) (PI. X fig. 1 , 2 en 3) vergezelt

ieder feest. En op hunne beurt zijn deze dansen voor de bevolking weder een feest,

waarop zij hoogen prijs stelt; steeds is er een menigte toeschouwers aanwezig,

ouderen en jongeren beide. Met aandacht worden de bewegingen der danseressen ge-

volgd en de weinig medelijdende of toegefelijke aard der Maleiers toont zich ook

hier, wanneer er fouten of onhandige bewegingen worden gemaakt; dan gaat er

een algemeen gelach op en hoort men kwinkslagen ten koste van de onbedrevene

kunstenares.

Er wordt gedanst, zoowel op de gamelan-muziek als op de muziek eener viool;

ja de meer ingewikkelde figuren worden zelfs altijd met de viool begeleid , en de melo-

diën van den dansmeester zullen het best b^ de dansfiguren passen wanneer hij

beide zelf uitdacht. By de dansen die wij in Rawas zagen uitvoeren, bespeelde

een Djambiër de viool, en de dansfiguren, meest allen van zijne vinding, ge-

tuigden inderdaad van veel goeden smaak.

Wij moeten thans eenige dezer figuren wat uitvoeriger beschrijven en kiezen

daartoe het

menari, dansen in het algemeen,

menari berampat, een soort van quadrille,

menari sekin, de dolkendans,

menari kipas, de waaierdans,

menari piring, de bordendans,

menari saboeng of bedjenang, de hanendans of het vechten der hanen

,

menari gemijan, de bruidsdans en

menari bedil, de gewerendans.

Menari (PI. IX fig. 3). Twee meisjes begeven zich naar de dansplaats, die

door een rij van toeschouwers is omheind , hangen den selèndang over den schouder

en plaatsen zich tegenover elkander op een paar meters afstand. Wij vermelden

nog ter loops dat ook zij de aanwezigen groeten, een beleefdheid die bij iederen

dans wordt in acht genomen. Met gebogen knieën, het hoofd een weinig op zijde

gewend, de armen uitgestrekt, nemen zij de einden van den selèndang tusschen

voor- en middenvinger van iedere hand en bewegen zich met veerkrachtigen tred

vóór- en achterwaarts, of draaien, langzaam voortschuivende , om elkander heen;

haar lichaam buigt zich tot bevallige houdingen en inmiddels beschrijven handen

') Phot. Alb. N». 94.
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en armen sierlijke lijnen in de rondte. Daarop knoopen zij den selèndang om het

middel , en terwijl de muziek een vlugger tempo aanneemt , hurken de danseressen

ten slotte neder, brengen de handen op de hoogte van de borat in biddende hou-

ding tegen elkander, en keeren het geheele lichaam beurtelings naar de linker- en

de rechterzijde, terwijl de saamgelegde handen afwisselend vóór de rechter- en de

linkerborst in rust blijven. Deze laatste figuur, sembah geheeten, is als voorstelling

eener smeekende vrouw allerbevalligst.

Menari berampat. Deze dans wordt uitgevoerd door „en quadrille" geplaatste

meisjes en bestaat hoofdzakelijk uit een herhaald „chassez, croisez," terwijl de be-

wegingen dezelfde zijn als bg het menari.

Bij het menari sekin en kipas worden vier dolken of vier waaiers op den

grond gelegd (PI. XXXVI fig. 2 en 3), en tusschen die voorwerpen dansen de

meisjes op de boven beschrevene wijze; vervolgens neemt ieder van haar twee sekin's

of waaiers ter hand en legt die onder het dansen op de armen, op de handen, op

het hoofd en op de schouders, om er bij afwisseling bewegingen mede te maken

overeenkomstig den aard van het voorwerp (PI. IX fig. l).

Hoezeer deze figuren het oog van den toeschouwer boeien en bekoren , het

geheel doet ontegenzeggelgk onder voor het menari piring, den bordendans; ook

hier bewegen de meisjes zich tusschen de borden, die op een bepaalde wijze zgn

neergelegd (PI. XXXVI fig. 4), om vervolgens een der bordjes op het hoofd te

plaatsen , twee andere op de vlakke hand , en aldus toegerust den dans voort te

zetten (PI. IX fig. 2), Ieder bord draagt een brandende kaars, die niet mag uitge-

bluscht worden, terwijl het hoofd en de armen zich op de maat der muziek bewe-

gen. Nadat de borden zijn neergezet, eindigt deze dans, evenals de beide voorgaande

en de drie volgende, met de laatste figuur van het menari.

Bedjenang of menari saboeng, menari gemijan en menari

b ebedil zijn dansen die men tot de ballet-pantomimes zou kunnen rekenen.

In den eersten dans zijn het twee strijdlustige hanen welke door twee meisjes

worden voorgesteld; de bewegingen, eerst langzaam en blijkbaar voorstellende hoe

beide partijen elkander uitdagen, nemen spoedig in heftigheid toe, totdat een der

danseressen zich overwonnen verklaart en ten bewijze daarvan met den selèndang

wuift. Een derde komt nu als scheidsvrouw, djenang, tusschenbeide , en tracht al

dansende de strijdenden van elkander te verwijderen; zij smeekt de overw!nnares

om genade voor de verslagene, verdedigt deze met fleren moed, — en in beide ge-

vallen sprak er talent uit de houding en de bewegingen van de kunstenares.

Het menari gemijan wordt gedanst door zes meisjes, waarvan er twee, naast

elkander gezeten, voor bruid en bruidegom spelen, twee andere voor bruidsmeisjes,

die, achter de verloofden neergehurkt, deze met waaiers verkoelen. De beide overige

dansen rondom deze groep en schijnen de geliefden op te tooien en met bedak te

III. \. 10
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bestrijken. Deze dans eindigt met een sembah van de zes gratiën, die een voor-

beeld mag genoemd worden van bevalligheid.

De laatste dans uit Rawas dien wij te beschrijven hebben, is de geweren-

of oorlogsdans, menari bebedil; vier maagdekens werken daaraan mede , waarvan

er twee waaiers in de hand houden, terwgl de beide andere gewapend zijn met een

korten stok, een geweer voorstellend. Onder het dansen maken de gewapenden de

bewegingen van laden en vuren en komen de twee andere meisjes de vechtenden

scheiden. Dan worden de rollen verwisseld en begint de dans op nieuw.

Even bekoorlijk en sierlijk als de dansen in Rawas zijn, even plomp en onbe-

vallig zijn de bewegingen welke onder dien naam in Lebong worden uitgevoerd.

Laat ons trachten ook van deze laatsten eene korte beschrijving te geven.

Bij het begin van den dans staan drie of vier meisjes met den rug gekeerd

naar de personen ter wier eere zij hare kunsten gaan vertoonen; een dubbele

foulard is om den hals vastgeknoopt (PI. X fig. 3) en hangt als een mantel naar

achteren. De linkervoet doet een grooten stap voorwaarts, de rechter wordt bijge-

trokken, de hiel blijft naar boven gericht en in die houding blijven de danseressen

eenige seconden staan; dan bewegen zij zich langzamerhand voorwaarts, met kleine

passen, waarbij de eene voet den anderen nooit geheel voorbijstapt en de hiel

steeds het eerst op den grond wordt gezet. Nadat zij op die wgze een paar meters

zyn voortgedribbeld , wordt er linksom gemaakt en de wandeling in denzelfden pas

voortgezet. Een rechts- of linksom doet de achter elkander loopende meisjes weder

op ééne lijn komen en dezelfde figuur wordt op nieuw herhaald. De eenige afwis-

seling, die men bespeurt is het loslaten van den foulard en de verschillende hou-

dingen van de armen (PI. X fig. 4). De bovenarmen blijven in rust, de handen

worden uitgestrekt of horizontaal gehouden , met de vingers omlaag , en de bene-

deuarmen bewegen zich op en neder als de armen eener balans. Al de medewer-

kenden volbrengen deze bewegingen te gelijker tgd en de vertooning herinnert een

toeschouwer dadelyk aan de poppenkast, waar touwtjes leven brengen in de lede-

maten der acteurs.

Ook de boedjang's kennen dezen dans en somwijlen ziet men twee gelederen,

een van meisjes en een van jongens, tegelijk op marsch; doch naar den wil van

de étiquette , waarover wij reeds spraken , blyven zij op eerbiedigen afstand van

elkander. De passen welke de boedjang's maken , komen met die van de meisjes

overeen (PI X fig. 1 en 2), maar daarenboven is hun bijzonder eigendom een

figuur waarin zij zich zijdelings bewegen door met het ééne been over het andere

te stappen.

Na deze mededeeling van de bijzonderheden die wij over het dansen in Midden-

Sumatra opteekenden, wenden wij ons tot de spelen der Maleische jeugd. Over den
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maatschappelijken staat van dansers en danseressen spreken wij in een volgend

hoofdstuk.

De spelen van de Maleische jeugd komen in vele opzichten overeen met die

waarmede de Hollandsche zich vermaakt, ja, er is zelfs overeenkomst in het periodiek

terugkeeren van elk spel op denzelfden tijd van het jaar. Hoewel er waarschijnlijk

weinig Hollandsche jongens zijn die voor de vuist weten op te geven wanneer het

vlieger- of hoepeltijd is, wanneer tollen of knikkers voor den dag gehaald moeten

worden, schijnt het alsof door een tooverslag op zekeren dag aan iederen jongen

een hoepel of een zak met knikkers is toebedeeld. Ea zonder dat er eenig gemeen

overleg heeft plaats gehad, ziet men op een anderen tijd de lucht vol vliegers staan.

Op dezelfde geheimzinnige wijze komt ook op Sumatra al het speeltuig van een

bepaalde soort te gelijker tijd te voorschijn.

Naast die opmerkelijke overeenkomst valt er evenzeer een verschil te vermelden;

bg het spel der jeugdige Maleiers gaat het veel minder luidruchtig toe dan bij dat

van de Hollandsche jeugd; de spelers nemen een zekere kalme bedaardheid in acht,

die hen trouwens ook bij andere gelegenheden zelden verlaat.

Ook de volwassenen hebben hunne spelen: het dobbelspel en de hanengevechten,

die de hartstochten in niet mindere mate opwekken dan de groene tafel en de

stierengevechten. Spelers, hartstochtelijke spelers, telt de Maleische maatschappg in

grooten getale, en waar de gelegenheid zich voordoet, wordt er gedobbeld of laat

men de hanen tegen elkander kampen. Wij mogen dan ook gebruiken als deze,

zoo ingeweven in de samenleving, niet stilzwijgend voorbijgaan, al is het beschrijven

van een dergelijke volkskwaal een weinig opwekkende taak. Doch alvorens daartoe

over te gaan, vertoeven wij bij de spelen waarmede zich jeugdigen en volwassenen

lichaam en geest trachten te ontwikkelen.

Het vliegerspel der Manangkaboërs , maijen lajangan, eischt meer handig-

heid dan het bekende oplaten van vliegers bij ons ; want de vliegers missen den

staart die hen het standvastig evenwicht zou doen behouden, en in sierlijke bogen

bewegen zij zich door de lucht. De nerven van klapperbladeren vormen het geraamte

,

dat met sterk Chineesch papier bespannen wordt, en naar gelang van de gedaante

die men aan het speelgoed geeft, draagt het verschillende namen; zoo heet de vlie-

ger op PI. LXXXI fig. 1 afgebeeld, alang-alang, omdat hij in vorm eenigszins op een

vliegenden roofvogel gelijkt. Wanneer volwassenen vliegers oplaten, worden de

koorden dikwijls bestreken met hars, en men wedt welk van de beide elkander

kruisende vliegertouwen het eerst zal doorgesneden zijn door de wederzijdsche wrijving.

Touwtje springen is een spel dat onder de jongens in de Padangsche

Bovenlanden vrij algemeen is; het werd door de Hollandsche jeugd ingevoerd.

Het katai-spel daarentegen is ongetwijfeld inheemsch; het heeft veel over-
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eenkomst met het tiepelen uit de noordelijke provinciën van ons vaderland en wordt

uitsluitend door jongens gespeeld. Een der spelers., dien wij A zullen noemen , heeft

een stok van een paar decimeters lengte in de hand, en werpt daarmede een kor-

teren stok voort, die over een kuiltje in den grond lag. De tegenpartij, die B zal

heeten, tracht, op tien passen afstands staande, den voortgeworpen stok op te van-

gen; gelukt hem dit, dan verwisselen beide spelers van plaats en het spel begint

op nieuw. Mislukt het hem, dan raapt hij dien op en tracht hem te werpen op A's

stok die op den kuil gelegd is , om , wanneer hij raakt de plaats van A ia te nemen

en gezamenlijk weder aan te vangen. Maar raakt hij niet, dan neemt A. den voort-

geworpen stok aan het uiteinde, tusschen duim en voorsten vinger van de linker-

hand, laat hem vallen en slaat er in hetzelfde oogenblik tegen met den anderen

stok, dien hij in de rechterhand houdt. B poogt nu den voortgeslagen stok te van-

gen, hetgeen somtijds gelukt en dan begint men weder op nieuw; maar slaagt hij

daarin niet, dan moet B trachten den stok op den put te gooien, waar A gereed

staat om met zijn stok dien van B terug te slaan. Vooronderstellen wij nu dat de

stok van B , teruggeworpen door A , neervalt op zekeren afstand van den put

,

dan wordt die afstand gemeten met A's stok en het aantal stoklengten geeft het

getal punten aan dat A gewonnen heeft. Was het B gelukt den stok te doen

neerkomen op den put, zonder dat A behendig genoeg was hem weg te slaan, of

binnen één stoklengte van den put , dan nemen de spelers elkanders plaats in. Zoo

krijgen beide hun beurt aan den kuil , en de punten die gedurende ééne beurt behaald

zijn, worden van elkander afgetrokken. Hij die een voordeelig overschot heeft mag

aan de tegenpartg een even groot aantal slagen op den arm toedienen.

De Maleische schommel waarop de jeugd zich heen en weder wiegelt, is van

een bamboestaak vervaardigd die aan een boomtak hangt (PI. XXXV fig. 2). Maar

het schijnt dat de kinderen niet veel genoegen vinden in deze beweging, te oor-

deelen naar de weinige malen dat w^ zulke schommels bij de huizen in een boom

zagen hangen. Van eenigszins ander maaksel dan deze was de schommel van rotan

dien ik opmerkte bg een bezoek aan een nederzetting van Koeboe's in Kawas; het

was de vrouw van een der zwervende boschbewoners , die met haar kind aan de

borst zich zelve en de kleine wiegde.

Meer aanspraak op den naam van spel mag het loopen op klapperdop-

pen maken, een bezigheid die, onder eenig voorbehoud, met het steltloopen kan

vergeleken worden. De halve kokosnoten liggen met het open gedeelte op den grond

en hebben aan den top een kleine opening, die het mogelijk maakt een eind touw

aan de binnenzijde met een dwarshoutje te bevestigen. De jongens gaan met de

voeten op de boUe zi.jde staan en nemen de touwen, die tusschen den grooten en

den tweeden toon doorloopen, in de hand. Er is eenige oefening noodig om op
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zulke klompen te loopen; maar het scheen dat de jeugd zich op vele plaatsen reeds

geoefend had, zulk een hol geklots deed zij bij dit spel hooren.

Tegen de poeasó en ook bij andere gelegenheden, als er geslacht wordt, maken

de kinderen zich een trom, door de blazen der geslachte dieren als een trommelvel

over eene halve klapperschaal te spannen. Zij slaan die geïmproviseerde trommen

met een houtje; bagandang-gandang heet dat spel. Ook maken zij zich een speel-

goed overeenkomende met de gekleurde luchtballons onzer kleinen, door die blazen

te vullen met lucht en ze daarna toe te binden. Schieten met de klakkebus zag ik

veel in Rawas, waar de jongens dat speelgoed maken van bamboe kapal, terwgl

zij als proppen stukjes van een keladi-stengel gebruiken of van de toemboeh

lawak, eene grove grassoort.

Uit Rawas zijn er nog enkele spelen te vermelden. Zoo het tolspel, main

gasing , waarbij een priktol gebruikt wordt (PI. XXXV fig. 3) van zeer alledaagschen

vorm, maar van een bijzonderen habitus. Bij een gewonen priktol wordt het koord

eerst over den kop geslagen en men begint daarna aan de punt te winden ; maar

een Maleische jongen windt het touw, alit, om het kopeinde en zet den tol dan

op zooals men dat een drijftol doet, met dien verstande dat het puntige gedeelte

van zfln tol naar boven wijst. „Pasanglah" (zet op) zegt de een, en spoedig daarop

hoort men „ngapa" (raak!) roepen door den toller die den opgezetten tol met den

zijnen geraakt heeft, zoodat beide uit elkander stuiven. Een luid „oeé!" klinkt den

handigen speler als bijvalsbetuiging tegen.

Maïn litah — men zou het moeten vertalen door „afmattend spel" — kan door

een onbepaald aantal jongens gespeeld worden. Een van hen zit a cheval op de

schouders van een ander, de overigen trachten den ruiter naar beneden te halen;

maar deze verweert zich dapper en wordt geholpen door de vlugge bewegingen van

zijn paard.

Selinala noemt men een spel dat krijgertje en verstoppertje spelen

tegelijk is. Een bende jongens verdeelt zich in twee partijen, waarvan de eene zich

verbergt en de andere zoekt; zij moeten ook nagezeten worden totdat allen gepakt

en door een duw tegen het hoofd mati, dood, verklaard zijn.

De Sumatraansche jeugd vermaakt zich ook met het knikkerspel, tagaiin,

dat te Palèmbang manékar, in de Padangsche Bovenlanden batandéh genoemd

wordt. Als knikkers gebruikt zij de vruchten van den gontó-boom die in de moe-

rassen groeit , of de kamiri-noten i)
, door de Manangkaboërs boeah karé , en in

Rawas kemèlèng geheeten. De noten , van ieder speler evenveel , worden op ééne rij

geplaatst, en daarna gaan de jongens, — een bepaald aantal is niet voorgeschreven,

— zes of acht meters achteruit en gooien met een noot naar de rij , met het doel één

') De vruchtjes van Aleurites triloba Forst.
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daarvan te raken ; in Rawas noemt men dit p a n t i s , in het Manangkabósche k a n a i.

Raakt het projectiel niets, dan blijft het liggen op de plaats waar 't met rollen

ophield, maar wordt een van de noten geraakt, dan is die noot en allen die links

van de getroffene liggen voor den gelukkigen speler. Daaruit volgt dat wie de meest

rechts gelegene noot treft, winner is van de geheele rij , en het is dus een belang-

rijke rol welke die ééne noot in het Maleische knikkerspel vervult i). Heeft ieder zijn

beurt gehad, dan begint de speler wiens noot het verst wegrolde, op nieuw op de

rij te mikken en zoo vervolgens de overigen.

Geleidelijk komen wij thans tot de bespreking van het bal spel, maijen ragó,

in Rawas ma'in tjèpak genoemd, een spel dat zoowel door jongens als door meer

volwassenen gespeeld wordt. Het vereischt veel vaardigheid en is een gezonde lichaams-

beweging tevens. Wanneer tegen den avond een aangename koelte de hitte des daags

komt vervangen, dan vereenigen de jongelieden zich op het dorpsple'i, en is men

overeengekomen dat er met den bal gespeeld zal worden, dan plaatsen de medespe-

lers zich in een kring op een onderlingen afstand van tien of twintig meters. Een

hunner houdt den van rotan gevlochten bal, die een middellijn heeft van 20 centi-

meters, in de hand, werpt hem omhoog en schopt hem onder het neervallen met

den voet de lucht in, vaak ter halver hoogte van een klapperboom. De anderen zien

scherp toe waar de bal te land komt, en hij die het dichtst bij staat, schopt hem

weder omhoog nog voordat hij den grond heeft bereikt. Het doel van het spel is

den bal geruimen tijd van den een naar den ander te doen vliegen zonder dat hg

den grond aanraakt, en bekwame spelers kunnen het een kwartier lang voortzetten,

in welken tijd de bal meer dan honderdmaal weggeschopt en opgevangen is. Wan-

neer iemand den bal niet juist zóó opvangt, dat hij hem met kracht kan voortwer-

pen, dan bepaalt hij zich tot een lichten slag, en vangt hem daarna op met het

hoofd, met den schouder of den elleboog totdat de bal eindelgk neerdaalt zooals

het behoort en hij een oogenblik later in suizende vaart door de lucht snort. In de

Padangsche Bovenlanden raakt men den bal gewoonlijk met de teenen of met de

wreef, in Rawas met de binnenzijde van den voet, die daarvoor bekleed wordt met

een schgf leder of oepih pinang (de bladscheede van den pinangpalm), welke schgf

in Boven-Rawas terapa, lager aan de rivier terompèt heet.

Met een enkel woord kunnen we hier nog melding maken van het maadoe

karambije der Padangsche Bovenlanden, dat een equivalent kan genoemd worden

') In het notenspel waarmede de Groningsche jeugd zich vermaakt en dat met het boven

beschrevene overeenkomt, heet de noot van het rechter-uiteinde bekollom (oSja) , een

Hebreeuwsch woord dat om allen tevens of met hun allen beteekent. De Joodsche

jongens, aartsliefhebbers van dit spel, hebben dit woord in gebruik gebracht, tegelijk met

andere uitdrukkingen zooals mikkollom, van allen één (0*750). De uitdrukking pégorre,

die »op een rij plaatsen" beteekenen moet, is niet zoo gemakkelijk te verklaren.
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van het eierkinken. De spelers werpen hunne kokosnoten tegen elkander en hij wiens

noot het eerst breekt is verliezer.

Wil men ook het keilen met platte steentjes over de oppervlakte van het water

tot de spelen rekenen, dan mogen wij niet nalaten op te merken, dat ook de Malei-

sche jongen zich dikwijls in dit mSlajang zeer bedreven toont.

Thans zijn wij genaderd tot een paar spelen die men tot de rustige zou kun-

nen rekenen: een dam- en een bakspel. Het eerste heet tjatoewe en wordt gespeeld

door twee personen, die elkander trachten te overwinnen op een houten bord met

ingesneden vierkanten (PI. XXXIV fig. 7), een soort van dambord, waarvan de stuk-

ken vervangen zgn door steentjes of tjèkai-vruchtjes. Bij gebrek aan een bord trekt

men de vierkanten in het zand, maar het spel. dat beter te vergelijken is met

„wolf en schaap", dan met het gewone damspel, verandert door deze vereenvoudi-

ging niet.

Het tweede, 't bakspel, maijen batjongkaq of kapöléh, is meer bepaald

een spel waarmede de vrouwen in de Padangsche Bovenlanden zich bezighouden; zij

gebruiken daarvoor een houten blok met zestien komvormige uithollingen , waaronder

twee grootere, die aan de uiteinden liggen (PI. XXXV fig. 1). In ieder gat legt

men een gelyk aantal steentjes of harde boomvruchtjes, zooals de boeah koendiëq;

zg die het eerst speelt neemt uit een van de gaten de steentjes en telt die stuk

voor stuk in de zestien bakjes uit. Komt het laatste steentje te liggen in een gat

waar er reeds bijeen zijn, dan telt men deze op nieuw uit, en zoo voorts totdat

eindelijk een steentje in een ledig bakje komt te liggen. Dan begint de tweede

speelster en doet evenzoo , en z^ die ten slotte de meeste steentjes of vrachtjes bijeen

heeft in den grooten bak die van den aanvang af als de hare werd beschouwd,

heeft het spel gewonnen. Niet het toeval alleen bepaalt hier de uitkomst; want

daar men bg ieder gat mag beginnen met uittellen, kan een geoefend oog met één

opslag onderscheiden, waar men moet aanvangen om de minste kans te hebben van

het laatste steentje in een ledig bakje neer te leggen.

Niet overal wordt een houten blok gebruikt als het hier beschrevene en afge-

beelde; men kan het vereischte aantal kuiltjes in den grond graven en het spel

verhest daardoor niets van zgn aantrekkelijkheid.

Evenals er spelen zijn waarbij men speelgoed ontberen kan, zoo is er ook speel-

goed waarmede niet gespeeld wordt, maar waar men voor tijdverdrijf alleen naar

hoort of kijkt. Zoo ziet men dikwijls nabij de woningen of op de ladangs, gewoon-

Igk in den top van een hoogen boom, een windmolentje (PI. LXXXVHI fig. 7),

beter gezegd een windmolen; want vergeleken met het bekende papieren speelgoed

onzer jeugd, zijn deze molens reusachtig groot. Door een zeer eenvoudige inrichting

laat men deze balimg-bali'ing, die tevens windwijzers zijn, een klapperend of piepend

geluid voortbrengen, dat tot op verren afstand hoorbaar is.
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Wij komen thans aan de dobbelspelen en vermelden daarvan het eerst het

batoehoewq, ook bagoeudoew, baramboeëng en sirah poetië geheeten. Men heeft voor

dit spel noodig twee geldstukken, goendoew, — gewoonlijk zijn het duiten^), — die

aan ééne zijde met kalk wit gemaakt worden, en een bamboelatje van twintig centi-

meters lengte. De spelers zetten zich neder rondom een stok , die als middelpunt in den

grond gestoken is; de geldstukken worden door een van het gezelschap met de ge-

kalkte kanten op elkander en op het uiteinde van het latje gelegd , en wanneer ieder

der spelers zijn inzet vóór zich uitgeteld heeft, worden de duiten een paar meters

hoog opgegooid: men noemt dat maamboeëng. „Sirah, sirah! rood, rood!" roept de

opgooier, die tegen al de overigen wedt, en „poetië, poetië! wit, wit!" luidt het ant-

woord van dezen. Vallen beide stukken met den witten kant naar boven , dan winnen

de omzittenden en ontvangen van den opgooier het bedrag van hun inzet; ligt van

beide de ongekalkte kant boven, dan wint de opgooier al de inzetten; in het geval

eindelijk dat van het ééne stuk de gekalkte, van het andere de ongekalkte zijde

boven ligt, is het spel onbeslist en moet een ander de geldstukken opwerpen.

Zoo geschiedt het wanneer 't aantal spelers klein is; maar b^ een groot gezelschap

wedt niet de opgooier tegen alle anderen, maar wedt men tegen elkander en wordt

er een djanang aangesteld, een controleur, die zorgt dat niemand vergeet te betalen,

die afroept hoe de duiten vallen, en die het gereedschap ter hand stelt aan wie

moet opgooien. Tot belooning, — hij mag niet medespelen, — krggt de djanang

van iederen speler een paar duiten.

Van een ander dobbelspel dat bapadoewq heet en waarbij de duiten door de

spelers beurtelings in een put in den grond geworpen worden, zijn de bijzonderhe-

den ons niet zoo nauwkeurig bekend als voor een duidelijke beschrijving noodig is.

Ook het kaartspel is in Midden-Sumatra niet onbekend; Europeesche speel-

kaarten vonden reeds sedert lang, evenals Chineesche, hun weg naar het binnenland.

De Maleier gebruikt Europeesche kaarten van zeer inferieure hoedanigheid voor het

tjaboeï-spel , dat met het bekende vingt-et-un overeenkomt, maar dat toch in de

zuidelijke Padangsche Bovenlanden op eenigszins andere wijze gespeeld wordt. Nadat

de kaarten rondgedeeld zijn en hij die het eerst een aas of pop heeft als gever is

aangewezen , coupeert de linkerbuurman van den gever , en legt daarna de onderste

kaart bovenop; er wordt van links naar rechts gegeven, steeds van onderen af, en

ook by het koopen , — ieder neemt daarbij zelf het aantal kaarten dat hg verlangt

,

— wordt deze gewoonte gevolgd. Gebrek aan vertrouwen in elkander is oorzaak, dat

niet de gever ook de bijgekochte kaarten uitdeelt. Iedereen kan op zijn eigen kaarten

wedden met wien hij verkiest, maar dat mag alleen gebeuren vóór men de kaarten

gezien heeft. Bij het koopen wordt de kaart met een ruk van het schoteltje geno-

') De munt op PI. XXXIX fig. 7 afgebeeld werd bij het sirah poetië gebruikt.
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men waarop het pak ligt en dat middeu in den kring van spelers op den vloer

staat; de gekochte wordt op de kaarten gelegd die men reeds heeft; daarna licht

de speler het naar hem toegekeerde gedeelte voorzichtig op, om uit de enkele oogen

die zichtbaar worden te besluiten of de kaart wellicht te hoog is, en meent hij

zulks te ontdekken, dan schuift hij de kaarten weder over elkander, blaast er op

en slaat ze tegen den grond, om dan in zijn bijgeloovigheid de getrokken kaart

nogmaals op dezelfde wijze te bekijken.

De kaarten dragen namen die verbasteringen zijn van de Nederlandsche ; zoo

beteekent köpan schoppen, prau köpan schoppenvrouw en zoo voorts. Een en

twintig oogen of ook een aas en een pop heet b a n d a , en denzelfden naam draagt

ook de bankhouder.

Behalve dit spel bestaan er nog een paar andere van meer of min ingewikkelden

aard, die in de lapau's door koeli's en reizende handelaren, in 't algemeen door de

zwervende bevolking, gespeeld worden.

De Sumatranen houden er ook een roulette op na; althans in Lebong zagen

wij iederen dag een groot gedeelte van de mannelijke bevolking om de groene tafel

geschaard, — een zeer oneigenlijke uitdrukking voor de benoodigdheden bij het hier

gebruikelijke dobbelspel. Het tableau is geteekend op een matje (PI. XXXVII fig.

6 en 7) en bevat zes rechthoeken , met één , twee , drie , vier , vijf en zes oogen

gemerkt. De lijn die het derde en vierde vak scheidt, is doorgetrokken en verdeelt

het overige van de mat in twee stukken, te vergeleken met de vakken voor

premières en dernières.

Men kan op de volgende wijzen zetten:

Op een der zes genummerde vakken, en plein. Deze zet geeft
'/s

kans op

winst, en komt het bezette nummer uit, dan betaalt de bank de mise viermaal.

Boven of onder de lijn B C. Indien daarboven gezet is en nummer een , twee

of drie uitkomt, dan wordt de mise eenmaal betaald. De kans is in dit geval '/j-

Hetzelfde geldt onder de lijn B C voor de nummers vier , vijf en zes.

Op de Ign D E tegenover een van de genummerde vakken. Komt dit nummer

uit dan betaalt de bank tweemaal de mise; komt een nummer uit tot dezelfde,

eerste of laatste, serie behoorende, dan mag de inzet door den speler teruggenomen

worden; maar indien een nummer uitkomt van de andere serie, vervalt de inzet

aan de bank. De kans op winst is ook hier weder Vg.

Zien wij thans op welke wijze een der zes nummers uitkomt. Op de mat staat

eene groote klapperdop, en daarin wordt een toUetje met zes kanten en zes nummers

opgezet; de bankhouder dekt den draaienden tol toe met een kleinere halve kokos-

schaal, de spelers zetten hun mise op, en wanneer de tol tot rust gekomen is, wordt

het deksel weggenomen en het nummer afgelezen.

In de Padangsche Bovenlanden speelt men een dergelijk spel , dat balènong

III. i. 17
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pinang heet; in plaats van een tolletje gebruikt men een pinangvrucht, waarin een

pen gestoken is en die geen nummers draagt; winst of verlies wordt hier aange-

wezen door de richting waarin de uitgedraaide tol ligt.

Ongetwijfeld kan men ook het opgeven en raden van raadsels tot de spelen

rekenen , en wij mogen derhalve de Maleische raadsels , waarvan elders ^) een vijftigtal

is opgeteekend, ook hier niet geheel onvermeld laten. Maar behalve deze raadsels,

welke de kinderen elkander opgeven, kennen zij nog een ander woordspel, waarbij

men iemand eenige woorden snel achter elkander laat uitspreken. Het is duidelijk dat

men op die wijze gemakkelijk lettergrepen bijeenvoegt die niet bij elkander behoo-

ren, — althans niet in een fatsoenlijk gezelschap, — en met groot gelach wordt

zulk een vergissing begroet.

Een ander kinderspel bestaat daarin, dat men de regels van een liedje beurt

om beurt opzegt. De een zegt b.v.

:

Sapiah sambilan patai,

(negen boonen [van de Parkia speciosa] voor een dubbeltje),

en de tweede laat daarop volgen:

Katiaq di ladjang toepai

(de eekhoorn [die in de mouw van het buis is gekropen] krieuwelt den oksel).

Daarop weder de eerste:

Sadaré-daré badije, inggan pintoe büiëq,

(al was hij [een verliefde] zoo vlug als [de kogel uit] een geweer, [toch komt

hij] niet verder dan de deur van het slaapvertrek),

en de tweede:

Sadalam-dalam aijië, inggan dadö itiëq

(hoe diep het water ook is, het reikt niet verder dan den hals van de [zwem-

mende] eend).

Dan zegt de eerste:

Sabanjaq-banjaq karamaq, karamaq toemboew di doelang*),

en de tweede reciteert:

Sabanjaq-banjaq nan lamaq, dadië nan indaq batoelang

(van al wat er lekkers is, [is] melk [het lekkerst], daarin zijn geen graten).

Zulke spelletjes gaan vaak over in plagerijen. „Jij moet baroewq (klapperaap)

antwoorden, wanneer ik siamang (zwarte aap) zeg", zoo spreekt een jongen tot

een kleineren speelmakker, en hij vraagt: „Sia ma ang?" (Wie is je moeder?) De

andere moet nu tegen wil en dank antwoorden, dat zijn moeder een klapperaap is,

en wordt nog uitgelachen op den koop toe.

') Derde deel, 2e afdeeling, bldz. 143 en volgende.

-) De beteekenis hiervan is mij niet duidelijk.
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„Ang malihè wajang?" (heb je de wajangi) gezien?) vraagt een Padangsche

jongen aan een ander ; maar zgn w aj a n g beteekent aj a h ang (je vader). Voor-

dat de vrager tijd heeft zijn glosse op ajah ang uit te spreken , schreeuwt de andere

even guitige knaap terug: „adó Tjinó Makau!" (er was een Chinees van Makau!)

waarmede hij bedoelt „adó Tjinó ma-kau" (je moeder is een Chineesche).

Aardigheden als de bovenstaande hoort men zeer dikwijls — en hij die zich de

moeite wilde geven van ze op te schrijven, — het geheugen kan ze bezwaarlijk

vasthouden , — zou spoedig een uitgebreide verzameling bijeen hebben.

Behalve de hanengevechten, die wij als de voornaamste onder de dierenge-

vechten der Maleiers het laatst zullen behandelen, worden er in sommige streken

karbouwengevechten gehouden, meer bepaaldelijk in de laras Si-Toedjoew van de

afdeeling L Kötö en in Tanah-data; men kiest voor deze spelen de maand Saban

en brengt de karbouwen in het strijdperk die bij gelegenheid van de vasten moeten

geslacht worden.

Ook duiven , van de soort die de Maleiers katiran of katitiran noemen

,

en kwartels, poejoew, laat men tegen elkander vechten.

Het vechten van krekels, tjangkariëq, is een spel voor de jongens, die de

insecten bewaren in kooitjes of kokers, voor dat doel van bamboe vervaardigd

(PI. XCVin fig. 6 en 7). Zij worden op dezelfde wijze als op Java tam gemaakt; want

men hangt ze op aan een draad, die om het midden van het lichaam is vastgeknoopt,

om ze daarop eenigen tijd onder water te houden, totdat zij bewusteloos en dus

zeer tam zijn. Tot voedsel krijgen zij Spaansche peper en rijst, en daarenboven

worden zij tot den strijd opgehitst door ze te kittelen met een bloeiend sprietje van

de grassoort door de Maleiers kaliki kan dj i genaamd. Niet alleen voor de krekels,

maar ook voor den wandelaar, is dit gras, dat op alle vlakten in overvloed voor-

komt, een ware plaag. De scherpe zaden blijven in de broekspijpen zitten en doen

na een korte wandeling het benedengedeelte van den mensch op een egel gelijken.

De inlanders houden hunne kleederen met de handen uitgespannen en schrappen

met een scherp mes de zaden van het doek.

Wij zijn thans genaderd tot de hanengevechten. Bij geen enkele gelegenheid

komt de hartstocht van den Maleier zoo aan het licht als bij deze ; aan dit spel

brengt hij niet zelden de welvaart van zijn gezin ten offer, en maar al te

dikwijls moet de aanleidende oorzaak van diefstal en moord in de hanengevechten

gezocht worden. Laat ons eerst zien hoe het in verschillende streken gesteld is met

de vergunning voor deze vechtpartyen. In de Padangsche Bovenlanden is het ver-

boden krekels en ook hanen en andere vogels te laten vechten, buiten den huise-

Igken kring. In Rawas en Lebong, behoorende tot de Residentie Palèmbang, mogen

') De Javaansche of Chineesche poppenkast.
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geene hanengevechten plaats hebben dan na bekomen vergunning van het Bestuur.

In Rawas kwam ons zulk een schriftelgk verlof onder de oogen; aan een dorps-

hoofd werd daarbij toegestaan vier dagen lang te laten hanenkloppen , en dat wel

bg gelegenheid van de bevalling zijner vrouw van een welgeschapen zoon!

Hierbij geldt als regel dat een pasirah vier, een pemarab drie, een proatin twee

dagen en een penggawa één dag vergunning kan krijgen tot het openen van een

vechtbaan. Dergelijke vergunningen zijn in de Padangsche Bovenlanden gelukkig

onbekend, hetgeen echter niet belet, dat op afgelegen plaatsen en in streken die

ver van de bestuurszetels gelegen zijn, hanengevechten niet tot de zeldzaamheden

behooren en dat op iederen marktdag tal van vechthanen te koop worden aange-

boden en ook worden gekocht. Het dorpshoofd van wien zoo even sprake was, en

de hoofden in het algemeen, laten geen hanengevechten houden voor hun vermaak,

maar tot vermeerdering hunner inkomsten ; want van het geld dat wordt verwed

,

moet hun een evenredig deel worden uitbetaald.

De weldenkende kleine man en, wij mogen wel zeggen, de geheele vrouwelijke

bevolking, is ten zeerste doordrongen van den verderfelijken invloed dien de hanen-

gevechten uitoefenen. Meer dan honderd malen waren wij in de gelegenheid om op

te merken, hoe de groote meerderheid des volks een stellig verbod om hanenge-

vechten te houden zou toejuichen, mits dan ook geen uitzonderingen werden ge-

maakt voor zoogenaamde huiselijke kringen of ten gerieve van de hoofden. Een

eenvoudig verbod , zelfs door straf op de overtreding aangedrongen , zou echter weinig

baten, zoolang men aan den Maleier toestaat vechthanen te houden, te koopen en te

verkoopen. Men stelle het houden van vechthanen strafbaar en de hanengevechten

zullen te niet gaan door gebrek aan matière première; — pas d'argent pas de Suisses!

De vechthaan wordt steeds met een touw aan den poot vastgelegd en altgd

afgezonderd gehouden van de kippen; want een haan die losloopt is als vechthaan

ongeschikt. Wordt derhalve een verbod uitgevaardigd om hanen opgesloten te houden

in kooien of afzonderlijke ruimten, of aan touwen of op andere wijze vastgelegd, en

tevens bepaald dat hanen in dien toestand gevonden, door de politie zullen worden

afgemaakt, dan is het kwaad spoedig overwonnen. Maar men zorge er voor de bepa-

ling op te nemen, dat de afgemaakte hanen niet tevens worden verbeurd verklaard;

want de mannen der wet zouden door hun ijver in het opsporen van vechthanen

allicht nu en dan de gave gaan missen om losloopende en vastliggende hanen van

elkander te onderscheiden.

Buiten het Nederlandsch gebied wordt dit gebruik alleen beperkt door den

adatregel volgens welken voor de hanengevechten eene belasting aan den radjó moet

worden opgebracht. Deze is niet overal dezelfde en bedraagt hier 4°/o van den inzet,

ginds vier satiïng van iedere amé, d. i. ruim 6Vj°/o. „Saboeëng basambah, rintang

baamboeëng rawan", z^o luidt de adatregel, waarvan de beteekenis is: van hanen-
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gevecliteu moet een Luldegift en door feestvierenden de long van het geslachte

dier aan den radjó gegeven worden.

De vechtbaan, die meestal tevens tot marktplaats dient, heet galanggang. Op

een plein, in den regel door een grooten waringiu overschaduwd, wordt, door middel

van riviersteenen en zand, eene verhevenheid gebouwd van eenige vierkante meters

oppervlakte, en op deze baan laat men de hanen tegen elkander los. Dikwijls

kiest men het midden van het plein tot strijdperk en dringt zich de menigte in

een kring daaromheen, terwyl de hoofden zich deftig nederzetten op de zetels,

batoe sandarau (PI. LXV fig. 4), uit twee sbeenen samengesteld, die rondom

het plein in den grond geplaatst zijn.

ledere vechtbaan heeft haar beide djanang's, personen van welke de een het

geld inzamelt dat verwed wordt, terwijl de andere de hanen tegen elkander loslaat

en tevens beslist welke haan aan het eind van den strijd overwinnaar is ; voor deze

hulp krijgen zg de helft van de bovengenoemde belastiag.

Djoearó's, — ook de djanang's zijn djoearó's, — zou men hanenvechters van

erkende bekwaamheid kunnen noemen, lieden van het vak; hun aantal is niet gering

en hunne werkzaamheden bestaan in het bij elkander zoeken van partijen uit de hanen

die ter galanggang zijn gebracht, eu in het beslissen welke haan sterker, welke zwak-

ker is, en door welke wijze van aanbinden der stalen sporen, mamboelang tadji,

de zwakkere het best kan geholpen worden; want er wordt naar gestreefd om zoo-

veel mogelijk gelijke krachten tegenover elkander te stellen, en daarom binden de

djoearó's den zwaksten haan de tadji aan de buitenzijde van den rechterpoot, en

den sterkeren aan den binnenkant van den linkerpoot. Hieruit volgt dus dat zij

weten te beoordeelen, welke van de twee de meeste kracht ontwikkelen zal, en in-

derdaad wordt dit onderzoek door de djoearó's met nauwgezetheid volbracht. Tegen-

over elkander op de vechtplaats neergehurkt, wegen zij de hanen op de handen,

betasten vleugels en pooteu en reiken elkander de vogels toe om eene vergelijking

te kunnen maken.

Tadji's zijn fijne stalen dolkjes, die op een slijpsteen en daarna op een stuk

basoeëng-hout zóó scherp geslepen zijn, dat, zooals de Maleier het uitdrukt, een

daartegen geblazen haartje wordt doorgesneden. Zij worden bewaard in b a r o e m-

boeëng's, houten doosjes of bamboe-kokers, of wel in een stuk basoeëng-hout,

waarvan de achterkant dan tevens dient tot slijpvlakte (PI. XLII fig. 1, 2,

3 en 5). In de kokers worden de tadji's altijd met een lapje omwonden. Al naar

gelang van hun vorm dragen deze sporen verschillende namen; zoo spreekt men van

tadji bantoewq Moearó-pané,

goelinggang of sapai,

„ „ koekoe alang,

„ „ tjalaq ladoeëng.
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De laatste zijn de beste, kosten tot vijf gulden het stuk en hebben als ken-

merk een ingeslepen lengtegroef (PI. XLII fig. 6 N" 4); de voorlaatste zijn recht,

alleen aan de punt sterk omgebogen (PI. XLII fig. 6 N'' 9), terwijl de eerste en

tweede verschillen door de meerdere of mindere buiging van het geheele lemmer.

Op PI. XLII fig. 6 zijn negen soorten van tadji's afgebeeld. De Maleier draagt de

grootste zorg voor zijn tadji's; want van hunne hoedanigheden hangt zeer veel af.

Is nu het oogenblik gekomen dat de vogels ten strijde zullen worden uitge-

rust, dan wordt de baan uit de kaloekoe gehaald, d. i. een cylinder van boom-

schors, aan de ééne zgde door een spinneweb van rotan gesloten en het verblijf

van den haan op reis. Hij mag thans wat rondloopen, doch met een touw aan den

poot van anderhalven meter lengte, verbonden met een houten of hoornen pin,

die in den grond is gestoken. De eigenaar neemt het dier dan met beide handen

op, legt de duimen op den rug en houdt met de vingers den poot waaraan de

tadji zal vastgebonden worden, achteruitgestrekt. Het beste resultaat wordt ver-

kregen door de kunstspoor onder de natuurlijke te binden, waarbij dan de holte

vooraf met uitgeplozen vezels van de klappernoot wordt aangevuld; eerst windt men

het zeven of acht meters lange touw tot op de helft om den poot, vervolgens wordt

de tadji in het touw gestoken , en dan gaat men voort met opwinden totdat het koord

geheel is opgebruikt. Intusschen heeft de djoearó den haan van tijd tot tijd in de

handen genomen en rechts en links van den staart gekeken, om zich te overtuigen

dat het vlak van de tadji door de plaats gaat waar de staart is ingeplant. Behalve

de reeds vermelde wgzen van aanbinden zijn er nog andere, echter allen in hoofd-

zaak overeenkomende, hoewel de Maleier, die, waar het de voorwerpen in zijne

omgeving geldt, zoo onophoudelijk splitst en verdeelt en soorten maakt, ook voor

al die tadji-verbanden een afzonderlijken naam bedacht heeft. Het zou echter weinig

nut hebben al die manieren te noemen en te beschrijven.

In Lebong wordt bij het aanbinden van de tadji eerst de kam en daarna de

middelste teen van den haan met de kunstspoor aangeraakt, vervolgens een weinig

aarde op het stompe einde gelegd, en eindelijk de tadji driemaal rondom den poot

bewogen; na deze formaliteiten wordt het mesje in het opgewonden koord bevestigd.

De eigenaar van een haan verwedt dikwijls een groote som op zijn vogel, en

het gevecht neemt eerst een aanvang, wanneer gelijke som door een of meer per-

sonen is tegenverwed. Een van de partijen ontvangt het geld dat verwed is, of,

beter gezegd, het gewichtje dat de hoeveelheid stofgoud voorstelt waarom gewed

wordt. Het gebruiken van goudgewichtjes is een maatregel dien de voorzichtigheid

voorschrijft; want het stofgoud is een betaalmiddel zeer weinig geschikt om gedu-

rende een hanengevecht van hand tot hand te gaan. De djanang zorgt voor de

uitbetaling na afloop van lederen wedstrijd. Is het wedden afgeloopen, dan neemt de

djanang in iedere hand een haan bg den staart, hitst ze op door ze elkander te
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laten pikken en tloor ze beurtelings bij en van elkander te brengen. Eindelijk laat

hij beide tegelijk los; de dieren staan met opgezette veeren en gestrekte hal/en

elkander te meten .... één sprong en daarmede is zeer dikwijls de strijd beslist.

Maar een andermaal duurt het gevecht en daarmede de marteling voor de beide

dieren zeer lang.

Wanneer de strijders bij den aanvang zwaar gewond worden en dientengevolge

den moed en hunne krachten tevens verliezen, dan dringen zij tegen elkander aan

en verbergen de koppen onder de neerhangende vleugels van de tegenpartij; de

djanang grijpt dan de moede kampioenen aan en hitst ze op, totdat eindelijk een

van beide nog een laatsten sprong waagt, waarbij of z^n tegenstander valt of hij

zelf uitgeput neerzijgt. Hiermede is het gevecht nog niet afgeloopen; want opdat

de strijd beslist zij , moet de overwinnaar den overwonnene nog driemaal op den

kop pikken, waartoe de djanang beide hanen in de handen neemt, den verwonnene

eerst in de linker- dan in de rechterhand. Indien gedurende het gevecht een tadji

losraakt, dan mag die niet op nieuw worden vastgebonden.

Als een der hanen den strijd ontloopt, dan heeft deze verloren, mits de tegen-

partij driemaal naar hem pikt, wanneer hij bij de vleugels vastgehouden wordt;

de haan die gedood wordt, is voor den eigenaar van den winnenden haan, tenzij

vóór den aanvang van het gevecht anders is bepaald. Gewoonlijk is de overwonnen

haan doodelijk gewond en wordt dan geslacht door hem de keel af te snijden, maar

in Leboug bestaat de wreede gewoonte om den haan die het onderspit delft, onder

een vloed van scheldwoorden levend aan stukken te snijden. Mochten er geen andere

redenen bestaan om de hanengevechten te verbieden, dan zou een dergelijk afschu-

welijk gebruik reeds voldoende zijn om door ingrijpende maatregelen aan deze zoo-

genaamde uitspanning een einde te maken.

Een geslachte vechthaan, ajam inaroejs, mag niet gegeten worden door

oerang soembajang, dat zijn menschen die de godsdienstplichten in acht nemen.

Zulke spijs heet moengkaroew '), een woord dat men door onrein zou kunnen ver-

talen.

Dat het bijgeloof zich ook bij het vechten der hanen laat gelden, was reeds

a priori te vermoeden. Intjéh-boedjang-djoearó is de beschermgeest der hanenvechters

,

en eigenaardig is de voorwaarde waarop hij zijne hulp verleent; hij die aanspraak

maakt op de bescherming van dezen geest, mag geen onwaarheid spreken, hoe ge-

ring die ook zij. „Niemand geniet dus lang van die bescherming," zegt de Maleier,

„want wie kan het lang volhouden om geen onwaarheid te spreken?" Ten dienste

van de hanenvechters bestaan er ook koetikö's, van gelijken aard als wij in het

derde hoofdstuk hebben leeren kennen.

') Het Arab. S«^X>o.
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Naar gelang van de kleur der vederen, van de pooten en van den snavel, en

naar andere kenteekeneu die de hanen bezitten, dragen zij verschillende namen;

daarenboven heeft iedere soort een bepaald kenmerk dat haar batoewah maakt,

d. i. onkwetsbaar of, beter, onoverwinnelijk. In de praktijk falen die kenmerken

dikwijls, maar dit belet niet dat het vertrouwen van den Maleier in deze teekenen

nooit geschokt wordt.

Tot slot van dit hoofdstuk geven wij hier een opgave van eenige soorten van

hanen die de Maleiers onderscheiden. Ten einde herhalingen te voorkomen volgt de

naam van den haan achter het cijfer, en de opnoeming der kenteekenen voor het

batoewah achter de letter.

1. Ajam kinantan, witte veeren, pooten en snavel.

a. Schor bij 't eerste kraaien en dikke oorlellen.

2. Ajam biriïng, gele veeren, pooten en snavel.

h. Langwerpige, naar beneden gerichte schilden onder de knie aan de achter-

zijde en één klein schildje op den middelsten teen.

3. Ajam koelaboe pipi pinang, roode veeren, zwarte snavel en pooten, de achter-

veeren omgekruld.

c. Korte, goed sluitende snavel, en bij het vreten het voedsel vermalen als een

rijstvogeltje.

4. Ajam.piléh daudang aijië '), zwarte snavel en pooten.

d. Op het midden van den dag hijgen met hangende vleugels.

5. Ajam kinantan tjaboewq, zwarte, roode en witte veeren, witte snavel en

pooten.

e. Een schildje omvat de spoor , die aan de ééne zijde zwart en aan den anderen

kant wit is.

6. Ajam ósoe, witte veeren met zwart gemengd, gele snavel en pooten, de laatste

met zwarte vlekken.

/. Twee lange veeren in den staart en een ring van veertjes onder den hals tot

aan de ooren.

7. Ajam bangké, vaalgele veeren, snavel en pooten.

g. Een wit plekje bij de neusgaten en een wit veertje in den staart.

8. Ajam bangké koelüi'ing, witte en roode borstveeren, gele vleugels, snavel en

pooten.

h. Om den ander een klein schild en een groot boven den duim.

9. Ajam tadoeëng, zwarte veeren, snavel en pooten.

i. De kam opstaande als een grafsteen, en een klein schildje aan de binnenzijde

van den derden teen.

') De kleur der veeren van deze soort \an hanen is mij niet bekend.
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10. Ajam tadoeëng gadi koeniïng, zwarte en roode veeren, gele snavel en pooten.

/. Een zwarte punt aan de tong en boven aan de pooten een lang schild.

11. Ajam biloerang, roode veeren, witte pooten en snavel.

k. De spoor omvat door één groot schild en kleine schildjes aan beide zijden

van den eersten en derden teen.

12. Ajam koelaboe, grijs met roode veeren, zwarte snavel en pooten.

l. Aan de duimen één klein schildje tusschen twee groote.

13. Ajam tadoeëng biloerang sasè, roode veeren met hier en daar wit er door,

witte pooten en snavel.

m. Aan den eersten en derden teen één klein schildje tusschen twee groote.

14. Ajam djalaq, grgs-bonte veeren, gele snavel en pooten.

n. Aan éénen poot een zwarte nagel aan den duim.

15. Ajam piléh, grijs-bonte veeren, zwarte snavel en pooten.

o. Twee lange witte veeren in den staart en een wit veertje in de kuif.

16. Ajam idjau, groenachtige veeren, zwarte pooten en snavel.

p. Zwart verhemelte en aan den duim van den rechterpoot één klein schild

tusschen twee groote.

17. Ajam tadoeëng liman poeroeï, rood met zwarte veeren, gele pooten en zwarte

snavel.

q. Een hoornachtige uitwas als een nagel, koekoe alang, aan den vleugel.

18. Ajam koeriëq bare randang, zwarte en witte veeren, grijze snavel en pooten.

r. Twee zwarte sporen en aan de middelste teenen één klein schildje tusschen

twee groote.

19. Ajam koeriëq bangki goeroen, gele en roode veeren, gele snavel en pooten.

s. Zwarte punt aan de tong.

20. Ajam tadoeëng oela baloeï, zwarte veeren, pooten, snavel en oogen.

t. Witte puntjes aan de staartveeren en gelijkvormige schilden aan de pooten.

VIJFDE HOOFDSTUK.

DORPEN. WONINGEN. HUISRAAD.

HET GEBRUIK VAN BETEL, OPIUM EN TABAK.

Midden-Sumatra een onmetelgk woud — ziedaar hoe men in weinig woorden

den indruk kan weergeven dien het wonderschoone land op den reiziger maakt

wanneer hij het doorkruist; den indruk dien bij met zich meded raagt en die telkens

III. 1. 48
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weder wordt verlevendigd, wanneer herinneringen uit de natuur der tropen opdoe-

men aan den horizon der gedachte.

Waar het bosch viel onder de bijl of het kapmes van den Maleier, daar moest

plaats gemaakt worden voor een dorp of voor velden vrier producten de bewoners

van dat dorp zouden voeden, maar hoe klein is niet dat bewoonde en bebouwde

gedeelte, vergeleken met het gebied dat onaangeroerd bleef liggen, beheerd door de

natuur alleen!

Hier is de bevolking al zeer gering in aantal , daar is zij dichter opeenge-

hoopt en hggen de dorpen op korten afstand van elkander, ginds loopen de velden

ineen en vormen uitgestrekte terreinen waar het oorspronkelijk woud sinds lang ver-

dwenen is , — maar vatten we dat alles bijeen , die dorpen en velden , die ontginningen

van allerlei aard, dan vinden wij dat hun gezamenlijke oppervlakte nauwelijks een

tiende gedeelte beslaat van het geheel! Voor millioenen is er nog plaats om te wonen,

te wonen op een bodem van onschatbaren rijkdom, — ja voor millioenen is er nog

ruimte om op betamelijker wijze te leven dan men leeft in de overbevolkte steden

van Europa, als 't ware naar boven geknepen, steeds hooger de lucht in, door

gebrek aan plaats beneden.

Van den Talang-top of van de oostelijke helling des Barisans omvat de blik

de heerlyke vallei der XIII, IX en XX Kotö, waar de tallooze sawah's, nu eens als

een golvend tapijt van donzig groen of helder geel, dan als een reusachtig amphi-

theater van schitterende vijvers en bandas, met wuivende klappers daartusschen

,

onfeilbare kenteekenen zijn van samenwonende Maleiers.

Het dal van de Goemanti, de uitwatering van het nooit volprezen bergmeer

Danau-di-até, is het meest bevolkte deel van het district Alahan-pandjang ; daar

waar het dal zich verbreedt, vindt men in deze streek de meeste dorpen bijeen, en

daaromheen de uitgestrekte velden waarop de bevolking haar rijst kweekt. Büer

treft men geen bosch aan van klapperboomen die de woningen aan het oog ont-

trekken; reeds van verre wordt het metalen belegsel der daken, de schitterende

gondjoeëng, zichtbaar en neemt men de kruin waar van een enkelen vruchtboom

of van een ouden waringin, die reeds zoovelen zag komen en heengaan aan zijn voet.

Gaan wij nog hooger, naar het hoogste punt van den kraterrand waarmede

de Piek van Korintji hemelwaarts wijst, dan ligt er aan den kant der Padangsche

Bovenlanden een panorama voor ons dat even indrukwekkend als somber is. Aan

onze voeten breidt zich een eindelooze vlakte uit, waarop tal van spitsen zich ver-

heffen, door golvende lijnen van allerlei buiging verbonden; lichte en donkere vlak-

ken worden door die lijnen begrensd, en het alvermogende schgnsel der tropische

zon, hier en daar door wolken onderschept, toovert in het groen, als grondtoon, een

afwisseling van tinten en een gloed die men aan de natuur zou wenschen te ont-

stelen, om ze vast te leggen op het doek. Indrukwekkend is die aanbhk, voorzeker!
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maar somber iu hooge mate tevens! want het is al bosch wat men ziet, bosch dat

daar neerdaalt, onafgebroken, van de flanken van 't eerste onder Sumatra's bergge-

vaarten, tot diep in het ravijn waar de bergstroom bruist, ongehoord en ongezien.

Onafgebroken — zoo s c h ij n t het ! maar wij weten dat daar menschen wonen

te midden van die wollige boomgroepen, en met die wetenschap toegerust, ons

waarnemingsvermogen gescherpt door die kennis , bemerken we al zoekende lichtere

plekken, die op ongelijke afstanden langs de rivieren gelegen zijn. En die rivieren

zelven, wij zien ze niet, maar haar loop wordt ons aangeduid door de golvende

Ignen, de kammen der bergruggen, die de dalen insluiten. Op een hoogte als deze

zijn het geen boomgroepen meer, die, als eilanden in een zee van sawah's gelegen,

ons aanwijzen waar de Maleiers hunne woningen hebben gebouwd, maar wij zien

slechts minder donkere plekken, die, ontwoud als zij zijn, het licht op andere wijze

terugkaatsen dan de bosschen die ze omgeven.

In Limoen bestaan de dorpen, althans degene die wij zagen, uit slechts enkele

woningen, dikwijls uit zeer weinige, die zonder uitzondering langs den oever van

de rivier te midden van rgstvelden in het dal verspreid liggen. Ieder huis met de

omliggende sawah's heet do es oen, zoodat het aantal doesoen-namen in verhouding

tot de geheele bevolking buitengewoon groot is.

Rawas biedt weinige plaatsen aan vanwaar men met één blik de dorpen kan

overzien ; zij zijn bijna allen gelegen aan de rivier die het landschap haar naam

schonk, of aan den voornaamsten harer takken, de Roepit. Sawah's vindt men hier

nagenoeg niet; de rijst wordt op droge velden verbouwd, die men na ongeveer drie

jaren verlaat om betere te zoeken, en waarvoor dus langzamerhand terrein moet

worden gebruikt op grooteren afstand van de dorpen gelegen. De band dien de uit-

gestrekte sawah's in de Padangsche Bovenlanden tusschen de dorpen onderling

vlechten, wordt hier geheel gemist. Ieder dorp met daarbij behoorende akkers staat

als 't ware op zich zelf en is van het volgende door een breede strook wildernis

gescheiden.

Het landschap Lebong doet zich van de hoogte gezien aan ons voor als een

breed, komvormig dal, dat 32 grootere en kleinere dorpen telt, met eene bevol-

king van nog geen 4000 zielen, in ruim 600 woningen gehuisvest. De dorpen zijn

veel minder uitgestrekt dan die in de Padangsche Bovenlanden, en komen in w^ze

van aanleg meer met de doesoen's van de Boven-Roepit overeen. Doch de aard

van het land schenkt ook hier meer gelegenheid tot het genieten van liefelijke ver-

gezichten, waarbij de toeschouwer met één enkelen blik tal van dorpen tegelijk kan

omvatten.

Een eigenaardig schouwspel bieden de doesoen's aan het Oosterstrand nabij de

mondingen der groote rivieren gelegen , op een terrein dat bij iederen vloed geheel

onder water wordt gezet. Den vloer der woningen heeft men veel hooger dan ergens
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elders boven den grond moeten leggen, en de wegen in de dorpen zgn eigenlijk

kolossale bruggen met een dek van niboeng-latten voorzien ^).

Evenals deze dorpen heeten ook die in Rawas en Lebong doesoen, en de

nederzettingen die tot de moeder-doesoen blijven bebooren, worden er talang ge-

noemd. Zulke nederzettingen, gewoonlijk ontstaan door gebrek aan voldoenden bouw-

grond in de onmiddellijke nabijheid van de doesoen, ook wel tengevolge van twisten

of veeten, ontwikkelen zich een enkele maal tot doesoen's, waarvan het hoofd dan

toch steeds eenigermate ondergeschikt blijft aan den bestuurder van het moederdorp.

In het algemeen bestaat er een groote neiging tot het verlaten van de doesoen

en het zich vestigen op een eigengekozen plek, daar een hut te bouwen en bouw-

land te ontginnen; doch het bestuur gaat deze verhuizingen zooveel mogelijk tegen

en tracht de bevolking in de dorpen vereenigd te houden.

De doesoen's zijn verdeeld in twee of meer kampong's, dat zijn verzamelingen

van woningen die onder een eigen hoofd staan , ondergeschikt aan het doesoen-

hoofd. Niets onderscheidt de ééne kampong van de andere dan de naam; zoo heeten

die van Lesoeng-Batoe, b. v., K. Doeloe, K. Tengah, K. Nató-Koesoemó en K. Nato-

Oensó.

In de Manangkabosche landen is de algemeene benaming van een dorp kötó,

welk woord tevens het denkbeeld „versterkt zijn" in zich sluit. Een of meer van

die kotö's met het bijbehoorend land vormen de negari. De kötó's bestaan uit

een aantal koempoelan roemah, bij elkander behoorende huizen , waarvan de

bewoners familieleden zijn. Kampoeëng wordt veelal in dezelfde beteekenis als

koempoelan roemah gebruikt, maar duidt ook wel in engeren zin de enkele

huizen aan waaruit de koempoelan roemah bestaat; en men spreekt dan b. v. van

kampoeëng Radjó-Intan, d. i. het huis waarvan Radjó-Intan toengganei is.

De Maleier verklaart de beteekenis van sakoempoelan roemah door de navol-

gende regels:

Roemah sakoempoelan nan bakarib babaid;

Kaaté sapoetgoewq, kabawah saoerè;

Saoetang, sapioetang;

Samaloe, sasöpan.

D. i. De bewoners van een koempoelan roemah zgn famiheleden;

Zij hebben één kruin en één wortel;

Schuld en schuldvordering hebben zg gemeen

;

Schande en eer deelen zij samen.

') N". 125 en 126 van het Phot. album geven van zulke dorpen een getrouwe voorstelling.
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Of wel

:

Roemah sakoempoelan

,

Nan sakampoeëng, saiilatnan,

Nau salaboew, satapiau.

D. i. Een koempoelan roemah behoort tot e'éa familie, tot één erf; zij heeft

één weg en één badplaats.

Wat in Rawas een talang is, heet in de Manangkabosche landen tarataq

of ook wel lindang, terwijl het woord talang in het zuiden der Padangsche Bo-

venlanden gebruikt wordt voor 't geen men elders ladang noemt.

Afgescheiden van het uiterlijk der woningen en andere gebouwen bestaat er

een groot verschil in voorkomen tusschen de dorpen van de Zuidelijke Padangsche

Bovenlanden en die van Rawas en Lebong. De huizen der eersten zijn gebouwd op

een met allerlei vruchtboomen begroeid erf, ingesloten door een heg, die al of niet

op een wal is geplant; de huizen der laatsten zgn dicht bij elkander geplaatst op

een geheel schoon gemaakte ruimte, hetzij in twee of meer rijen, zooals in Rawas,

hetzij langs de vier zijden van een rechthoek , zooals aan de Boven-Roepit en in

Lebong. Behalve enkele kleine tuintjes met bloemen of als geneesmiddel gebruikte

kruiden, vindt men in deze dorpen geen andere vruchtboomen dan de hoogstammige

klappers , zoodat niets ons belet om met één oogopslag de geheele doesoen te overzien.

De dorpen, doesoen's, in Beneden-Djambi komen, wat het uiterlijk betreft,

geheel met die van Rawas overeen.

Vroeger, toen we van de verheven standplaatsen die we ons kozen, den blik

in het rond lieten weiden, zagen we reeds dat de wijze waarop zich in de Zuide-

lijke Padangsche Bovenlanden de dorpen aan ons voordoen, zeer uiteenloopend is;

ook de inrichting van deze dorpen zal ons blijken lang niet overal dezelfde te zyn.

Dalen wij neder van de bergtoppen om verschillende dorpen binnen te treden,

en gaan we eerst na waarin zij overeenkomen , dan zal het ons straks gemakkelijk

vallen de verschillen aan te wijzen.

Nevens de woonhuizen, die we later meer van nabij zullen beschouwen, treffen

we in alle dorpen op het erf van iedere woning gebouwtjes aan, bestemd tot berg-

plaats van de padi. Naar gelang van den vorm dragen die schuren verschillende

namen, als rangkiang (PI. XLV fig. 1 en 2), kapoewq (PI. XLIV fig. 1 en

2 en PI. LXIV fig. 2), en b aioeboe we (Phot. alb. n". 54 en PI. LXIV fig. 3).

Van deze zijn de rangkiang's de kostbaarste en sierlijkste, zoowel door den

vorm als door het keurige snijwerk aan de planken, die hier gewoonlgk, evenals

aan de huizen, met heldere kleuren zgn beschilderd en met stukjes spiegelglas be-

legd (Phot. alb. n°. 39 en PI. LIV fig. 1). Sommige rangkiang's, in de XTT Kötó
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bijv., hebben twee daken boven elkander, op de wlj.'-e der soerau's , andere zgn ver-

sierd met het skelet van een karbouwenkop

.

De rangkiang's in de negari Banei (Zuid-Si-Djoendjoeëng) zijn vierkant, niet

spits naar onderen toeloopende, zooals de op PI. XLV voorgestelde; meestal hebben

zg eene omwandiug van gevlochten bamboe (PI. LXXVI fig. 6) of van boomschors, enke-

len echter van planken , waardoor ze meer naderen tot het in Rawas gebruikte model.

Soms staan er verscheidene rijstschuren op één erf; op dat van den Panghoeloe

soekoe Malajoe te Loeboewq-gadang in de XII Kótó telde ik er b. v. 25, terwijl

er nog drie in aanbouw waren.

Deuren heeft de rijstschuur niet. In de rangkiang's en baloeboewe's is van boven

een vierkante opening om het graan weg te halen indien men er behoefte aan

heeft , — een opening die men door middel van een ladder bereikt , en die nu eens

met een openslaand luik , een andermaal met een horde van bamboe-latjes is afgesloten.

De baloeboewe heeft geen palen, de kapoewq altijd; soms loopen deze door tot

aan het dak , soms slechts halverwegen (PI. LXIV fig. 2) ; in dat laatste geval

rusten, even als bij de baloeboewe, het dak en de dakbalken op den cilinder van

gevlochten bamboe-bast waarin de padi bewaard wordt. Een enkele maal staat de

padi-schuur met het woonhuis onder hetzelfde dak.

. Een ander gebouwtje, dat voornamelijk gevonden wordt bij de woningen der

panghoeloe's en van de door het Gouvernement aangestelde hoofden , is het t a b o e w-

huisje, een loodsje waarin de taboe w ligt, de groote trom, gevormd door een stuk

van een uitgeholden stam, aan de ééne zijde open en aan de andere met een stuk

koehuid bespannen (PI. LXIV fig. 5). Het is deze trom die geslagen wordt bg alle

gelegenheden waarbij de bevolking gewaarschuwd of bijeengeroepen moet worden. Te

Béda-Alam en in andere dorpen der XII Kotó ziet men deze taboew dikwijls onder

't huis opgehangen in stevige rotan-lussen , die aan de vloerbalken bevestigd zijn. Even

als aan de rangkiang's wordt ook aan deze huisjes gewoonlijk veel ten koste gelegd.

Van meer omvang dan het taboew-huisje is de bal ai, die volgens de adat in

iedere kótó aanwezig behoort te zijn; het is het gebouw waar de hoofden recht-

spreken en vergaderen om over de belangen der negari te raadplegen. In vorm komt

de balai met de Maleische woningen overeen, maar zij heeft aan de lengtezgden

geene omwandLng. Sommige dezer openbare gebouwen, wier plaats de padamaian

is, het plein waaraan gewoonlijk ook de moskee gevonden wordt, zijn groot en

ruim, andere daarentegen klein, maar allen z^n meer of min met snijwerk en

kleuren versierd.

De Heer Verkerk Pistorius deelt ons in zgne „Studiën over de inlandsche

huishouding in de Padangsche Bovenlanden" mede '), hoe deze gebouwen in vorm

') Pag. 9.
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kerk P,sto„„, .1, „e. te.m„t ™„ Ue l.ré Eóló Pili.„g „p„,
"" '^"'

enke , 7 ,

""" "'"'"' "' °"* ''""»" «"-» "= '•»««-. -li. ^.n ni"enkel .1. schoo „.„ „„l »,, Weh.i, fc.t doen. De n.„e..diid i. gewMnliZe

Her ,. de spe.,l»ts der dorp.jengd en konaen de vrouwen en „eije, „il d. n.M

ook .He. de „„k.p,..., p..., _ ,,„,.., ^./J^ .,^„^1;"
en »,d »„en..r„o„,t „., u, koopen en te „rkoopen. Voort, vindt men ,n dno».re v.„ d,t p,.in éé„ of „eer exe.p.aren v„ de ,ap.„, den 2,el .

ln.k, dat lol venster d.ent, „n een haak (PI. LXXV fig. 2, 3 en 4) i. op,e«.gen, en aan de boo^ ba.,oe-W„t, die er .«r ^piaatst isten diel v.f:

^n °T-
"' ^ '"'"»"*'• ""» ™«1.'«» op te plaatsen. Zult. I.p.n™dtn.en . de grootere dorpen nree.t.1 »k dan, „anne.r er nooit .arkt gehrdl

Bovenlanden, b„ de w„n,ngen kunstmatige visebvijvers aan, die zuideliiker danSoepajang en Snroekam niet meer gevonden worden

...e relZ'in"'"'; T" °' ^"' «'"°'"'''"' "™° «*°'^. —^«or.lle regelmaat ,n aanleg «fe „n zelf verviel; de verschillende deelen .fin vaak doorrajen en waterspruitjes, en soms door enkele saw.bvakken ges.beid.n,Z^
het bu, van den bnnrman beneemt. Sommige kótó's, „„als Siroek.m hebbeneene „feestrettheid van meer dan and.rh.lven Q kilometer, maar de r,;ste Xvan veel minder omvang. J°

n.JrJl \TT ''T^''^'^
-^^* ^*-ds een plek gronds horizontaal ge-

grond met muurtjes van nviersteenen wordt opgezet
Van dezelfde soort van steenen maakt de eigenaar zich ook dikwijls een .oot

terwgl h„ met wat aarde een muurtje van een halven meter hoogte in een recht-
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hoek om zyne woning bouwt, op een afstand van vier of vijf meters van de goot.

Op die muurtjes is het dat hij zijn bloemen plant benevens eenige kruiden en

groenten.

Dikwijls vindt men één of meer algemeene begraafplaatsen in de onmiddellijke

nabgheid van het dorp (PI. LXXXVI fig. 7), maar niet zelden ook is op het

erf een plekje afgezonderd waar de dooden aan den schoot der aarde zijn toever-

trouwd. Meermalen ziet men boven de graven een hemel van wit doek aan vier in

den grond gestoken stokken bevestigd, en daar omheen een rand van bloemen en

rood- of geelbladige poediïng, nevens een of meer struiken van Plumeria acutifoha,

wier bladerlooze takken met heerlijke, welriekende witte bloemen getooid zijn.

Het gedeelte van het erf dat ingesloten is tusschen de zoo even besproken

muurtjes, wordt veelal begrint of met steenen geplaveid en voor het verrichten van

allerlei huishoudelijke bezigheden, zooals het drogen van koffie en padi, gebruikt.

In het zuiden van de laras Loeboewq-Taróq vindt men op verscheidene erven

kippen- en eendenhokken , die elders onder de huizen zijn aangebracht. De heg-

gen, die de smalle dorpspaden van de erven scheiden, bestaan uit rijk bloeiende

heesters, zooals de Abutüon met zijne sierlijke oranjekleurige klokjes, en de vroolijke

maar weinig welriekende Lantana, of wel uit de zoo zonderling vertakte cacteeën. Een

opening in die heg geeft toegang tot het erf, maar in het zuidelijk gedeelte der laras

Loeboewq-Taröq is deze toegang voor vee gesloten door eenige aldus ^^^^—~^^Z.

of -^S-»* geplaatste bamboehekken. Het dorp Koto-baroe en enkele andere

dorpen hebben geen afgesloten erven; de weinige huizen waaruit die dorpen be-

staan, zijn met de rijstschuren zonder eenige regelmaat op een van struiken en

gras gezuiverde plek gronds gebouwd, tusschen klapper- en andere vruchtboomen.

Terwijl de meeste kötó's tegenwoordig geheel open liggen, zijn die in de XII

Kotó nog bijna allen door een droge gracht en lagen wal omgeven, waarop veelal

de ondoordringbare anoewe doeri, een verward dooreen groeiende en met

scherpe doorns hezette bamboesoort, geplant is.

Een bamboehek (PI. XLIII fig. 2) sluit den hoofdingang van het dorp af, en

op andere plaatsen liggen over de gracht bruggen, uit een enkelen boomstam be-

staande, waarin op het midden een stok of plankje geslagen is, om te voorkomen

dat de buiten de kötö grazende geiten langs dezen weg binnen dringen. Om het

dorp heen leidt meestal een pad dat gevolgd wordt door de kudden karbouwen

die van Rantau-di-baroew naar de Bovenlanden worden uitgevoerd.

In de dorpen langs de oostelijke grenzen van het Nederlandsch gebied, in de

laré Si-Djoendjoeëng, zijn de erven allen door levende heggen afgesloten, en prgkt

aan den ingang van het hoofdpad een van latten gemaakte poort (PI. XLVH fig. 2 en 3).

In de meeste dorpen, althans in diegenen waar een panghoeloe kapaló gevestigd

is, treft men een negari-huisje aan (PI. XLVI fig. 2), dat gebouwd is ten dienste
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van doortrekkende ambtenaren, en doorgaans in vorm en inrichting een flauwe

nabootsing vertoont van de Indo-Europeesche huizen der hoofdplaatsen.

Hoe zuidelijker men in de Padangsche Bovenlanden komt, des te schameler zien

de dorpen er uit. Beneden Talang-baboengó is er geen enkele kötó die niet den

indruk maakt van verval en verwaarloozing.

Wij zullen nu de inrichting der dorpen van Kavvas en Lebong iets nader be-

schouwen, maar alvorens daartoe over te gaan, wensch ik op te merken, dat beter

dan eenige beschrijving zulks vermag, het Photographisch Album der Expeditie, in

tal van tafereelen, den belangstellenden lezer een nauwkeurige en duidelyke voorstel-

ling geeft van de dorpen en woningen der landstreken die door ons werden bezocht.

Reeds merkten wij op, dat de woningen der dorpen in Rawas meestal in één

of meer rijen dicht naast elkander en zonder afgesloten erven, langs de rivier zijn

gebouwd. In 't algemeen is dit het geval met alle dorpen in het Palèmbangsche

,

langs de Moesi en hare zyriviereu gelegen. Maar niet alleen hierin ligt het groote

verschil met de dorpen der Manangkabosche landen ; reeds bij den eersten aanblik

in de verte krijgt men van de huizen in de Palèmbangsche Benedenlanden een ge-

heel anderen indruk, voornamelijk door het zeer verschillend voorkomen der daken,

die hier meestal met pannen gedekt zijn en op de nok tal van witgekalkte uitsteeksels

dragen , welke van verre doen denken aan rijen witte vogels , op de daken neergestreken.

Als men van de rivierzijde de doesoen nadert , wijst tusschen de vele prauwtjes en

vlotten langs den oever een op een vlot gebouwd huisje, meest met pannen dak,

de plaats aan, waar men aaii wal moet stappen; die plaats draagt den naam van

beroegoe. De huisjes hebben een tweeledige bestemming, die van badkamer en

eene andere die niet behoeft genoemd te worden. Een trap van bamboe, of in groo-

tere doesoen's van planken, leidt van de aanlegplaats tegen den oever omhoog en

eindigt in een op zich zelf staande poort van latten of bamboe, met jonge klapper-

blaren versierd.

Het gebouw dat tegenover de poort staat, is gewoonlijk de balai, langwerpig

vierkant van gedaante, zonder omwanding of alleen aan de achterzijde daarvan voor-

zien. Langs een paar trapjes of ladders klimt men naar boven ; want de vloer is één

a anderhalven meter boven den grond aangebracht. Inwendig vertoont de balai

slechts ééne groote open ruimte; de vloer is van bamboe-latten en een zolder ont-

breekt. Dit gebouw is de plaats waar alle feesten worden gevierd en waar de verga-

deringen gehouden worden, wanneer de besturende ambtenaar de doesoen bezoekt.

De balai's in Beneden-Rawas verschillen van die in de dorpen hooger aan de

rivier door de ligging van den vloer; want terwijl bij de laatsten de vloer onaf-

gebroken doorloopt, ligt bij de eersten het middengedeelte van den vloer (PI. LXV
fig. 6) ongeveer 20 centimeters hooger dan het overige, dat aan drie zijden daar-

omheen als 't ware een lageren gang vormt, onder 't zelfde dak.

III. 1. 19
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Is er geen balai in de doesoen, dan leidt de trap waarlangs men het dorp

binnenkomt, naar de woning van het dorpshoofd,- en bij die woning treft men

in den regel een wachthuisje, ge

r

doe, aan, en in eenige weinige doesoen's,

zooals Pangkalan, een gebouwtje dat met de negari-huizen der Padangsche Boven-

landen overeenkomt.

Bij iedere woning behoort een padi-schuur, een langwerpig vierkant huisje,

dikwijls met planken omwanding en zeer net gebouwd (PI. LXIV fig. 1). De vloer

is een halven meter of iets meer boven den grond verheven; in een der smalle

zijden is een deur aangebracht, die met een hangslot gesloten wordt en in ijzeren

hengsels draait. Vóór die deur vindt men een portaaltje, dat aan drie zijden afge-

sloten is door een goed betimmerd hek van latten, met uitzondering van die plaats

aan de voorzgde waar de trap toegang tot de bergplaats verleent.

Daar de geheele doesoen van onkruid gezuiverd gehouden wordt en de klapper-

en andere vruchtboomen zonder regelmaat zijn geplant, zou er van paden geen

sprake zijn, waren die niet aangewezen door armdikke bamboe, die in twee even-

wijdige lijnen zijn gelegd en met houten pennen of gaffelvormige stokjes op den

grond worden bevestigd.

Behalve de padi-schuren , hier bil ik genoemd, staan langs de oevers kleine,

twee meters hoog op palen gebouwde hutjes, voorzien van een schuifdeur van losse,

nabij de einden doorboorde bamboe-kokers, die langs twee horizontaal geplaatste

stokken kunnen bewogen worden (PI. LXV fig. 2). Deze hutten dienen tot stalling

der geiten, en een schuin geplaatst bruggetje van gevlochten bamboe of eenvoudig

een paar naast elkander gelegde balken voeren van den beganen grond naar de

inwendige ruimte.

De lapau der Padangsche Bovenlanden wordt, uitgenomen te Moeara-Roepit

en te Soeroelangoen , in Rawas gemist. De inrichting heet hier, evenals op Java,

waroeng, en daar in deze streken de vrachten op den rug worden gedragen,

vervalt van zelf de hooge bamboe-bank, die men in de Padangsche Bovenlanden

vóór de lapau aantreft.

Bij de behandeling van den godsdienst hebben we reeds gezien, dat er geen

soerau's in Rawas en Lebong zijn, en dat ook missigit's schaarscher worden, hoe

verder men zich van de hoofdplaats Palêmbang verwijdert.

Van de inrichting der dorpen zelve in Rawas valt dan ook weinig meer te

zeggen; maar is men bg het verlaten van de doesoen de heg van takken en

struiken overgeklommen die haar insluit, dan vindt men daarbuiten de stallen

voor karbouwen en koeien, eenvoudige loodsen uit ruwe stammen opgetrokken,

waarbij, gewoonlijk in een boschje van pisang-boomen , eenige hutten gebouwd zijn

tot verblijf voor de veehoeders. Soms, — vooral aan de Moesi merkten wij dat

op, — zijn die stallingen op den anderen oever, tegenover de doesoen, gelegen.

I
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In de streken waar de gatubir-bereiding op eenigszins groote schaal plaats

heeft, staan buiten de omheining der dorpen de gambir-fabrieken , niet veel dege-

lijker gebouwd dan de stallen voor het voe en evenals deze zonder omwanding.

Wanneer wij nog hebben medegedeeld dat.de doesoen's zeer ongelijk in grootte

zijn en sommige slechts tien, andere meer dan tachtig woningen tellen, dan is

daarmede het voornaamste gezegd wat over de dorpen van Rawas valt op te merken.

Wij wenden thans onzen blik naar het landschap Lebong, waar de inrichting der

doesoen's in hoofdzaak overeenkomt met het uiterlijk van de dorpen aan de Boven-

Roepit; ze zgn meest allen van geringe uitgebreidheid, en de grootste telt niet meer

dan 56 woningen. Stellen we ons een vierkant plein voor, door een dubbele rij hui-

zen en een smalle strook koiSeboomen omgeven, en denken wij ons op dat plein een

wachthuisje, hier bal ai genoemd, te midden van enkele klapperboomen , — dan heb-

ben wij een beeld van het dorp in Lebong. De balai's zijn dikwijls zeer groot , althans

in vergelijking met de huizen ; te Kota-Danau hebben wij eenige dagen in de balai

verblijf gehouden, bij welke gelegenheid mijn reisgenoot daarvan het een en ander

in teekening bracht (PI. L). Het is een oud gebouw, dat zeker reeds bestond lang

vóórdat Lebong onder Nederlandsch gezag gebracht werd. Aan iedere lange zijde

staan tegenover elkander vijf zware stijlen, waarop in de breedte vijf balken bevestigd

zijn, zoodat evenveel jukken gevormd worden, die het raam dragen waarop het

hooge dak van roembió-bladeren rust. Een zolder heeft het gebouw niet; de om-

wanding is van gevlochten bamboe, in houten ramen gevat; de vloer, die ongeveer

een meter boven den grond gelegd is en uit een dubbele laag bainboe-latten bestaat,

verdeelt het gebouw in drie deelen van ongelijke hoogte; het laagste gedeelte be-

vindt zich bij de ingangen, die gesloten worden met binnenwaarts naar boven

draaiende bamboe-luiken, beslaat nog geen vierde van de geheele ruimte en heeft

in 't midden eene stookplaats , namelijk een liggend vierkant raam van dikke planken

met zand gevuld. Vóór de stookplaats, naar de zijde van het groote middenvak,

dat nagenoeg de helft van het gebouw inneemt en een derde van een meter hooger

is dan het vorige, staat een bamboe-scherm van ruim anderhalven meter hoogte.

Het middenvak strekt zich uit over drie der vijf jukken, die, evenals de in 't midden

daarop geplaatste stijlen, ruw doch aardig versierd zijn met snijwerk dat rood en

wit gekalkt is. Onder de figuren van dit snijwerk komen boomen en prauwen voor,

mannetjes te paard en te voet, op een vogel of op een olifant gezeten, alsmede ran-

den van dooreen geslingerde takken. Door de stijlen, die in 't midden op de iukken

staan en tot de nok van het dak doorloopen, zijn op drie plaatsen twee elkander krui-

sende planken gestoken, die in den vorm van karbouwenhoorns gesneden zijn en zich

als wegwijzers naar vier zijden uitstrekken. Het derde vak van de balai is weder een

halven meter hooger dan het middenvak en is daarvan gescheiden door een breed

bamboe- schutsel , dat recht tegenover de stookplaats staat; een beschot van gevlochten
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bamboe verdeelt de ruimte over de breedte in twee vertrekjes, die licbt ontvangen

van kleine vensteropeningen in den buitenwand uitgespaard.

Onder 't overstekende dak van de balai hangt, dicht bij een der ingangen, een

fraai besneden gedeeltelijk uitgeholde balk (PI. XXXII fig. 4), waartegen met een

stok geslagen wordt om het volk bijeen te roepen in geval van brand of bij andere

gewichtige gebeurtenissen, en die dus dezelfde fanctiën vervult als de taboew in de

Manangkabosche landen. De balai's in andere dorpen van Lebong zijn in denzelfden

stijl gebouwd als de even beschrevene, maar minder fraai afgewerkt.

Nevens de huizen , die zeer dicht bij elkander staan , ziet men overal pSdi-

schuren, toeawal (PI. LXVI), welke gebouwtjes men ook aantreft in de koffie-

boschjes die het dorp omringen. Zy gelijken in vorm bijna geheel op de bilik's in

Rawas, en verschillen daarvan alleen door groote ronde schijven van hout, die be-

neden den vloer om de palen zijn bevestigd en die dienen om de muizen uit de

rijstschuren te weren. Sommige dezer schuren hebben spitse daken van roembiö-

blad, andere, zooals ook een enkele maal aan de Boven-Rawas en de Roepit het

geval is, bezitten nagenoeg platte daken, op de wijze der Zwitsersche huizen. De

dakbedekking bestaat dan uit overlangs middendoor gespleten dikke bamboe, waar-

van de onderste laag met den hollen, de daarover liggende met den bollen kant

naar boven gekeerd is, zoodat laatstgenoemde de reten dekt welke tusschen de

bamboe van de onderste laag zijn overgebleven (PI. LXV fig. 5).

Geitenstallen, geheel gelijk aan die in Rawas, vindt men ook in enkele doe-

soen's van Lebong; maar alleen daar trof ik in de dorpen publieke loodsen aan,

waarin stampblokken voor het ontbolsteren der rijst geplaatst z^n. Die stampblokken

,

uit een enkelen balk gemaakt, hebben vaak groote afmetingen en verscheidene gaten

(PI. LXXXII fig. 6); zij waren in sommige doesoen's geplaatst onder een aan de

balai gebouwd afdak.

Na alzoo een blik te hebben geslagen op het uiterlijke der dorpen, moeten

we thans de iurichting der huizen wat nader beschouwen. Hoe uiteenloopend de

verschillende vormen der woningen in Midden-Sumatra ook zyn, toch komen allen,

met eene zeer enkele uitzondering, overeen in de hooge ligging van den vloer, die

zich één a twee meters boven den grond bevindt. Hij rust op een raam van dwars-

balken, die bevestigd zijn in, aan of op de stijlen, welke, althans in de Manang-

kabosche landen, het geraamte van het huis vormen en het dak dragen.

Zeer enkele huizen in het zuiden der Padangsche Bovenlanden, zooals te Soe-

pajang, Moearó-Laboew en Alahan-pandjang, hebben eene verdieping, iets dat aan

bijna alle woningen eigen is in de dorpen aan gene zijde van het Barisan-gebergte

,

in het dal van de Ngalo-gadang gelegen. De planken vloer van het benedenhnis

dezer woningen ligt slechts één voet boven den beganen grond; de verdieping steekt
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gewoonlijk een weinig voorbij het onderhuis nit, zooals de huizen in de oude ge-

deelten van vele Duitsche steden, b. v. van Brunswijk en Hildesheim, en de hoek-

palen dier verdieping loopen niet tot den grond toe door, maar zijn op anderhalven

meter daarboven afgesneden en eindigen in een bekapten knop. Al deze huizen zijn,

evenals de betere woningen overal elders in Midden-Suraatra, geheel van hout ge-

maakt en goed betimmerd.

Terwijl in Rawas en Leboug alleen gesproken wordt van roemah tjara

Palèmbang, roemah tjara oeloe en roemah limas, d. w. z. Palèm-

bangsche huizen, Bovenlandsche huizen en huizen met een breed, laag en niet scherp

oploopend dak, onderscheiden de Manangkabo-Maleiers een aantal soorten, die ieder

een bijzonderen naam dragen.

Met de eenvoudigste beginnende, spreken we allereerst over de tijdelijke woning,

dangau, barong-barong (PI. LIX; PI. LX fig. 2), waar men verblijf houdt

voor het bewaken der sawah's of bij het aanleggen van nieuwe rijstvelden, en waar-

van de materialen bestaan uit ruwe stammen, takken en zoo mogelijk bamboe voor

de stijlen en gebinten, boomschors voor de omwanding, ilalang, lolo, kapau, sikè,

poea, sadang, salè- of lipè-bladeren i) voor dakbedekking (PI. LI fig. 3 en 4;

PI. Lil en LXV fig. 3), terwijl de vloer van bamboe of pinang-latten of van latten

der in de wildernis groeiende bajé^) vervaardigd is. Een ladder van rondhouten of

een ingekeepte boomstam, kajoe batakoewq, leidt naar de deur. Eén of meer

vierkante of langwerpige gaten, in de boomschorsomwanding gesneden, dienen tot

vensters, en men sluit deze door een lap boomschors, die met twee lussen van rotan

aan een dwarsstok is opgehangen en daarlangs heen en weer kan worden geschoven.

De onderscheidene huizen die men in de dorpen aantreft zgn:

1. de lipè pandan, waartoe behooren de tiang sambilan en tiang doewó
balé,

poejoe w.

2. bakadjangan,

3. basangka of sangka

4. balah boeboe ëng,

5. babiliëq gadang,

6. basanggoewe,

7. radjö babandiïng,

8. gadjah maharam en

9. soerambi.

') Waarschijnlijk Nipa fi-uticans Wurmb., welke palm in het Soend. volgens Filet

Lipa heet. Hij is algemeen verspreid in de moerassige kuststreken, ook op Snmatra (Miqnei

,

Flora van Ned. Indië, Aanh. , bl. 29, 96), en zijne bladeren leveren eene zeer deugdzame,
in vele streken van Indië algemeen gebruikelijke dakbedekking op.

') Areca horrida Griff.
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De bouwwijze, goentiïngan, van al deze woningen te beschrijven, eischt

meer kennis van de Maleische timmermans-terminologie dan ik bezit, en de einde-

looze opsomming van balken, stijlen en houtverbindingen zou toch, zonder uitvoerige

teekeningen, geen duidelijk begrip van de samenstelling geven.

Op PI. XLVn fig. l is het geraamte van een tiang sambilan voorgesteld en

de figuren op PI. LXIX vertoonen onderscheidene hout- en bamboe-verbindingen.

Het kenmerkende van de opgenoemde huissoorten zal ik zoo beknopt mogelijk

trachten mede te deelen. Maar vooraf mag de opmerking niet achterwege blijven,

dat sedert de vrgverklaring der slaven en pandelingen in 1876'), een ieder wonen

kan in een huis naar zijne keuze, terwijl vóór dien tijd, evenals nu nog in de

onafhankelijke Manangkabosche landen het geval is, een streng onderscheid gemaakt

werd tusschen de woningen der vrijen en slaven, welken laatsten het verboden was

eenige uitwendige versiering aan hunne huizen aan te brengen.

Hoe meer palen een huis in de diepte") heeft, des te mooier of, juister wellicht,

des te aanzienlijker is het in het oog van den Maleier. De breedte doet in dat op-

zicht niets ter zake. Het huis wordt verbreed, als de familie zich uitbreidt, en wordt

die door sterfgevallen kleiner, dan laat men een deel er van ongebruikt. Andere

teekenen waardoor men het meer of minder aanzienlijke van eene woning onder-

kent, zijn de al dan niet aanwezigheid van andjoeëng's en van gondjoeëng's

of tandoewq's.

Door andjoeëng verstaat men niet overal hetzelfde.

Zooals uit PI. XLVn duidelijk blijkt, wordt de woning door de palen die

't geraamte vormen, over de breedte en diepte in vakken verdeeld; het aantal vakken

over de breedte , r o e w a n g , hangt af van het aantal palen die in deze langste

zijde van het gebouw staan, en het aantal vakken over de diepte, laboew gadang,

wordt bepaald door 't getal stijlen die in deze richting geplaatst zijn. Het huis op

deze plaat heeft dus twee roewang's en twee laboew gadang.

De trap is, wanneer men met het gelaat naar de woning gekeerd staat, ge-

woonlijk aan de rechterhand vóór de eerste of tweede roewang geplaatst. In 't zui-

') Dat jaar was voor Sumatra van groot gewicht. Terwijl Nederland in het noorden van

het eiland, in naam der beschaving, een oorlog voerde, die millioenen wegsleepte, werden in

't Gouvernement der Westkust, ten bate der bevolking en der algemeene ontwikkeling, twee

belangrijke werken des vredes tot stand gebracht: de invoering eener nieuwe rechtspleging

en de emancipatie der slaven, — werken die beschouwd kunnen worden als eene sociale

revolutie , verkregen zonder een enkele bajonet.

-) Tot voorkoming van misverstand zij hier opgemerkt, dat wij door de breedte der

huizen steeds hunne strekking langs de straat of den weg, door hunne diepte de strekking

loodrecht op de vorige verstaan, zooals dat het gebruik is, wanneer men van Europeesche

woningen spreekt. Stond dit gebruik niet zoo vast, dan zou de vorm der Sumatraansche hui-

zen er toe leiden om wat wij hier hunne breedte noemen, liever als hunne lengte, en wat wij

als hunne diepte aanmerken, als hunne breedte te beschouwen.
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(lelijkste deel der Padangsche Bovenlanden is de vloer der laatste roevs^ang aan de

linkerhand, of ook der beide laatste, twee of twee en een halven decimeter hooger

dan de vloer van het overige deel der woning, en dit hoogere gedeelte heet hier

andjoeëng (PI. LVKI). Over de geheele breedte hebben deze huizen dezelfde diepte.

Noordelijker in de Bovenlanden ziet men aan de aanzienlijke woningen andjoeëng's

van eenigszins gewijzigden vorm aan één of aan beide zijden. Nu eens vindt men

er slechts één, maar somtijds bedraagt hun aantal twee of drie tot zes toe; een

grooter getal is door de adat verboden, en hij die daartegen zondigt, wordt volgens

de overtuiging der Maleiers ongetwijfeld door rampen getroffen, waarvan men als

voorbeelden noemt den Toeankoe-nan-Rantjah te Goenoeëng, den Toeankoe-nan-

Tinggi te Palèmbajan en den Toeankoe-Goegoe in de L Kötó , die niet schroomden

dezen adat-regel te overtreden en als straf voor die vermetelheid verarmden en

ongelukkig werden.

Het Phot. Album vertoont op n". 31 een huis met twee andjoeëng's aan iedere

zijde, en 't is daar ook duidelijk te zien, dat, waar de andjoeëng's aanvangen, de

vóór- en achterwand der woning terugtreden, hetgeen zich bij iedere volgende

andjoeëng herhaalt, zoodat de uitersten het smalst zijn. De andjoeëng's zijn de eere-

plaatsen die steeds aan gasten van aanzien worden toegewezen, terwijl 't overige

diepere gedeelte van de woning tot dagelijksch verblijf dient.

Het dak van dit hoofdgedeelte eindigt gewoonlijk in twee als hoorns gevormde

punten, tandoewq of gondjoeëng geheeten. Heeft het dak in het midden

nog twee zulke punten , die als 't ware een op zich zelf staand hooger dakje vormen

,

dan heet zulk eene woning roemah basanggoewe, waarvan in 't Phot. Alb.

n". 49 en 64 voorbeelden te vinden . zijn. Ook de daken der andjoeëng's , die iets

lager dan de nok van het hoofddak beginnen, eindigen in goudjoeëng's. Het hoofd-

dak heeft nooit meer dan zes spitsen en in verscheidene streken ziet men aan de

huizen der oerang banjaq, de volksklasse, niet meer dan twee zulke uitsteeksels.

De tiangsambilan heeft drie stijlen in de breedte en drie in de diepte , en is dan

ook de eigenlijke grondvorm van de lipè pandan
,
gevouwen pandan-blad , waartoe ook

de tiang doewó balé behoort, met drie palen in de diepte en vier in de breedte.

De stijlen staan gewoonlijk losweg op daaronder geplaatste riviersteenen. Wan-

neer dit niet het geval is, maar zij een eind in den grond zgn gelaten, dan

heet de woning tiang tanam. Van grootere huizen en ook van padi-schuren

worden de stijlen altijd op steenen geplaatst.

De roemah bakadjangan is even als de ga dj ah maharam vijf palen

diep , doch onderscheidt zich van de laatste in den vorm van 't dak , dat steeds zes

gondjoeëng's heeft, waarvan de beide middelste behooren tot de andjoeëng-di-até,

een dakje op korte palen, dat boven het hoofddak uitsteekt.

De roemah basangka of sangka poejoew heeft gewoonlijk vier palen
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in de diepte, geen andjoeëng's, en is van achteren breeder dan van voren, want de

voorste rij laboew gadang is aan beide zijden een roewang korter, zoodat de vorm der

woning eenigermate op dien van een kwartelkooi gelijkt; vandaar ook de naam.

Balah boeboeëng (PI. LX fig. 1) noemt men een huis dat vier stijlen

diep is , en waarvan de nok gesteund wordt door korte palen , soendaq langi

geheeten, welke rusten op de dwarsbalken die de stijlen der beide binnenste rijen

twee aan twee verbinden.

De aanzienlijkste woningen heeteu babiliëq gadang, gadjah maharam,

radjó babandiïng en soera mbi, waarvan de drie eerste vijf en de laatste

zes stijlen in de diepte hebben; zij zijn bijna altijd van andjoeëng's voorzien. De

achterste laboew gadang is gewoonlijk in kleine vertrekjes verdeeld, ter breedte

van één roewang, van het overige gedeelte der woning en van elkander afgeschei-

den door eene omwanding van planken, bamboe, boomschors of ook wel eenvoudig

van wit of gekleurd katoen; die vertrekjes heeten biliëq en dienen tot slaapplaats

voor de gehuwden en de huwbare meisjes. Deze biliëq's zijn in de roemah babiliëq

gadang twee laboew gadang diep. In de huizen radjo babandiïng is de vloer der

twee achterste laboew gadang een paar decimeters hooger dan die der beide voorste.

Soerambi papè is de naam van een huis dat vier palen diep is en waarvan de vloer

der achterste laboew gadang, waar zich één rg biliëq's bevindt, ongeveer twintig

centimeters hooger is dan die van 't overige gedeelte.

Het gedeelte der huizen dat niet door de andjoeëng's en biliëq's wordt inge-

nomen , heet t a n g a h roemah en is als 't ware de gemeenschappelijke huiskamer van

al de bewoners, hoewel ieder gezin meer bepaald een eigen roewang heeft. Er zyn

woningen die vijftien roewang's tellen, en vijftig, ja zelfs vyf en zeventig bewo-

ners hebben. De kinderen en de oude ongetrouwde huisgenooten slapen in de tangah

roemah, en wanneer het huis geene biliëq's heeft, dan vormen zich de gehuwden

afgeschoten slaapplaatsen door 't ophangen van stukken katoen.

De omwanding der woningen bestaat uit planken, gevlochten bamboe of boom-

schors. Hoe zuidelijker men komt in de Padangsche Bovenlanden, des te zeldzamer

worden de planken omwandingen, vooral die welke van het snij- en schilderwerk

voorzien zijn dat met zijn bonte kleuren en stukjes ingelegd spiegelglas aan de

huizen zulk een eigenaardig vroolijk aanzien geeft. Specimina van dat gekleurde

snijwerk zijn afgebeeld op PI. LI fig. 1, LUI, LIV fig. 1, LV fig. 1 en 2 en LVI.

Reeds noemde ik verschillende soorten van bladeren die tot dakbedekking

dienen; de deugdzaamste daarvan zijn de sadang, die acht jaren, de lipè die vier,

en de salè die drie of vier jaren bruikbaar blijft. Op PI. LI fig. 3 en 4 en PI. Lil

zgn eenige van die dakbedekkingen afgebeeld.

De beste dakbedekking en tevens de sierLykste, die veertig jaren en langer aan

vocht en zonnewarmte weerstand biedt, is de idjoewq, het vezelachtige omhulsel
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vau deu anau-paliu, dat, evenals de ilalang, tien a vijftien centimeters dik wordt

gelegd. De kanten van het dak en de tandoewq's worden versierd met randen en

bloemen van uitgeslagen blik, die, schitterend in 't zonlicht, de eentonigheid van

de grauwzwarte idjoewq breken. In de XII Köto zag ik de horens van de woning

eens radjo's prijken met omgekeerde potten van gebakken klei, parioewq genaamd,

en datzelfde vonden wij terug in Limoen aan het huis van Datoewq-Pajoeëng-Poetië,

den vertegenwoordiger des Sultans.

Bamboe-latten, soms in dubbele laag, of latten uit pinang-stammen gekapt, en

bij uitzondering planken, zijn het materiaal waarvan de vloeren in de Maleische

woningen gemaakt worden, die men met matten van rotan of van biessoorten

belegt, hetgeen echter niet verhinderen kan dat de vloer van bamboe-latten bij

iederen stap op en neder zwiept.

De ladder of trap die toegang tot de deur verleent , is bg de meer aanzienlijke wo-

ningen meestal van goed bekapt hout vervaardigd en heeft soms een afzonderlijk

dak (PI. LXIV fig. 6).

Glasruiten gebruikt de Maleier niet. De langwerpig vierkante openingen in de om-

wanding, tingkèq, pandjangoean, pSuindjaaan, die gewoonlijk geen al te

overvloedig licht in de woning toelaten, sluit hij met luiken van hout of boomschors,

die óf op zijde geschoven worden , óf naar boven en binnenwaarts draaien en openge-

houden worden door een haak, die aan een touw hangt. Opmerkelijk is het, dat de

luiken der huizen in Rawas en ook van vele in Lebong naar buiten draaien en

opengehouden worden door een daar tegen geplaatst latje, dat op het kozijn rust (PI.

LXI fig. 1). De vensters in 't huis van Radjó-Alam te Alahan-pandjang zijn van

blik gemaakt. Behalve de luiken in de omwanding, die zoowel in de korte als

in de lange zijde der woning worden geplaatst, troffen wij te Béda-Alam een

paar huizen aan waaraan zich, behalve de gewone vensteropeningen, nog een klein

raampje in het dak bevond, waarvan het luik met een stok naar buiten werd

opengezet.

De omwanding der huizen loopt dikwijls tot den grond door, zoodat die ook

de ruimte onder den vloer omsluit, welke voor een deel tot karbouwen-, koeien-

of paardenstal en tot hok voor kippen en eenden is ingericht, en voor een ander

deel tot berging van landbouwgereedschappen , tot werkplaats voor 't malen van

suikerriet of tot andere dergelijke doeleinden gebruikt wordt.

Enkele woningen zijn er die in bouwwijze van de besprokene afwijken. Zoo,

bij voorbeeld, het huis van den radjó van Loeboewq-Oelang-Aliïng, in de vervallene

kótó van dien naam, dat vier stijlen diep en zeven breed is, waardoor zes roewang's

gevormd worden. De vloer van de meest rechtsche roewang, waarin ook de deur

zich bevindt, is het laagst, die van de vier volgende is een paar decimeters hooger

en die van de zesde weer evenveel hooger dan de vier voorgaande, zoodat over de

III. I. 20
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breedte van 't huis als 't ware een trap met treden van ongelijke diepte gevormd

wordt. Zulk een vloer wordt batingkè genoemd.

Een ander voorbeeld. Te Soengei-Langsè zijn de woningen nagenoeg allen vier

stijlen diep, en de vloer der drie laboew gadang is ongelijk van hoogte: de voorste is

't laagst , de tweede en derde zijn ieder een decimeter hooger dan de voorgaande , vol-

maakt zooals wij dat bij de meeste huizen langs de Moesi en in Rawas aantroffen.

In Rantau-di-baroew en ook in 't zuidoostelijk deel der Bovenlanden treft men

huizen aan waarvan de voorwand en de helft der zijwanden uit traliën van bamboe

bestaan, die vijftien a twintig centimeters uit elkander zijn geplaatst en de woning

't aanzien geven van een groote kooi. Het voorste deel dezer huizen , de algemeene

zitplaats, heet balai of bólai.

Te Takoeëng zag ik de deur- en raamopeningen gesloten met traliën van ruwe

rondhouten, en de Panghoeloe, dien ik naar de reden daarvan vroeg, zeidemij, dat

het was om te voorkomen dat de kleine kinderen naar beneden vielen. LTit PI.

LX fig. 2, gevolgd naar eene teekening van den heer Schouw Santvoort, blijkt dat

eene dergelijke gewoonte ook bestaat buiten ons gebied ten zuiden der XII Kotó,

Weer iets anders valt te Béda-Alam in de XII Kotó op te merken. Daar zijn

enkele woningen zonder omwanding; het dak rust op hetzelfde raam als de vloer,

en in dat dak zijn luiken gemaakt, die naar buiten kunnen opengezet worden om

licht en lucht in de woning toe te laten. Ook ziet men in de XII Kotó vele huizen

waarvan de omwanding op de wijze der rangkiang's naar beneden schuin toeloopt,

wat vooral opmerkelijk is omdat men daarin den bouwtrant der Niassche woningen

terugvindt.

Doch keeren wij tot de beschryving van de gewone inrichting der Maleische

huizen terug. Ter zijde van de deur is de stookplaats, een raam, gevormd van plan-

ken, die twee a drie decimeters breed zijn, en opgevuld met aarde, waarop in driehoeken

eenige steenen, toengkoe, geplaatst zijn, om de treeft te vormen die pot of pan

moet dragen (PI. LXV fig. 1). Bij de stookplaats is soms een gat in den vloer,

waarin een bamboe-koker hangt, die als goot dienst doet. In groote huizen

met vele bewoners zijn op dezelfde wijze verscheidene zulke keukens tegen den

voorwand geplaatst. Die inrichting vindt men overal in het zuiden der Padangsche

Bovenlanden, niettegenstaande in 1847 een besluit werd uitgevaardigd dat het hou-

den van keukens binnenshuis verbood en een boete van 20 realen bedreigde tegen

een iegelijk in wiens woning brand ontstond. Ook de hoofden hadden in geval van

brand binnen hun gebied boete te betalen. Het schijnt dus dat deze verordening

zoozeer streed tegen het van oudsher bestaande volksgebruik, dat zy niet is kun-

nen gehandhaafd blijven.

Een doorloopenden zolder vindt men in de Maleische huizen niet; alleen boven

de stookplaatsen en soms boven de biliëq's zijn zoldertjes van bamboe-latten of plan-
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ken gemaakt, die tot berging van huisraad en kookgereedschap dienen en van alle

artikelen die niet dagelijks gebruikt worden. Die boven de stookplaatsen zgn gewoon-

lijk drie in getal; de onderste heet salajan, de tweede pago e en de hoogste

paró. De salajan is in den regel een rooster van bamboe-latjes aan vier touwen

opgehangen, die in een knoop samenkomen.

De rook der stookplaatsen vervult gewoonlijk de geheele woning, om daarna door

deur en luiken en door de reten der omwanding te ontsnappen. Groote spinneweb-

ben, met roet bedekt, hangen overal van 't dak en de dwarsbalken naar beneden.

De Maleiers beweren , en niet ten onrechte , dat die aanhoudende berooking gunstig

werkt op de duurzaamheid der woningen , daar zij de insecten weert die aan de

materialen belangrijke schade kunnen berokkenen.

Het bouwen van een nieuwe woning is in het dorp een zaak van groot ge-

wicht, zoowel voor de aanstaande bewoners als voor al de dorpsgenooten. Heel wat

tijd moet er aan besteed worden; de familie-bezitting moet het noodige geld leveren

voor de werklieden en ter bekostiging van de feesten die aan de bewoners der Kotó

tot loon voor hunne hulp worden geboden.

Aan het bijeenbrengen van het hout, het opzetten der palen enz. zijn forma-

liteiten verbonden, die wij wat nader zullen beschouwen, door eenigszins uitvoerig

mede te deelen, hoe het in de Manangkabosche landen toegaat, wanneer het hoofd

des gezins, omdat de familie te talrijk is geworden, tot de oprichting van een

nieuwe woning besloten heeft.

Al de hoofden der gezinnen die tot de kampoeëng behooren, worden bijeenge-

roepen en in de zaak gehoord, en eerst als zij allen hunne goedkeuring aan het

opgevatte voornemen hebben gehecht, wordt er een vast besluit genomen. Dan

slacht men een kip om toespijs te maken voor de rijst die gekookt is, waarna een

oerang siaq wordt geroepen om voor het welslagen van het plan te bidden. Zijne

moeite ziet hij door eenige centen en deelneming aan het maal beloond.

Bij de keuze van de plaats voor een huis en van den dag waarop de onder-

scheidene onderdeden van den arbeid begonnen worden, gaat de Maleier te rade

met zijn koetikó's , die zelfs aangeven welken reuk en smaak de grond moet hebben

en op welken dag het werk moet geschieden , zal men voorspoed genieten in de nieuwe

woning, zal het geslacht zich uitbreiden of zal vermeerdering van de gemeenschap-

pelijke bezitting mogelijk zijn.

Zoo bestaat in sommige streken de gewoonte om op de voor het huis gekozen

plek des avonds een gat te graven en daarin een dicht gevlochten, met water

gevulde mand te plaatsen, die met pisang-bladeren goed gesloten wordt, waarna het

gat met aarde wordt overdekt; 's morgens haalt men de mand uit het gat, en hoe

meer water er dan nog in is overgebleven, des te beter is de gekozene plaats; vindt
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men echter een worm in het water, dan wordt een andere plaats gezocht, want

bouwde men hier het huis, dan zou men met ziekte en tegenspoed te worstelen hebben

.

Zoodra de gereedschappen , bestaande in een paar bijltjes en eenige ladiïng's

,

gescherpt zijn, gaat hij die het huis wil bouwen, met een paar zijner familieleden

naar de wildernis, pai maramoe, om hout te zoeken, geschikt voor de stijlen,

toenggaq ').

Heeft men een boom gevonden wiens hout men voor het doel geschikt acht,

dan worden de lianen en het kleine hout in den omtrek opgeruimd en roept

men driemaal overluid, dat men dien boom wil kappen voor huispaal, daartoe

vergunning vragende aan de voorvaderen. Als op dat oogenblik een takje van den

boom naar beneden valt, of een vogel uit den boom vliegt, dan wacht men eerst

een wijle. Kö lai ringan gamaq awaq, als men zich niet meer bezwaard

gevoelt, zooals de Maleier zegt, dan wordt de boom omgehakt, en zoodra de stam

gevallen is, plant men een jong boompje op den stronk die is bleven staan, en

legt daar verder een gereedgemaakte betelpruim en een paar duiten op. Daarna

gaat men over tot het bekappen van den stam tot een balk van ± 6 meters lengte,

en is men daarmede gereed
.,
dan wordt een tot dat einde medegebrachte kip op den

balk geslacht en deze, evenals de gereedschappen, met het bloed besprenkeld. In die

handelingen straalt duidelijk de vrees door voor de boschgeesten , die men tracht

te bevredigen, eerst door het planten van den jongen boom, en daarna door het

offeren van de kip. Op die wgze wordt voorkomen, dat men bij den arbeid gewond

raakt; er is nu reeds bloed gestort ter verzoening en dat moet genoeg zijn.

Maar was de boom , bij het omvallen , op den stomp teruggeslagen , zooals door

de veerkracht der takken wel eens gebeurt, of viel hij een anderen kant uit dan

bedoeld was, dan wordt hij niet gebruikt; — denkelijk ziet men in deze verschijn-

selen het bewijs, dat de geest van den boom met het kappen daarvan niet tevreden is.

De eerst gevelde boom levert de zoogenaamde toenggaq toewó, den oudsten

stijl, die meer dan de volgende het voorwerp is van formaliteiten.

Nu gaat men voort lederen dag een boom te kappen en een paal te bewerken,

totdat het vereischte aantal gereed is, dat, b. v., voor een roemah balah boe-

boeëng, twaalf bedraagt: zes kortere van ± 4 meters, en zes langere van ± 6

meters. Daarna wordt door het bosch een pad gekapt, waarlangs de balkeu gesleept

kunnen worden , en maakt men groote rotan-koorden , die bij het sleepen moeten dienen.

Middelerwijl hebben de familieleden, in overleg met de panghoeloes, een dag

vastgesteld, waarop de dorpsgenooten zullen worden verzocht, hulp te verleenen om

de zware balken naar de rivier of den vijver te sleepen, waar het hout eenige

') Welke houtsoorten bij den huisbouw gebruikt worden , blijkt uit mijne lijst der verza-

melde houtsoorten, Deel IV, i'ó^" afd., B.
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maanden onder water wordt bewaard. Kippen worden geslacht en toebereid, groote

hoeveelheden rijst ontbolsterd, zout, citroen en wat er verder noodig is bijeenge-

bracht, en dan worden allen, mannen en vrouwen, uitgenoodigd , den volgenden

dag bijeen te komen om te helpen sleepen. By die uitnoodiging wordt door den

boodschapper in iedere woning een betelpruim aangeboden, en ontvangt hij ten

antwoord: „in sja Allah" — zoo God wil.

Na eerst gegeten en gedronken te hebben bij den feestgever, in 't algemeen

si-pangkalan genoemd, gaat de menigte, onder het slaan van een paar tjènong's

,

naar de plaats waar het hout ligt. Daar wordt nogmaals een kip geofferd, d. w. z.

geslacht; want het geslachte dier wordt weer mede naar huis genomen en opge-

geten, en de balkeu met het bloed besprenkeld. Dan eerst meent men de bosch-

geesten verzoend te hebben, en begint men de balken weg te sleepen, aanvangende

met de toenggaq toewó, waarbij steeds de tjènong's geslagen worden en gewoonlgk

heel wat geschreeuw en getier vernomen wordt. Nu is het tijd om het overige hout

bgeen te brengen, dat dikwijls ook op vrij grooten afstand van het dorp moet wor-

den gehaald.

In de wildernis wordt een hutje gebouwd, en daarheen voor een voldoenden

tijd voedsel gebracht; aan de gereedschappen wordt nog een groote houten hamer

toegevoegd, en wanneer dan de boomen uitgezocht zijn, waaruit men de onderdee-

len voor de woning, de kasau'a, paran's, rasoewq's en palantja's, zal

maken, gaat men aan den arbeid, totdat al deze stukken gereed zijn; hiermede is

voor twee personen ongeveer een maand gemoeid. Zelven brengen de arbeiders dit

houtwerk huiswaarts of, juister, naar de plaats waar ook de palen worden uitge-

waterd om het scheuren te voorkomen.

Terwijl het hout geloogd wordt, brengt men het terrein in orde waar het huis

zal komen te staan, en treedt in overleg met eenige toekang's, timmerlieden,

die onder het toezicht van één hunner, den toekang toewó, de bewerking van

het ruw gekapte hout en het ineenzetten der woning op zich zullen nemen.

Is het hout genoegzaam uitgeloogd, dan wordt het op den kant gehaald, het-

geen mahoeraq tamboen heet, bij welke gelegenheid de toekang's tot isi

adat, d. i. ter voldoening aan de adat, sakoepang sapiah of vijftig cents ontvangen.

Veelal helpen de dorpsbewoners hierbij nogmaals mede en worden zij daarvoor be-

loond met een maaltijd, terwijl ieder nog een schaal, talam, met lekkernijen

mede naar huis krijgt. Als het hout, ter plaatse waar het huis gebouwd moet wor-

den, onder een daartoe bestemde loods van bamboe gebracht is, dan wordt er weder

gegeten en gedronken, en weer om voorspoed b^ den arbeid gebeden; dan krijgen

de toekang's nevens de betelpruim nogmaals vijftig centen, wat akan man-

tjatjaq toenggaq, voor het bekappen der palen, genoemd wordt.

Op sommige plaatsen bestaat de gewoonte om, nadat de gereedschappen en
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het houtwerk andermaal met bloed besprenkeld zijn, di darahi, aan den eersten

paal die door den toekang bekapt wordt, den toenggaq toewó, door middel van

een weinig was een stukje goud te bevestigen, en vóórdat het beitelen begint,

op elk der beide uiteinden van den paal een zwangere vrouw te doen jjlaats nemen.

Wanneer al het houtwerk gereed is, gaat men over tot het opzetten van het

huis, waarbij, op dezelfde wijze als boven verhaald is, de hulp der dorpsgenooten

,

maar nu van de mannen alleen, wordt ingeroepen, die weer eerst aan een ge-

meenschappelijk feestmaal deelnemen, by welke gelegenheid de toekang's van de

panghoeloe's eenige duiten ontvangen , eene gave die pidjaq toenggaq heet.

Op de plaats waar de toenggaq toewó moet komen te staan, worden veelal

eerst een jonge pisangstam, en vervolgens plantjes si-tawa en si-dingin^),

benevens een stok suikerriet, in den grond gestoken, en ook behangt men dien

toenggaq niet zelden met allerlei kostbare kleedingstukken en sieraden.

Zoodra het geraamte van het huis is ineengezet, wordt aan den toenggaq

toewó, die evenals de andere palen op een steen, sandi, rust, een tros pisang

gehangen en eenige gereed gemaakte betelpruimen ; daarna legt men de planken

op de vloerbalken, en laat daarop eenige kinderen plaats nemen, die voor deze

gelegenheid in feestkleedij gestoken zgn ; dan wordt een geweer geladen , een fakkel

ontstoken en hars, dama sarang, in een klapperdop gelegd; de fakkel wordt

vastgebonden aan den even bedoelden paal , de hars er op gestrooid , en het ge-

weer afgeschoten.

Bij lederen volgenden paal wordt op dezelfde wijze gehandeld, en het geweer

wordt ook in iedere roe wang losgebrand, waarna de pisang-tros wordt afgenomen

en, benevens de betel, onder de kinderen verdeeld.

Den daarop volgenden dag plaatst men de paran's, dat zgn de nok- en

dwars-balken waarop het dak rust, die ook patitian mantji, muizenbruggen

,

genoemd worden , en de k a s a
u

' s , dakspanten , waarvoor de toekang's hun

werkgever verzoeken op ieder der punten
, p o e n t j ó , van de lange palen een stuk

wit katoen te plaatsen , ter grootte van ongeveer een kwart meter in 't vierkant.

Ook dit dient om de geesten te bezweren, die de plaats bewoonden waar het huis

gebouwd wordt. Om het huis tegen brand en het inslaan van bliksem te vrijwaren,

zijn die stukken katoen beteekend met figuren, aan de koetikó's ontleend.

In Rawas, waar dezelfde gewoonte bestaat, heeten deze lapjes katoen lelangit.

Als deze dwarsbalken en dakspanten geplaatst zijn, hebben de toekang's

') Bekende geneeskrachtige kruiden: zie bl. 95. Si-dingin (van dingin, koud) schijnt

Kalanchoë laciniata DC. te zijn, aan welker bladeren eene verkoelende en wondheelende

kracht wordt toegeschreven ; doch welke plant onder si-tawa (s.LXau) te verstaan is , bleef ons

geheel onbekend.
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hun werk gedaan en ontvangen zij f 20 loon, na bedankt te zijn met een maaltijd,

waarbij weer een gebed door een oerang siaq wordt uitgesproken.

Wat er nu nog aan het huis te doen is, verrichten de aanstaande bewoners

grootendeels zeiven, tenzij het byzonder fraai moet worden en men aan geld geen

gebrek heeft; want dan wordt ook het verdere werk door toekang's verricht.

Het eerste wat nu gedaan moet worden is het in orde brengen der dakbedek-

king. Van de vroeger genoemde materialen wordt de i dj o e w q op het dak zelf

gevlijd en vastgedraaid ; maar dit is altijd het werk van toekang's. In de XII

Kotó kosten zeven vrachten idjoewq, dus ongeveer 150 kilo, f 4; voor het

dekken van een roewang is /32 noodig. In het Agamsche betaalt men daar-

Toor, met inbegrip van het houtwerk, ƒ 100.

Het geheele dak wordt eerst belegd, met bamboe-latten, lahé, die vry dicht

naast elkander liggen, en waarop de fijnste vezels geschikt worden, die men later

met de grovere overdekt. Men werkt van onder naar boven en begint dus aan den

benedenrand van het dak, waarvan de onderste laag pangantan heet. De toe-

kang gebruikt twee soorten van ijzeren naalden (PI. Cl fig. 14 en 15), een rechte,

djarö atoq, en een halfcirkelvormig gebogene, pandjaï paraboeëng: de

rechte om de idjoewq met touw van dezelfde stof op het latwerk vast te naaien,

de kromme voor het vastnaaien van de nok, boeboeëng, en de dakranden.

Andere dakbedekkingen maakt ieder zelf; de bladeren worden gevouwen om

bamboe-latten van anderhalven meter lengte en aaneen geregen met rotan of koor-

den van andilau-bast. Zulk een lat met bladeren heet bangkawan. Alleen bij

de bedekking met sikè zijn die latten onnoodig, omdat daarvan de bladeren reeds

op geschikte w^'ze aan den tak geplaatst zijn. De bangkawan's laat men eenige

dagen drogen alvorens ze te gebruiken , omdat anders bij het krimpen lichtelijk

lekken zouden ontstaan. Tusschen de kasau's worden op het dak nog eenige stok-

ken gebonden, om daaraan de bangkawan's te bevestigen.

Eerst wanneer het dak gereed is, gaat men in de wildernis planken en ander

hout voor de omwanding, dindiïng, kappen, tenzij men de planken koopt, die

dan betaald worden met ongeveer ƒ 16 de honderd stuks van 2 meters lengte

en ± 0.20 meters breedte.

Te Loeboewq-Taröq was de prijs van 100 zulke planken ƒ 8, te Lolo

/4.80, in Soengei-Pagoe ƒ6.40; in de XII K6tö betaalt men ƒ12 voor 100 plan-

ken van 2.5 meters lengte, en zijn ƒ 32 noodig voor de omwanding van een huis

met vijf roewang's.

Behalve planken, papan, moet er hout zijn voor de trap, djandjang, voor

de lambai-lambai of de vertikaal geplaatste ingegroefde balkjes waarin de omwan-

dingsplanken geschoven worden (PI. LXIX fig. 10 en 12), en voor garéhó's, dat

zgn de met hetzelfde doel horizontaal geplaatste en gegroefde balken (PI. LXIX
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fig. 10 en 11); dan voor de bandoewe's, dwarsbalkjes waarin de raamstijlen rus-

ten, voor de samije's, lambè-lambè, kampijsan's en gadiïng-gadiïng

(PI. LV fig. 1).

Eindelijk nog moeten eenige toenggaq goentoeëng gekapt worden, kleine

balkjes die men tegen het onder den vloer zijnde gedeelte der palen plaatst, om

deze tegen regen en inwatering te besehutten.

Om dezelfde reden worden de zijwanden van het huis, dindiïng hari, van

bamboe-vlechtwerk voorzien. Bg het plaatsen der omvyanding wordt altgd met de

achterzijde aangevangen.

Voor den vloer, die op de dwarsbalken, rasoewq, rust, welke door de langs-

balken, palantja, gesteund worden, gebruikt men pinang- of bamboe-latten, niet

zelden een dubbele laag; vloeren van planken worden alleen in de aanzienlijkste

woningen aangetroffen.

De Maleier weet zich bij het bouwen zijner huizen bgna geheel zonder de vrij

dure spijkers te behelpen en vervangt die door allerlei hout- en bamboe-verbindin-

gen, waarvan PI. LXIX de meest gebruikelijke voorstelt. In Rawas echter, waar

spijkers door het gemakkeHjk vervoer te water niet duur zijn, worden deze bij het

bouwen der woningen algemeen gebruikt.

Is de woning geheel gereed, dan moet zij met een feest ingewijd worden,

waaraan de geheele familie, de hoofden en oudsten en vele dorpelingen deelnemen;

tevens noodigt men daarbij een vijftiental oerang siaq om gebeden te doen en stuk-

ken uit den Koran op te dreunen, manga dj i Koraan, maratib en mandoah.

De plechtigheid eindigt met een maaltijd, maar vóórdat de panghoeloe het

nieuwe huis betreedt, wordt hem de huidegift betaald, in naam sataije sapau, doch

inderdaad slechts een paar gulden.

Op dit feest, waarbij, wanneer de eigenaars rijk zijn, gewoonlijk een bufiiel

geslacht wordt, brengen de meeste gasten en al de soekoe-genooten een klein ge-

schenk mede voor den feestgever, piti pandjangoewq, kijkgeld, genoemd; en

deze is verplicht bij voorkomende gelegenheden evenveel terug te geven. Het is als

't ware leenen, zonder daartoe verzocht te z^n, om dengene tegemoet te komen,

die tijdelijk meer dan gewone uitgaven heeft te doen.

Ten gevolge van geldgebrek, wordt het feest ook wel uitgesteld, en eenigen

tijd, soms jaren, later gevierd.

Een enkele maal wordt de nieuwe woning als 't ware over de oude gebouwd

,

waarin men dan blijft wonen tot het nieuwe huis gereed is. Wij zagen dit b. v. te

Kotó-baroe in Soengei-Pagoe , waar wij tevens in de gelegenheid waren na te gaan,

op welke wijze de Maleiers handelen om een huis dat door ouderdom uit het lood

is gezakt, recht te zetten. Zij gebruiken daartoe een kaapstander van de eenvou-

digste soort, bestaande uit een paar in den grond geheide palen, door stevige dwars-
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houten verbonden. Een taaie rotan is aan de scheefstaande huispalen bevestigd, en

wordt door middel van den kaapstander ingekort, zoolang tot de palen recht ge-

trokken zijn.

Hiermede eindigen wij onze mededeelingen omtrent de woningen der Manang-

kabosche landen ; wij moeten thans overgaan tot het beschouwen van de huizen in

de overige streken van Midden-Sumatra.

In Korintji komen de woningen in hoofdzaak met de Manangkabosche overeen,

en worden ook evenals deze door geheele families bewoond. Alleen de huizen der

rijkste hoofden schijnen van den grondvorm af te wijken, daar zij kleiner, maar

ook beter en duurzamer gebouwd zijn. De Korlntjisehe huizen bestaan uit een rij

vertrekjes, met een gemeenschappelijke voorgalerij. Ze zijn van 25 tot 50 meters

lang, op palen gebouwd, en hebben gewoonlijk een omwanding van boomschors,

terwijl de dakbedekking van poea, idjoewq, gespleten bamboe of houten pannen

gemaakt is, welke beide laatste soorten wij straks nader ter sprake brengen.

De huizen in de dorpen op de Oostkust, aan de mondingen der rivieren ge-

legen, en ook die op vlotten gebouwd, zooals te Palèmbang en te Djambi, zijn

van Javaansch model, en hunne omwanding is dikwijls, evenals het dak, geheel van

roembió-blaren gemaakt (PI. LXIV fig. 4).

De eenvoudigste verblijven die men zich denken kan, bewonen de rondzwer-

vende Koeboe's (PI. LXI fig. 2); de huizen van diegenen hunner die zich in de wil-

dernis een vaste woonplaats gekozen hebben , en voor een deel door landbouw in

hun onderhoud voorzien, zijn niet veel anders dan Maleische woningen van de

ruwste materialen en op slordige wijze vervaardigd. Als voorbeeld daarvan zouden

wij kunnen noemen de hutten der Koeboe's welke nabij de Soengei Si-Keladi, een

dagreis van Djambi, wonen, en van hen die aan de Keloempang-rivier , in de onder-

afdeeling Rawas, verblijf houden.

In April 1878 bezochten wij een kamp van een Koeboe-stam aan de beek

Meroeng, niet ver van Lesoeng-Batoe in Rawas, en vonden daar elf, op een rg

geplaatste, hutten. Zij zijn ongeveer anderhalven meter hoog, missen alle omwan-

ding en hebben een dak van lipè-blaren; ongeveer 35 centimeters boven den grond

ligt een vloer van ruwe takken, waarop de leden van het gezin slapen en waar het

weinige huisraad geborgen wordt; en wij merkten daarbij op, hoe in sommige

hutten een gedeelte van den vloer, bestemd voor slaapplaats van den heer des

huizes, hooger lag dan het overige, waar zijn vrouw en kinderen sliepen. Onder

en vóór de hutten lagen stapels hars, door de Koeboe's verzameld en bestemd om

aan de Maleiers verkocht te worden ; in de nabijheid waren hier en daar houtvuren

aangelegd ter bereiding der spijzen (PI. LXI fig. 2).

De gewone uitdrukking, dat de Maleische huizen op palen staan, is voor de

III. 1. 21
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Manangkabosche landen niet volkomen juist, zooals blgkt uit de beschrijving die

ik vroeger van die hui/.en gaf. Maar voor de woningen in Rawas en Lebong is ze,

met eene enkele uitzondering voor eerstgenoemde landstreek, goed gekozen; want

daar rust het geraamte van den vloer op rijen palen, van anderhalf tot twee

meters hoogte, die op den grond staan of een weinig in de aarde zijn ingelaten.

Een eigenaardig kenmerk van de woningen in Rawas is de g a rang, een breede

stoep, die vóór het huis aangebracht, geheel van bamboe gebouwd en door een

hek afgesloten is; zij vormt dus een voorgalerij, die iets lager dan de huisvloer

ligt en geen dak heeft. Bij de tijdelijke huisjes op den rijstakker, die overigens

niet van de ladang-hutten der Padangsche Bovenlanden verschillen, treffen wij die

stoep eveneens aan. PI. LXI fig. 1 vertoont een huis uit de doesoen Soeroelangoen

op zijde gezien, en PI. XLIX geeft een horizontale en vertikale doorsnede van

eene woning in de doesoen Moeara-Menkoelem.

In Rawas ziet men meest aüe huizen gebouwd in den vorm die tjara oeloe

heet; de voorzijde van het dak wordt gevormd door twee platte vlakken die elk-

ander ontmoeten onder een stompen hoek waarvan de opening naar buiten gekeerd

is; daarenboven is de oppervlakte van die voorzijde ongeveer tweemaal grooter dan

die van den achterkant. De breede latten, terzijde van het dak aangebracht, steken

gaffelsgewijze daarboven uit.

De meergegoeden hebben hier hunne woningen gewoonlijk met pannen gedekt,

die f 25 tot ƒ 80 de duizend kosten en meest allen te Kajoe-Agoeng aan de Ogan

gebakken zijn. Andere huizen hebben eene dakbedekking van serdang (Mauangk.

sadang), roembai, suikerrietbladeren of langwerpig vierkante plankjes, gewoonlijk

sirap, doch hier atö lapis genoemd, een materiaal dat om de vier of vgf jaren ver-

nieuwd moet worden.

De huizen in den vorm die den naam limas draagt, zooals nu en dan

in Rawas en aan de Boven-Roepit voorkomen, hebben daken van zeer geringe

helUng en zijn gedekt met een dubbele laag overlangs doormidden gespleten

bamboe, atö pakoel geheeten. Die dakbedekking ia zeer algemeen in Lebong,

zooals reeds op blz. 140 werd opgemerkt, maar verdient hier nog eene nadere

beschrijving. De onderste laag ligt met de holle zijde naar boven en wordt gehangen

aan dwaï slatten door middel van een haak, die aan de bamboe wordt aangebracht

door een stuk van den bast te splijten, zooals PI. LXV fig. 5 aantoont. De bovenste

laag, die met de bolle zgde naar boven gelegd is, dekt de spleten tusschen de

bamboe van de onderste. Twee a drie jaren houdt deze dakbedekking stand. De nok

van het dak wordt meestal gedekt met stukken plat geslagen bamboe van een meter

lengte, die in 't midden omgebogen zijn en toekoep boeboeng heeten.

De omwanding der woningen is van planken, boomschors of bamboe. Voor

de planken wordt het fijne en deugdzame tembesoe-hout gebruikt, dat echter
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boven Loeboek-Mas, waar het schaarsch is, door meranti-hout wordt vervangen.

Ten einde uitroeiing van de tembesoe-boomen te voorkomen , is de bepaling

gemaakt, dat geen boom van deze soort mag worden geveld zonder schriftelijke

vergunning van den ambtenaar die met het bestuur der onderafdeeling is belast, en

tevens dat voor iederen gevelden boom een nieuwe moet worden geplant.

De huizen in Rawas zijn over 't algemeen dieper dan de Manangkabosche,

maar daarentegen minder breed. De vloer, van planken of van een dubbele laag bam-

boe-latten gemaakt, is niet overal even hoog boven den grond; hij is als 't ware een

trap met treden van 1 V» tot 2 meters diepte , die p è t a k genoemd worden. De grootste

huizen hebben vijf, de meeste kleinere drie zulke treden, waarvan de eerste pètak

serambi, de tweede pètak gegadjah en de laatste pètak medalam heet. De vloer der pètak

serambi is het laagst, ieder volgende pètak is tien tot vijftien centimeters hooger dan

de voorgaande. De nok van 't dak is recht boven de afscheiding van de voorlaatste

en laatste pètak ; van daar 't verschil in helling der dakzijden. Terzijde van de

pètak serambi is meestal een kamertje van bamboe aangebouwd dat tot keuken

dient, en waarvan de stookplaats is ingericht als die in de Manangkabosche wonin-

gen. Daar tegenover, aan de andere zijde van die pètak, is in de omwanding een

naar buiten openslaand luik, dat uit eene op haar langen kant gezette plank bestaat.

Aan dat luik is dikwijls eenig snijwerk, gelijk men ook vindt aan de trap die

naar de open voorgalerij voert (PI. XXXII fig. 2 en 3), en aan sommige huisstijlen.

Boven de trap ziet men hier en daar een dakje, en de toegang tot de voorgalerij

kan dan met een deur gesloten worden. Maar in sommige dorpen mist men aan de

huizen deze fraai bewerkte trap, en is die vervangen door een balk, waarin treden

gekapt zijn, of wèl de trap is een ladder van rondhouten, van achteren door bam-

boe-vlechtwerk gesloten, wat het opklimmen niet gemakkelijker maakt. Op de helft

van de laatste pètak is een planken l^eschot met deuren, die toegang verleenen tot

één of twee kamertjes, medalam genaamd, waar de huwbare meisjes, gadis,

slapen en waar de goederen van waarde, soms in een groote kist, geborgen zijn.

De ouders, de boedjang's en de kleinere kinderen slapen in 't middengedeelte van het

huis, waar voor de eersten gewoonlijk een slaapstede is afgezonderd door middel

van een paar katoenen gordijnen.

Om de huisstijlen binnen de woning ziet men vaak een netwerk van rètan

,

met ringen van hetzelfde materiaal, waarin lansen en andere wapens gestoken zijn.

Soms ook zijn tot plaatsing dier wapens klampen aan de omwanding geslagen.

Tegen 't beschot, dat de keuken van het woonhuis scheidt, is meestal een open

kast met planken en latten getimmerd (PI. LXXIII fig. 1), om er borden, schotels,

pannen en ander huisraad in te zetten.

Over dag een huis binnentredende, merkt men geen voorwand op; want naar

de zijde van de .stoep is de woning geheel open. Eerst wanneer men binnengekomen
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is, ziet men dat de voorwand, die uit drie of vier stukken bestaat, naar binnen is

opengedraaid om scharnieren die van boven geplaatst zijn, zoodat de wand tegen

't dak is omgeslagen, in welken stand het door haken wordt vastgehouden, op

dezelfde wijze als de vensterluiken in de Manangkabosche woningen.

De huizen te Loeboek-Koemboeng, die geheel uit bamboe en boomschors zijn

opgetrokken, hebben geen pètak's, maar op zij een slaapkamertje , waarvan de vloer

bijna een halven meter hooger is dan die van 'twoonvertrek. De open stoep of

voorgalerij is de plaats waar de huiselijke bezigheden verricht worden, en waar

niet zelden ook bamboe-hokken voor de vechthanen staan , in verscheidene aparte-

menten verdeeld, ieder voor één haan bestemd. Onder het huis is, beneden de om-

wanding, brandhout opgestapeld, waardoor eene afgeslotene ruimte gevormd wordt

die men bezigt tot bergplaats voor allerlei gereedschap, en waar gewoonlgk ook de

suikerrietmolen te vinden is.

De houten vijzels, waarin rgst gestampt wordt, staan soms buitenshuis dicht

bij de trap, en zijn dan, om spoedig bederf te voorkomen, boven den grond op

twee dwarsbalken geplaatst; men vindt ze ook op de open stoep, maar dan rusten

ze op twee m den grond gestoken palen, omdat het rgststampen onmogelijk zou zijn,

indien die vijzels losweg op de veerkrachtige bamboe-bevloering geplaatst waren.

De planken woningen in Rawas zgn over 't algemeen netter betimmerd en

beter afgewerkt dan de Manangkabosche; dat is echter niet het geval met de huizen

in Lebong, van welker uit- en inwendige inrichting PI. XL VIII, LXVI en LXVII

een denkbeeld kunnen geven. Wij missen hier de open stoepen en het onregelma-

tige dak der huizen in Rawas; de trap, of een enkele maal een ingekeepte paal,

voert ons niet, zooals bij de Manangkabosche woningen, dadelijk in huis, maar

naar een portaaltje, en vandaar gewoonlyk in een achter om het huis loopenden

gang, die, evenals het portaal, van bamboe is bijgebouwd. In den gang is de deur,

die toegang verleent tot de eigenlijke woning, wier omwanding veelal uit soerian-

planken is samengesteld, die meer dan een halven meter breed zijn. Soms ook is de

omwanding van boomschors, meermalen van bamboe-vlechtwerk vervaardigd.

De deuren en vensterluiken zijn uit één stuk gemaakt en vormen derhalve

met de pennen die ze in de kozijnopeningen doen draaien, één geheel, op

dezelfde wijze als PI. LI fig. 1 en PI. LVI voorstellen. Niet zelden is de planken-

omwanding met witte en roode figuren beschilderd (PI. LI fig. 2 en PI. LV fig. 3).

Kalk en een roode aardsoort leveren de grondstoffen voor deze kleuren.

De dakbedekking is van de bladeren van den moeraspalm, roembió, soms ook

van üalang en zeer dikwijls van gekloofde bamboe op de wijze als ik boven be-

schreef; hier heet die bedekking geloepai, dat in 't algemeen bamboe-lat beteekent.

Bamboe is er overvloedig in Lebong, en de huisjes die te midden der rijstvel-

den staan, zijn vaak geheel van dit materiaal gebouwd. Met hunne nagenoeg platte
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daken leveren ze een eigenaardig gezicht op. Brandstof, in groeten overvloed, ziet

men steeds keurig netjes onder de woningen opgestapeld, evenals in Rawas; doch

in Lebong is het geen hout, maar bamboe.

Wij hebben gezien, dat de huizen in Rawas en in het zuiden der Padangsche

Bovenlanden als 't ware uit één groot vertrek bestaan , met eenige kleine vertrekjes

tegen den achterwand. De Lebongsche huizen daarentegen zijn door een met de

diepte-zijden evenwijdig loopend be.schot van planken of bamboe-vlechtwerk in twee

vertrekken verdeeld, waarvan soms nog weer kleinere kamertjes door dergelijke be-

schotten zijn afgezonderd.

De stookplaatsen , als overal elders houten ramen met aarde gevuld, bevinden

zich in huis of in de van bamboe aangebouwde gedeelten, en beneden die stook-

plaatsen zijn in den grond onder de woningen kuilen gegraven om het vuil en den

afval op te vangen.

De vloer van ieder vertrek, die ongeveer I'a meters boven den beganen grond

ligt, is in twee of drie deelen verdeeld, het ééne tien of vijftien centimeters hooger

dan het andere, het laagste aan den gang grenzend. Veelal is die vloer belegd

met matten van bamboe-bast gevlochten ; dergelijke matten bedekken ook dikwijls

het middenschot, maar zijn dan fijner en met ingevlochten figuren versierd, waartoe

sommige der strepen ham boe-bast met de ruwe, andere met de gladde zijde naar

buiten gevlochten worden (PI. CX fig. 8). Op manshoogte zijn in de huizen langs

de wanden ongeveer één meter breede bergplaatsen voor huisraad aangebracht, als

't ware een rondgaande plank, doch van bamboe-latten vervaardigd.

De huizen in Kedjang verschillen niet van die in Lebong, en die in Sindang

komen in hoofdzaak met de woningen van Bawas overeen. In enkele dorpen in

Sindang zag ik drie of vier huizen vlak naast elkander gebouwd, met een gemeen-

schappelijke stoep van bamboe , die niet voor ieder huis door een zghek was afgesloten.

Zeer eigenaardig, duurzaam en netjes tevens is de dakbedekking die wij in

Sindang opmerkten en die op de volgende wijze wordt samengesteld. Evenals bij

een Manangkabósch idjoewq-dak worden eerst horizontale bamboe-latten vlak tegen

elkander geplaatst en met touw vastgebonden, daarop wordt een laag idjoewq ge-

legd en hierin een eindeloos aantal bamboe-latjes gestoken, die aan de bovenzijde

scherp aangepunt en aan den anderen kant stomp bijgesneden zijn; ze zijn onge-

veer een halven meter lang, bij drie cm. breed en worden in regelmatige rijen

naast en boven elkander gelegd. Het geheel doet denken aan de rieten daken onzer

boerenwoningen.

Zooals blijkt uit PI. LXIII , waar het verblijf van onzen vriend Datoewq-Pajoe-

ëng-Poetië is afgebeeld, zijn de huizen in Limoen in Manangkaboschen stijl

gebouwd, doch wij missen er de andjoeëng's, en 't gedeelte waar zich de deur

bevindt, herinnert ons, met zijn in een gaffel eindigend dak en de open stoep met
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de daarvóór geplaatste trap, aan de woningen in Rawas. De planken omwanding

is zwart, wit, rood en groen geschilderd; de luiken gaan op Manangkabosche wijze

naar binnen open, en de tandoewq's op het dak zijn, evenals we dat in de XII Kötó

opmerkten, met een paar aarden potten versierd. De stookplaats is tegenover de

deur. Biliëq's zijn er in de woning niet , maar de slaapplaatsen worden door 't op-

hangen van eenige lappen doek afgesloten.

Wanneer in Rawas en Lebong iemand een huis wil bouwen, verzoekt hg aan

de hoofden en dorpsgenooten om vrijstelling van heerendiensten gedurende eenigen

tgd, hetgeen altijd wordt ingewilligd. Omtrent den bouw der woningen zelve valt

niets bijzonders op te merken; zoowel eigenaars als toekang's werken ook hier

b^ den opbouw mede.

Met het bovenstaande kunnen wij onze beschouwing van de inrichting der

woningen besluiten, om ons nu te gaan bezighouden met een overzicht van 't huis-

raad, dat we in die woningen aantreffen. Nog even wil ik echter opmerken, dat

de mij bekende namen die in Rawas en Lebong aan de samenstellende deelen der

huizen gegeven worden, in de woordenlysten zijn opgenomen, welke in de tweede

afdeeling van dit deel voorkomen.

Het huisraad dat we aantreffen in de Maleische woningen , is met deze vrij wel

in overeenstemming. Vervaardigd van materialen die het land in overvloed oplevert,

is het eenvoudig en praktisch tevens ; en evenals de versieringen aan het uiterlijk

der huizen en sommige kleedingstukken , zijn ook de stukken huisraad die tot ver-

fraaiing dienen, en dus meer als artikelen van weelde te beschouwen zijn, in 't oog

vallend bont gekleurd en, waar zulks pas geeft, met stukjes spiegelglas, koperblad

en gouddraad getooid.

Werktuigen voor landbouw, handel en nijverheid laten wij voorloopig ter zijde,

om daaraan later, bij de behandeling dier speciale onderwerpen, onze aandacht

te schenken.

Een belangrgk verschil in het huisraad der Manangkabo-Maleiers en dat der

bewoners van Rawas en Lebong bestaat niet, zooals men trouwens ook niet ver-

wachten zou. Onze verzamehng is echter het rijkst aan voorwerpen uit de Padang-

sche Bovenlanden afkomstig, en in de bij dit werk behoorende platen worden dan

ook van de voorwerpen uit dat gewest de meeste afbeeldingen gevonden. Ik zal

daarom het huisraad der Manangkaboërs ten grondslag leggen , en waar er verschil

bestaat met de andere streken die wij bezochten, zal ik dat mededeelen.

In het dagelijksch leven slechts zelden , maar bij feesten altijd , zijn er langs de

wanden bonte doeken opgehangen, tab ij e genaamd, vaak met franjes omrand; die

zelfde of dergelijke tabije's dienen tot het vormen van slaapvertrekjes voor de gehuwden

en aanzienlijken , die niet in de biliëq's (in Rawas medalam) den nacht doorbrengen.
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Lancri-langi is ile naam van doeken als de tabije's, die bij groote feesten,

bij wijze van hemel of zolder, worden opgehangen door de geheele woning; anders

slechts boven de zitplaats van voorname gasten , of in de huizen van hoofden , boven

de plaats waar dezen gewoonlijk gezeten zijn. Van die langi-langi hangen tirai's

naar beneden, franjes van gekleurd laken of katoen, geheel gelijk in vorm aan de

tirai delamaq, op PI. XIII fig. 5 afgebeeld, maar grooter.

Deze tirai delamaq wordt gebruikt te gelijk met de toedoeëng sadji en

de delamaq. De toedoeëng sadji is een deksel, gevlochten van nipablad of

van de bladscheede van de bamboe, en met bladkoper, stukjes laken of gekleurd

katoen versierd; die deksels worden op de markten voor dertig cents verkocht en

meest allen te Bajang, in de afdeeling Painan, vervaardigd (PI. LXXVIII fig. 8).

De delamaq , een vierkant stuk rood flanel of laken , met gouddraad gebor-

duurd, waartusschen in regelmatige figuren stukjes spiegelglas zijn gewerkt,

behoort tot de zaken van waarde in de Maleische huishouding; op PI. XIV fig. 1

is er een afgebeeld die twintig gulden kostte. Al deze voorwerpen dienen tot het

bedekken of versieren van de lekkernijen, rijst, gebak, toespijs en vruchten, die, op

de doelang of talam geplaatst, bij sommige gelegenheden aan vrienden en

bloedverwanten worden gebracht.

Doelang's en talam's zijn koperen schalen, de eerste met, de laatste zonder

voetstuk. Zij worden, evenals alle ander koperwerk van het Maleische huishouden,

te Soengei-Poea in het Agamsche vervaardigd, doch tegenwoordig ook van elders

ingevoerd.

Terwijl in de Padangsche Bovenlanden de wapens, zooals lansen, séjwa's en

andere, meestal in het bamboe-vlechtwerk der omwanding gestoken of op zoldertjes

van bamboe-latten geplaatst zijn, steekt men ze in Rawas in ringen, van rotan

gevlochten, en rondom de huisstijlen bevestigd; maar soms ook ziet men ze in

rakken gehangen, die gemaakt zijn door houten klossen tegen de omwanding te

spijkeren.

In plaats van met tabije's, zgn in Lebong de omwandingen van sommige

huizen behangen met matten van bamboe-schil, in nette geel-en-bruine figuren

gevlochten. Verder vindt men in horizontale richting tegen den wand een

bamboe-stok hangen van ongeveer een halven meter lengte, waarin gaten geboord

zijn , die de k i o e s o e g i bevatten , klosjes waarvan het boveneinde zoodanig ge-

spleten is, dat zich een aantal tandenstokers gevormd hebben, waarvan er voor het

gebruik telkens een wordt afgebroken. Daarboven zijn in de omwanding tot ver-

siering eenige hanenveeren gestoken (PI. LXX fig. 3). Ook de Manangkabo-Maleiers

gebruiken tandenstokers, die ze goerèntèng noemen. In voorraad hebben ze

die echter niet, maar ze maken er een als ze dien noodig hebben.

Eigenaardig is de wijze waarop in Lebong kleederen en doeken te drogen ge-



— 168 —

hangen- worden, wat in Rawas en in de Bovenlanden evenals bij ons geschiedt,

namelijk door het gewasschen goed over een touw of over een heester te hangen.

PI. LXX fig. l stelt eene van die manieren voor. Den langen bamboe die door

middel van een rötan-ring langs de tusschen het huis en een boom gespannen

rötan-lijn geschoven kan worden, haalt men door de vensteropening naar binnen

om er het goed op te hangen, waarna men dien op dezelfde wflze weder naar

buiten brengt. Een andere manier, waarbij het waschgoed wordt opgehangen over

een horizontaal vóór het vensterluik bevestigde bamboe, wordt genoegzaam ver-

klaard door de op PI. LXX fig. 2 voorkomende afbeelding.

Op de garang vóór de woningen in Rawas staat gewoonlyk, nevens een

paar oude steenen potten en bamboe-kokers, waarin peterselie en andere kruiden

geplaatst zijn, een martavaan met water gevuld, en daarbij een schepper van een

bamboe-geleding gemaakt, waarin onderaan terzijde een gat is geboord, om er het

water te doen uitloopen dat gebruikt wordt voor het wasschen der voeten eer men

de woning binnentreedt. In de Padaugsche Bovenlanden heet zulk een bamboe

garigiëq en is daaraan gewoonlgk een steel gelaten van een tak die aan de

bamboe groeide en maar gedeeltelijk werd afgesneden (PI. LXXHI fig. 5). Voor

hetzelfde doel gebruikt men daar ook de t j o em a n i (PI. LXXI fig. 6 en 7)

,

een uitgeholde klappernoot, waarin een tuit van een stuk bamboe, sariëq, is ge-

stoken, en waarvan de sluiting plaats heeft door middel van een deksel, bestaande

uit een schijfje klapperdop, waardoor een idjoewq-touw gaat dat binnen de tjoemani

aan een langwerpig stuk klapperdop bevestigd is. Op sommige plaatsen is naast de

trap der woning een gat in den grond gegraven, waarvan de wanden met planken

of stokken bekleed zijn. De regen vult den alzoo gevormden bak, waarin men een

bamboe-emmer geplaatst vindt, ingericht als de garigiëq, maar met een langen

rechtopgaanden steel, die het gemakkelijk maakt den gevulden emmer, zonder te

bukken, uit den waterbak te trekken.

Het vaatwerk waarin men het water voor huiselijk gebruik uit de rivier of

aan de bron haalt, — want putten of pompen gebruiken de Maleiers niet, — is

van bamboe, van de schalen der klappernoten of van kalebasvruchten gemaakt, en

draagt onderscheidene namen, als parièn (parian), tagiëq, tjaloeëng én

garoeëng. Allen zijn bamboe-kokers van één of meer geledingen, waarvan de

tnsschenschotten zijn doorgestoken. De tjaloeëng alleen heeft een steel zooals de

garigiëq en wordt, evenals de garoeëng (in Rawas sambang genoemd), in de

hand gedragen, maar de garoeëng heeft, zooals de afbeelding op PI. LXX fig. 4

aanwijst, een gat om de vingers door te steken. De andere worden over den

schouder gedragen en de opening is dan met een opgerold blad gesloten. Zulk een

blad, of ook wel een houten stop, dient ook tot sluiting van de lab o e of

bagea, uitgeholde kalebasvruchten (PI. LXXI fig. 5, 8 en 9), en van de laboe

i
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karambije, een klappernoot (PI. LXXI fig. 4), die, met een aantal tegelijk, in

een op het hoofd geplaatste mand, ragó of kamboeï, gedragen worden. De

klapper wordt voor dit doel eenvoudig uitgehold, maar de laboe vereischt meerdere

bewerking. De rijpe vrucht wordt acht dagen in vochtigen grond begraven, nadat

er, ter plaatse waar de steel is afgebroken, een gat in gemaakt is. Na dat tijdsverloop

is de buitenste schil vergaan en alleen het houtachtige omhulsel overgebleven,

dat nu, zonder moeite, van den inhoud, pitten en vruchtmoes, wordt ontdaan, en

vervolgens, met water gevuld, eenige dagen neergezet wordt. Dit water wordt

van tijd tot tijd ververscht, akan pamanijs, of, zooals men vrij zou kunnen ver-

talen, om den bijsmaak weg te nemen. Nu wrijft men de laboe van binnen met

ilalang droog en hangt haar dan . eenige dagen boven de stookplaats in den rook

,

om alle daarin nog aanwezige vochten te doen verdampen.

De bewerking die de kalebas in Rawas ondergaat, verschilt eenigermate van de

zooeven beschrevene. Daar wordt geen opening aan den top gemaakt, maar terzijde

van den hals een stukje uitgesneden en de vrucht vervolgens vijf of zes dagen in

't water gelegd, om dan, na van den inhoud ontdaan te zijn, in den rook gehangen

te worden.

Uit deze laboe's wordt gedronken door ze aan den mond te zetten, maar de

Maleiers gebruiken ook kopjes en glazen, tjawan of tjangkije en galé, —

•

't laatste eene verbastering van ons glas, — van Europeesch of Chineesch fabrikaat;

meer echter de kom , s aj a q , van een halven klapperdop gemaakt , en vaak fraai

gesneden en gepolijst of met een gouden of koperen randje of kettinkje versierd.

Die sajaq of tampoeroeëng (PI. LXX fig. 1 en 2 en Pi. LXXIIl fig. 9)

is de drinknap bij uitnemendheid, die de Maleier op reis in zijn knapzak bij zich

draagt en waaruit hij zich bij voorkeur aan de kawahofköpidauoen verkwikt.

Men schenkt dezen Maleischen volksdrank uit een bamboe-koker (PI. LXXIIl fig. 6

en 7), taboe eng kawah geheeten, waarin de hawé of oembah, een dot

idjoewq
,

gestoken is , om als zeef te dienen. In de streken waar pottenbakkergen

zgn, zooals in Soengei-Pagoe , treft men ook watervaten aan van gebakken klei,

bagen of kendi genoemd (PI. LXXU fig. 2 en PI. CVII fig. 1), en keteltjes

van dat materiaal (PI. CVII fig. 7), itiëq-itiëq geheeten, welken naam zij dragen

naar hunne overeenkomst in vorm met een eend, een overeenkomst waarop wel

wat valt af te dingen.

Het stampen van padi en rijst in houten en steenen lasoeëng's van onder-

scheiden vorm (PI. LXXXII fig. 1, 2, '6 en 4), zooals iedere familie er eenige

bezit, heeft bij de Manangkabo-Maleiers steeds buitenshuis plaats; in vele dorpen

liggen op een beschaduwd plekje, onder een grooten waringin- of koebang-boom,

steenen lasoeëng's tot algemeen gebruik.

Ook in Rawas en Lebong geschiedt het rijststampen meestal buiten de woning;

111. 1. £-2
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in de laatste landstreek heeft men daarvoor zelfs de groote publieke stanipblokken

,

die reeds bij de behandeling der muziek ter sprake kwamen (PI. LXXXII fig. 6).

Maar soms ziet men in Kawas, zooals wij bij de inrichting der woningen reeds

hebben vermeld, ook houten vijzels op de bamboe-stoepen vóór de huizen. Het

stampen geschiedt met de aloë (PI. LXXXII fig. 5 en 7), een staak van twee

meters of langer, uit hard en zwaar hout, zooals bij voorbeeld dahë en kamoeniïng

rimbó, vervaardigd. In de dorpen aan de Rawas zag ik de stampblokken tegen de

zonnewarmte dicht gedekt met een gebogen plank, gewoonlijk een stuk van een

oude prauw.

Bij het ontbolsteren der padi door stampen in zulke houten of steenen vijzels,

staan in den regel twee of drie vrouwen aan één lasoeëng. Zij houden de stampers

met beide handen iets beneden het midden vast, heffen ze beurtelings omhoog en

laten ze regelmatig in den vijzel neerploffen, steeds den voet gereed houdende om

de korrels die uit den vijzel op den rand van de lasoeëng springen, daarin terug

te strijken.

Noordelijker dan Solöq treft men in de Padangsche Bovenlanden niet zelden

inrichtingen aan, waarbij een waterwiel een rij stampers in beweging brengt, die

boven evenveel lasoeëngs zgn opgehangen (PI. LXXXII fig. 10). Veelal behooren

die inrichtingen aan Chineezen, en ieder die er zgn padi komt ontbolsteren, betaalt

daarvoor een kleinigheid in rijst. Het bggeloof heeft deze inrichtingen, die heel wat

arbeid besparen , nog uit het zuiden der Bovenlanden geweerd. De enkele proef die

genomen werd, mislukte, want toen de volgende oogst buitengewoon slecht was,

werd dit aan het nieuwe werktuig geweten. Toch is het stampen in de lasoeëng

niet de eenige wijze waarop men de padi ontbolstert; daartoe wordt ook de van

ramboetan-hout vervaardigde padi-molen, kisaran padi — in Rawas angkisa —
gebruikt, die met de hand gedraaid wordt (PI. LXXXH fig. 8 en 9) en onder de

woning geplaatst is.

Als de padi op het erf, op groote matten uitgespreid, in de zon te drogen ligt,

dan zit aan een der vensterluiken meestal een kind of een oud moedertje de wacht

te houden, gewapend met een langen bamboe-staak, die pandjoeloewq heet en

dient om de kippen te verjagen, die zich aan de graankorrels zouden willen ver-

gasten.

Ter bereiding van de spijzen dienen potten, parioewq (PI. LXXI fig. 10),

en pannen, koeali, van aardewerk en ijzer, de laatste niet van inlandsch fabri-

kaat. Voor het koken der rgst worden ook koperen potten, balangó, van Soengei-

Poea gebruikt. Die potten en pannen hebben geen pooten en worden daarom, als

ze van het vuur zijn genomen, geplaatst op mandjes van gevlochten rotan, lóka,

waarvan eenige op PI. LXXIII fig. 2, 3 en 4 zijn afgebeeld.

Er is echter een gerecht, lamang geheeten, dat niet in pot of pan wordt
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bereid, maar iu kokers van bamboe talang, waarvoor ia Rawas de bamboe kapal

in de plaats treedt. In ieder gezin heeft men gewoonlijk eenige van die kokera in

voorraad.

De spijzen worden voorgediend op borden van Europeesch maaksel, pinggan,

liefst gebloemde, die wel gewasschen maar nooit afgedroogd worden, omdat, naar

de Maleiscbe huisvrouw zegt, daardoor de bloemen zouden verdwijnen. Ook zijn er

borden van inlandsch fabrikaat, uit hout gedraaid, pinggan kajoe, welke in-

dustrie o. a. in het Alahan-pandjangsche gedreven wordt (PI. LXXIII fig. 8).

In de tijdelijke woningen op de ladang's en in de wildernis stelt de Maleier

zich tevreden met zyn natuurbord, het pisang-blad, waarvan ongeveer vierkante

stukken worden gesneden, die in iedere woning steeds voorhanden zijn en ook wor-

den gebruikt voor het inpakken van zout, gebak en andere zaken, waarvoor bij

ons een papieren zakje dienst doet. Een bijzondere pisang-soort wordt voor dit doel

aangeplant, de pisang koembali, die in Lebong daun baïk genoemd wordt

en die geen eetbare vruchten oplevert. De Lebongers gebruiken, behalve dit pisang-

blad, ook het 40 centimeters groote blad van de sapewret, een heester die op de

droge rijstvelden in 't wild opschiet.

Vroeger noemden we reeds de doelang en talam, die in huis onze eettafel ver-

vangen. Op die koperen schalen worden de toespijzen geplaatst, in kommen, kopjes

en schoteltjes, gewoonlijk eene hoeveelheid voor drie personen; zulk een schaal met

spijzen heet djamba of hèdangan. Bg iedere djamba behoort een koperen kom,

moendam, te staan, met een keteltje, tjèrèq, van hetzelfde metaal, dat met

koud water gevuld is, bestemd om de vingers te wasschen, voor men met eten

aanvangt en als het maal is geëindigd.

Wijnflesschen , vooral die van licht gekleurd glas, zgn in de Maleische huishou-

ding voor het bewaren van olie zeer gezocht, en worden boelië-boelië genoemd.

In Rawas is het de gewoonte, borden en kommen op gedraaide houten voet-

stukken te bevestigen, door middel van gebrande hars (PI. LXXII fig. 5). Die voet-

stukken worden te Palèmbang vervaardigd.

Te Moeara-Menkoelem , zag ik een groot aantal t e m p a j a n g 's , verglaasde

bruin steenen potten, waarin stroopsuiker wordt bewaard; de grootste dier tempa-

jang's houden 10 koelak in.

De gewone inrichting der stookplaats werd boven reeds beschreven, doch hier

moet nog worden opgemerkt, dat de Maleiers ook nog een andere hebben, namelijk

de köram of koran (PI. XCIV fig. 7), een vuurtest van gebakken klei, in een

houten raam geplaatst, die algemeen in gebruik is op de prauwen waarmede de

grootere rivieren bevaren worden.

Lepels, sandoewq, van klapperschalen vervaardigd, met een bamboe-steel

voorzien (PI. LXXV fig. 8 en 9) en van verschillenden vorm en grootte, zooals de
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tjintoeëng nasi, een rijstlepel, en de sandoewq kadang, welke dient om

de gekookte rijst af te scbuimen, worden met de saloeëng api, een buisje van

bamboe-sariëq of boeloew-kasöq , waarmede het vuur wordt aangeblazen, bewaard in

den garoeboewq, d. i. een wijde koker van bamboe batoeëng, zonder deksel,

die met een idjoewq- of rötan-touw aan de omwanding bij de stookplaats is opge-

hangen. Hier staat ook de batoe ladó, een platte granietsteen , waarop de samba-

samba, de sterk gekruide toespijs bij de rijst, wordt fijngewreven , door er een eenigs-

zins cilindervormigen steen met kracht over heen en weder te rollen. Voorts hangen of

liggen op het boven de stookplaats gemaakte rasterwerk: de tampian, manden

om rijst te wannen (PI. LXXIV fig. 5), die van gevlochten batoeëng-bast gemaakt

en van een stevigen rötan-rand voorzien zijn; de atjoeran djèló bio (PI. LXXI

fig. 3), een driehoekig ijzeren vormpje, gebogen naar den hollen bodem van de pan,

8n bestemd om een soort van gebak in te maken; verscheidene karoetjoeï ga-

lama! (PI. LXXin fig. 10), de leerachtige schutbladen van de bamboe, in den vorm

van peperhuisjes gerold en met eenige pennetjes van saga idjoewq vastgestoken. Aan

de punt van de karoetjoeï is, om die te kunnen ophangen, een touwtje van masiang

koemboew, een biessoort, gebonden. In deze peperhuisjes wordt zeker gebak gemaakt

van si-poeloeï, rijst, klapper en suiker, dat er uitziet als een zwarte taaie massa, en

weinig smakelgk is. Dan zien wg er de zeven , waarvan die voor natte waar niet anders

zijn dan een stuk tapië karambije, de vezelachtige stof die zich aan den voet der

klapperblaren vormt, terwijl voor droge waar, zooals meel en rijst, fijne en grove

k i s a j a n's (PI. LXXXI fig. 6) gebruikt worden , altijd vierkant en gemaakt van ge-

vlochten fijn gespleten rotan , in een breeden houten rand gevat. Voorts bespeuren wg

nog tal van manden en mandjes, groote en kleine, voor het bergen van padi, rgst,

vruchten, kopjes, borden en ander klein huisraad. De aanhoudende berooking van deze

van verschillende biessoorten, masiang, gevlochten manden is noodig om ze tegen

bederf door insecten te vrijwaren. Daar zijn de kamboeï's en töloewe's van

verschillende vlechtpatronen (PI. LXXIV fig. 4); de katomban's of katamban

roembai, veel kleinere manden van de bladeren der roembai vervaardigd; de pa-

rikè's, van rotan gevlochten (PI. LXXIV fig. 6), waarin gekookte rijst naar de

arbeiders op het veld gebracht wordt, en de eveneens van rotan gemaakte katang

(PI. LXXIV fig. 6), die aan een hengsel in dier voege over den schouder wordt gedra-

gen, dat de bij het kofiSeplukken gebruikte mand onder den linkerarm hangt. Vervol-

gens ziet men er de kibang's en kampije's, zakjes van het blad van verschil-

lende pandan-soorten gevlochten en gebruikt voor 't medenemen van rgst of gereed-

schappen, en eindelijk soempi's of zakken van masiang bigau en koemboew, waarin

kofSe naar de pakhuizen en rijst of aardvruchten naar de markt worden gebracht.

Bundels biezen (PI. CX fig. 1, 2, 3 en 4), roembai- en pandan-bladeren Hggen

in ieder huis in voorraad op de zoldertjes boven de bihëq's.
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Nog hebben wij de gevlochten hangmandjes en matten te noemen ; de eersten

zien wij in allerlei vormen opgehangen in het gemeenschappelijk woonvertrek en in

de biliëq's. Zij heeten in het algemeen gantoeëng-gantoeëng of antoeëng-

antoeëng en dragen bijzondere namen, naar gelang van den vorm of van het

gebruik dat er van gemaakt wordt. PI. LXXVIII, LXXIX en LXXXI fig. 7, 8,

9 en 10 vertoonen verscheiden van deze voorwerpen.

In Lebong zijn deze versierselen vervangen door de op PI. LXXX fig. 3 voor-

gestelde anting-antiüg, van ben ko e an g-blad gemaakt, die of aan de omwan-

ding worden opgehangen, of door de jonge meisjes met guirlandes van roode en

witte immortellen nabij de slaapplaatsen worden bevestigd aan een rötan-touw,

waaraan ook het gordijn is vastgemaakt.

Matten van zeer uiteenloopende qualiteit en waarde dienen tot zitplaats of

tot sieraad. In de woningen der weigestelden, en in Rawas bijna in alle huizen, is,

zooals we reeds zagen, de vloer met de bekende rotan-matten bedekt. Wanneer

men gaat zitten, wordt daarover een langwerpig vierkant matje, lapiëq, gespreid,

van pandan-blad of masiang, soms van rotan gevlochten. Zulke matjes staan, opge-

rold, overal in de woning verspreid en in ieder huis zijn zij in goeden voorraad

voorhanden. Op de markten worden ze voor 30 centen te koop aangeboden; alleen

die van rotan zijn duurder.

In Lebong zijn die matjes, lapiëq telebang, dikwijls van bamboe-bast ge-

maakt, waarin men de figuren verkrijgt door de bamboe gedeeltelijk met den

binnen-, gedeeltelijk met den buitenkant naar boven te vlechten (PI CX fig. 8).

De lapiëq sampai (PI. CXI fig. 1 en 2) is een fraai opengewerkte mat, dik-

wijls met scharlaken belegd en met koperblad gevoerd, die bij feesten aan den wand

wordt opgehangen , ter plaatse waar voorname gasten gezeten zijn. Daarmede komen ook

overeen de lapiëq pandjang en lapiëq batarawang (PI. CXII fig. 1 en 2),

terwjjl de lapiëq pandaq, zooals de naam aanduidt, een kleine mat is, vierkant

als een stoelmatje, doch die de Maleiers leggen op de kasoewe pandaq, een met

kapok gevuld vierkant kussen, gewoonlijk van bout katoen met rooden rand, dat

vóór de lapiëq sampai wordt geplaatst. Dat kussen heet ook tilam pandaq

en kasoewe boentaq.

Een gast geen mat aan te bieden , is even onwelvoegelijk als 't bij ons is , een

bezoeker geen stoel te geven.

Tegen de omwanding, naast de biliëq-deur, is, meer als sieraad dan voor ge-

bruik, de pasandaran geplaatst, een inrichting die men in Rawas en Lebong

uiet kent. Het is een stapel kussens met kapok of padi-stroo gevuld, die op zij

met de kleurige mató en tirai banta prijken (PI. XIII fig. 4 en 5) en gevat

zijn ' in een raam van vijf anau- of pinang- latten. Deze latten zijn omgeven door

een fraai vlechtwerk van rood-en-wit gekleurde pandan- of masiang-bladeren, en over
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de kussens, die banta tinggi of banta gadang geaoemd worden, is een fijne

mafc gespreid.

Als slaapplaats gebruikt de Maleier een matras van kapok of een mat; van de

eerste onderscheidt men twee soorten: de kasoewe gamboeëng, een eenvoudige

zak, en de kasoewe batjatoewe, ook oendjaran genaamd, die doorgestikt

is, zooals onze matrassen. Eigenaardig is het, dat die stiksels altijd oneven in getal

moeten zijn, zoo in de lengte als in de breedte; een even getal, bangkai, zou

ongeluk aanbrengen aan hem die de kasoewe gebruikt. Tot dekking dient een

saroeëng, en Ln koelere streken daarenboven een lap boomschors of een katoenen

sprei, kaijen-kampoew genaamd.

Zuigelingen worden te slapen gelegd en gewiegd in een soort van hangmat,

de boewaian (PI. LXXV fig. 1), een aan twee idjoewq-touwen opgehangen

salèndang, die door een tusschen de uiteinden gespannen bos biezen in een be-

hoorlijke bocht wordt gehouden.

Een gedeelte van den kleedervoorraad der huisgenooten hangt over touwen of

rötan's, die overal door het huis gespannen zgn, of, zooals in Rawas, over dunne

bamboe-stokken, die langs de omwanding zijn opgehangen. Maar de fraaie, kostbare

kleedingstukken, gereed geld, kostbare wapens en sieraden van edel metaal worden

bewaard in groote, veelal van soerian-hout vervaardigde langwerpige kisten, péti

paha of koetjiïng pakaq genaamd, die men in iedere woning aantreft, en

waarvan de sluiting, zooals PI. CVI fig. 8, 9 en 10 aantoont, op eigenaardige

wijze plaats heeft. Die kisten zijn eenvoudig van een uitgehold stuk boomstam

gemaakt. Tegenwoordig worden echter ook, vooral te Lolo en Soerian, kisten van

planken vervaardigd, die met een stevig ijzeren slot gesloten worden.

In plaats van een trap of ladder gebruikt de Maleier een lange bamboe, sigai

of sigitan, waaraan stompen van de takken gelaten zijn, die tot treden dienen.

Reeds vroeg, wanneer de avond valt, worden de luiken gesloten, en beginnen

de verlichtingsmiddelen het oog van den dag te vervangen. Eerst in den laatsten

tijd is petroleum hier en daar in het binnenland verkrijgbaar; het wordt door de

Maleiers gebrand in kleine blikken lampjes zonder glas, die door Chineesche blik-

slagers vervaardigd worden.

De oude verlichtingsmiddelen zijn echter nog geenszins door het petroleum

verdrongen. Daartoe behooren de olielampen
, p o e 1 i t ö , waarvan een zeer fraai

exemplaar tot onze verzameling behoort en op PI. LXXX fig. 10 is afgebeeld.

Deze koperen lampen kunnen worden neergezet of aan een koperen ketting

opgehangen ; zij hebben een open oliebakje met vgf bekken , waarin opgerolde stuk-

jes katoen worden gestoken. De ouderwetsche koperen p o e 1 i 1 6 ' s van inlandsch

maaksel zijn langzamerhand veelal vervangen door gelijkvormige van blik vervaar-

digd. Zoowel klapper- als s i m a u o e n g- en k a d a m-olie , waarvan wij de berei-



175 —

ding in het twaalfde hoofdstuk zullen bespreken, worden in die lampen gebrand.
Nog meer dan de poelitó's worden in de Maleische huizen kaarsen gebruikt,

vau verschillende soort. De gewone d am a-kaarsen , die op de markten in pakjes
van zes verkocht worden, ieder in een droog pisang-blad gerold (PI. LXXXI fig. 5),
maakt men van aUerlei harsen van mindere qualiteit, zooals de dSma van di
maranti-, timbaloen- en manggarijs-boomen, die in groote stukken aan den
voet hunner stammen gevonden wordt, alsmede de hars die uit den bast van de
kadondong-boomeni) druipt en die, na in de lucht verhard te zijn, met stokken
wordt afgestooteu. Deze kaarsen, dama rabah of garobah genaamd, worden
gebrand in kandelaars van verschillend maaksel, van welke eenige op PI. LXXXI
fig. 2, 3 en 4 zijn afgebeeld.

Ook van de kemiri-pitten =), boeah damaofboeahkaré, worden kaarsen
gemaakt, diedamabana heeten; dit geschiedt echter alleen voor huiselijk gebruik,
en op de markten kan men dan ook die kaarsen niet koopen. Nadat de noten van
de harde schaal ontdaan zijn, worden zij fijngestampt en saamgekneed met kapok
of de pluizige aanhangsels der pimpiïng- of il al an g-zaden, beide rietgewassen

die veelvuldig voorkomen. Nu wordt het kneedsel om een stuk nerf van een klap-

perblad gewonden, en op die wijze een kaars gevormd van een centimeter middel-
lijn, die veel helderder en minder walmend brandt dan de dama rabah, en
waarvoor men dezelfde kandelaars gebruikt. Op die kandelaars, tégah of tagah
dama, ligt altijd een stokje om de dama rabah te snuiten, door er het verkoolde

pisang-blad en de onbrandbare bijmengsels af te wrijven.

In plaats van de boeah karé worden ook de pitten der vruchten van de
kaliki 3) gebezigd, die zwart van kleur zijn, doch overigens veel op de bekende
ramboetan gelijken.

Nog is er in Rawas en Lebong een soort van harskaarsen in gebruik , die bestaan
uit zeer dun afgesneden bamboe-kokers, met deze licht brandbare stof gevuld. De
kokers, die belebas heeten (PI. LXXI fig. 11), worden steeds in grooten voor-
raad aangemaakt en, in bundels bijeengebonden, te drogen gehangen.

De boeah karé worden ook gebruikt om er olie uit te persen voor het berei-

den van toespijs bij de rijst, en zijn, zooals wij vroeger reeds zagen, voor de
Maleische jeugd wat knikkers voor de Hollandsche zijn.

Voor het reinigen van den vloer der woning en voor het aanvegen van het
erf rondom het huis gebruikt de Maleier bezems, sap o e genoemd. Men onder-
scheidt daarvan drie soorten: de sap o e lidi, die gemaakt wordt van de nerven
der klapperbladeren; deroemanpadimoedó, bestaande uit een bosje leege padi-

') Odina gummifera BI. =) Vruchten van Aleurites triloha Forst.
') Ricinus communis L.
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aren, en ten laatste de mangga karambije of mangga pinang, een stuk

van den bloemstengel des klapper- of pinangpalms, waarvan een der uiteinden door

kloppen tot een bezem is uitgeslagen (PI. LXXV fig. 5, 6 en 7).

Meest in lapau's, maar toch ook in andere woningen, ziet men aan idjoewq-

touwen eenige houten haken hangen, waarvoor in den regel krom gegroeide

boomtakken gebruikt worden, maar die toch ook somtyds uit hout zijn gesneden

(PI. LXXV fig. 2, 3 en 4). Men hangt er trossen pisang, kleedingstukken of

manden aan, en niet zelden dragen ze risten aan een touw geregen schelpen,

langkitang of kalamboewai (PI. LXXXIII fig. l), bestemd voor het bran-

den van betelkalk. De slak der langkitang is een gewilde spijs en de kalamboewai

wordt, wanneer de slak nog leeft, in water gelegd, om dat te gebruiken als ge-

neesmiddel tegen oogontsteking ').

Strikt genomen geen huisraad, maar toch voor een deel daartoe te brengen,

zijn de voorwerpen die wij hier ten slotte zullen bespreken, t. w. wat den Maleier

dient bij het gebruik van betel, tabak en opium.

Die voor laatstgenoemd gebruik zijn slechts weinig in getal en worden meer

uitsluitend in Rawas en Lebong en in het Djambische aangetroffen, daar de ge-

woonte van het opium schuiven onder de bevolking van de Padangsche Bovenlanden

gelukkig niet in zwang is. Slechts enkele hoofden en koeli's maken daarop een

uitzondering.

De bolletjes bereid opium, ter grootte van een knikker, worden in de Gouver-

nementslanden door den pachter of zijne zetbazen verkocht, maar meer nog gedebi-

teerd door de smokkelaars en hunne handlangers, die het opium evengoed op

Sumatra als op Java weten in te voeren en van de hand te zetten.

In een hoornen of koperen doosje bewaart de inlander zijn voorraad opium,

waarvan hij telkens een kogeltje op het nauwe gaatje van zijn Chineesche pijp legt

en aan een koperen olielampje ontsteekt; met een ijzeren pen of pijpepeuter wordt de

pgp schoon gemaakt. Op PI. LXXXIII fig. 9, 10, 11 en 12 zijn de verschillende

voorwerpen afgebeeld die men bij het opium-schuiven gebruikt.

Zoo moeielijk als het een dronkaard valt zich van drank te onthouden, zoo

zwaar schijnt het ook den aan opium verslaafden Maleier te zijn, zich het gebruik

van dat vergif te ontzeggen. De jenever bij ons en het opium in Indië hebben

dezelfde bedroevende gevolgen : armoede , onvoldoende voeding en ontzenuwde licha-

men. Meermalen gebeurde het dat een aan 't gebruik van opium verslaafd iolan-

der mg een geneesmiddel vroeg, dat hem een afkeer er van zou doen krijgen;

anderen in Limoen vertelden my, dat zij het opiumschuiven in hun jeugd geleerd

') Zie verder over deze weekdieren D. IV, Aid. 3, Inleid.
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hadden, wauueer zij mede uittrokken bij de kleine oorlogen, die onophoudelijk

door verschillende families en dorpen gevoerd werden. Dan werd er opium verstrekt

en hield men hanengevechten om het volk bgeen te houden.

Het gebruik van sirië of betel is veel algemeener onder de Manangkabo-

Maleiers, dan onder de bevolking van Lebong en Rawas, waarvan vooral de laatste

meer smaak schijnt te hebben in het rooken van tabak, dat echter ook van de

dagelijksche genietingen der Manangkaboërs geenszins is buitengesloten. In Lebong

wordt weinig gerookt; in Rawas, vooral aan de Boven-Rawas, doen de vrouwen en

meisjes het niet veel minder ijverig dan de jongens en mannen, en zoo is het ook

in sommige streken in het zuiden der Padangsche Bovenlanden, zooals in de XIII

Kótó, Alahan-pandjang en de XII Kötó. Alleen in Rawas echter wordt tabak ge-

rookt uit pijpen, oentjoeï, die deels uit een stuk bamboe auoer tjina gemaakt

zijn, deels als een Chineesch fabrikaat van Palèmbang worden aangevoerd (PI.

LXXXni fig. 7 en 8). De Redjang-tabak, uit Rawas en Lebong, is veel zwaarder

dan de tabaksoorten der Padangsche Bovenlanden, ofschoon ook onder deze zeer

geurige en smakelijke worden aangetroffen.

Hoewel een cigaar den Maleier niet onwelkom is, geeft hij toch de voorkeur

aan zijn cigarette, die slechts zeer weinig tabak bevat, gerold hetzij in pisang-

blad of in het blad van den anau-palm, zooals in de Padangsche Bovenlanden,

hetzij in nipah-blad of het schutblad van de djagoeng-klos, zooals in Rawas en

Lebong gebruikelijk is. Het blad van de gekweekte pisang is voor het maken

van cigaretten ongeschikt ; men gebruikt daarvoor de jonge , nog niet geheel ont-

wikkelde bladeren der in het wild groeiende pisang parèpah, een soort welker

kleine vruchten op die van gekweekte pisang gelijken ; ze zijn een gezocht voedsel

van de apen, maar voor den mensch ongenietbaar, daar de hoeveelheid vruchtvleesch

gering en de vrucht vol pitten en sterk gomhoudend is. De bladeren worden aan

10 a 12 centimeters breede reepen gesneden en boven houtvuur of onder de heete

asch gedroogd, waarna er rolletjes van worden gemaakt, zoowel voor eigen gebruik,

als om op de markten en in de lapau's te verkoopen.

Ook van den anau en nipah zijn alleen de jonge bladeren voor cigaretten ge-

schikt; ze worden met een mes van het meer vleezige buitengedeelte ontdaan,

daarna in de zon te drogen gehangen en vervolgens op gelijke maat afgesneden

en tot pakjes saamgebonden.

Voor het aansteken van pijp of cigarette gebruikt de Maleier de zwam

,

raboewq, die op den anau-palm gevonden wordt, en die hij vermengt met asch

van verbrande kcfiie rn galeen di-bladeren. Het ontsteken geschiedt door middel

van vuurslag en vuursteen, tjatoew api (PI. XXXIV fig. 4), of van den

tjatoew api balantaq (PI. LXXXIII fig. 6), een werktuigje ingericht op de

wijze van een zoogenaamde vuurpomp. Het is van karbouw-hoorn gemaakt en be-

III. 1. 23
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staat uit een koker waariu een stamper nauwkeurig past. Onder in den stamper is

eene kleine uitholling, waarin een stukje zwam wordt geplaatst, en na den stamper

even met wat speeksel bevochtigd te hebben, steekt men hem in de opening van

den koker, slaat hem daarin met een forschen slag, en trekt hem dan snel terug,

waardoor de zwam ontbrandt. In huis wordt een brandend stuk hout gebruikt, dat

men van den haard neemt, of dat gelegd is op een met asch gevulde steenen kom

of komfoor, pasöpan (PI. CVII fig. 11), zooals ook dient om wierook , koemajan

,

te branden.

Tot berging van de tabak en het blad voor de cigaretten , dauoen roko,

zijn allerlei tasehjes, kampije timbakau, in gebruik (PI. LXXX fig. 4, 5,

en 8), voorts koperen doezen, salapah lojang (PI. LXXXIII fig. 9 en 10),

en in sommige streken, zooals te Soengei-Koenji, ook bamboe-kokers, taboe eng

röko, gevat in een vlechtwerk van bladeren van pandan-koeniah (PI. LXXX
fig. 6). Voor zwamdoos dient gewoonlijk een groote vruchtpit, zooals de koelin,

of een dubbele s i m a u o e n g-pit (PI. LXXXIII fig. 1
1
).

Te zamen met de doosjes en zakjes waarin de ingrediënten voor de betelpruim

bewaard worden , bergt de Maleier zijn rookbenoodigdheden in tasschen of zakken

van bont katoen, de kadoeï (PI. XV fig. 2, 3 en 4), die aan een zilveren of

looden ketting over den schouder gedragen worden ; doch in plaats van deze

gebruikt men ook eenvoudige doeken, waarvan de punten zijn saamgeknoopt. Ook

de vrouwen dragen dergelijke kadoeï of oentjang, welke, evenals die der mannen,

over den linkerschouder behooren gedragen te worden, eene gewoonte waaraan men

zich echter tegenwoordig weinig houdt.

De betelpruim vervult in het huishoudelijk leven der Maleiers een groote rol en

heeft een hooge beteekenis. In iedere woning vindt men een koperen of houten

schaal, de tjaranó tjarantjang of doelang (PI. LXXII fig. 4), waarop

betelblad, tabak, kalk, gambije en pinang-noot in koperen doosjes en bakjes gereed

hggen om aan gasten te worden aangeboden. Het aanbieden daarvan gaat ook aan

iedere beraadslaging vooraf, en het aanbieden en aannemen beide duidt vrede en

vriendschap aan. Zeer eigenaardig wordt de sirië dan ook kapaló adat en kapaló

b a s ó genoemd , d. w. z. dat de betel het hoofd van de adat en het hoofd der be-

raadslaging is.

Om de betelpruim te maken worden eerst één of twee bladeren genomen,

die men pp de knie afveegt, om er daarna de punten af te scheuren en ze ver-

volgens te bestrijken met een weinig kalk, sada, die met den nagel of met een

naald van bamboe uit het koperen doosje of potje wordt geschrapt (PI. LXXXJH
fig. 4, 6 en 7). Dan breekt men een stuk van een schijfje gambije (PI. CIX fig- 6),

en knypt met den pinang-kraker (PI. LXXXI fig. 11) een stuk pinang-noot af,

en beide ingrediënten worden in het blad gewikkeld, dat dicht gevouwen, in den
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mond gestoken en gekauwd wordt '). Een gereed gemaakte sirië-pruim heet koelan-

siïng.

Gedurende of na het kauwen worden met een weinig tabak de tanden afge-

wreven of steekt men een pruimpje tabak tusschen de onderUp en het tandvleesch.

In plaats van gambije-koekjes
,

gebruikt men in afgelegen streken, waar de

koekjes duur zijn , ook gambije-blaren , die voor eigen consumptie worden toebereid.

Na ze even gekookt te hebben, wikkelt men de bladeren in pisangblad en bindt ze

in een matje. Het pak wordt nu met de voeten gestampt totdat de getah uit de

bladeren komt, die dan binnenshuis tusschen rotan-lijnen te drogen gehangen worden

en na 24 uren geschikt zijn voor het gebruik.

De tjaranó wordt in Lebong gewoonlijk vervangen door een mandje , k e m-

bodjo (Pi. LXXX fig. 9), van bamboe gevlochten en bruinrood geverfd met samah

(Manangk. oeba), de stof die ook voor het tanen der netten gebruikt en uit

den bast van den oeba-boom vervaardigd wordt. Hiervan worden eenige stukken

gestampt, op water afgetrokken en uitgeperst; het aldus verkregen gekleurde vocht

wordt een weinig verwarmd, nadat het met eene kleine hoeveelheid klappermelk

vermengd is.

Tot berging van de betelblaren gebruikt de Maleier koperen doozen, s Slap ah

sirië, en zakken van gevlochten pandan-blad, van leer of katoen, panggoe-

loeëng sirië geheeten; zyn gambije bewaart hij in de sarabang of talaq

gambije, kokers van hout, bamboe of een klapperdop gemaakt, terwijl voor de

kalk ronde koperen of zilveren doosjes bestemd zijn, die men barambang noemt.

Van al deze bergplaatsen voor de sirië-ingrediënten vindt men afbeeldingen op PI.

LXXXin bijeen.

Jongen en ouden van beide geslachten maken van de betelpruim een overvloedig

gebruik, en zelfs wanneer het gebit niet krachtig genoeg meer is om de harde

gambije en pinang te vermalen , ontzegt de oude Maleier zich het genot van zgn

pruimpje niet, maar stampt dat fijn in een hoornen vijzel met op en neer beweeg-

baren bodem, de gobat of giriëq-giriëq.

Om de narcotische eigenschappen van de tabak te verhoogen, mengt men er in

Rawas en Lebong het fijngestampte zaad en de gekerfde bladeren onder van Polanisia

viscosa DO. , eene plant die tot de Capparideeën behoort ^). Deze plant en ook haar

zaad wordt in het dialect der Boven Rawas g i n d j é genoemd , wat in het Javaansch

de naam is van de gewone hennepplant, die in het Maleisch gandja heet. Dat in

het Oosten van de hennep een harsachtig vocht wordt verkregen, dat tot een drank

') In tegenstelling met den Javaan, verkiest de Maleier de jonge pinang-noot boven de

oude.

') Zie daarover verder de Natuurlijke Historie, Afd. XIII, A.
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bereid of met tabak vermengd als bedwelmend middel gebruikt wordt en den naam

van haschisch draagt, is algemeen bekend. Ook het gebruik van de haschisch

is tot Java en andere eilanden van den Archipel doorgedrongen, en de plant waar-

van hier sprake is, schijnt met den naam der hennep genoemd te worden, omdat

zg als surrogaat daarvoor dienst doet. Hoewel de gindjé in het wild voorkomt

,

wordt ze toch op de meeste tabaksvelden geteeld.

Het is wel opmerkelijk, en geschikt om tot nader onderzoek aan te sporen,

dat wij nergens in de Manangkabosche landen, waar de plant evenmin zeldzaam is,

deze gewoonte hebben aangetroffen.

VIJFDE HOOFDSTUK.

BESTUUE., HOOFDEN, STANDEN, INKOMSTEN DEK HOOFDEN, HEEEEN-

DIENSTEN, BELASTINGEN.

In het tweede deel van dit werk is met enkele trekken het Bestuur geschetst

zooals dat in de Gouvernemeutslanden is geregeld. Ons blijft echter nog over om

op deze plaats eenige bijzonderheden van die regeling te vermelden, te wijzen

op hetgeen er van de oude toestanden bleef voortbestaan, en in 't kort na te gaan

welke de inrichting van het bestuur in Midden-Sumatra was vóór de Europeesche

overheersching.

De verwarde legenden omtrent de eerste vestiging der Maleiers in de Padangsche

Bovenlanden zyn meermalen en op verschillende plaatsen vermeld. Over den oor-

sprong van het volk verspreiden zij niet het geringste licht , evenmin als zij het ont-

staan ophelderen van den oorspronkelijken regeeringsvorm ; het eenige nut van deze

verhalen is dat zij, in de landstaal bestudeerd, ons leeren hoe de Maleier denkt

en hoe hij die gedachten aan anderen mededeelt ; maar dit kan thans geen aan-

leiding wezen om die vertellingen hier weer te geven.

Dat de Manangkabo-Maleiers of oerang Djambaq de oorspronkelijke

bewoners der berglanden van Midden-Sumatra geweest zgn, zal niemand beweren;

maar niet twijfelachtig is het naar mijne meening, dat deze volksstam zich eeuwen

geleden daar gevestigd heeft en het Hindoeïsme beleed lang voordat de Islam er

propaganda maakte. Het werd reeds door ons opgemerkt, dat geen enkele over-
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leverinj^, t^eeii enkel tot dusver bevonden tresclirift, ons het recht geeft tot eenige

gissing omtrent de wijze waarop het Manangkabosche rijk ontstond, hoe oud en in

den geheelen Archipel bekend dit ook zijn moge.

Van een ouden strijd met de van de Oostkust hier binnengedrongen Javanen,

zijn echter vele herinneringen over. Bekend is de legende welke de overwinning

van den Javaanschen buffel door den Maleischen tot onderwerp heeft en waaruit

de naam Manaugkabo wordt verklaard. Maar er zijn ook nog andere overleveringen

die daarop betrekking hebben. Nabij de plaats waar de Takoeëng zich in de Pangé-

an stort, verheft zich op den linkeroever een rotsige heuvel; een smalle pas over

dien heuvel draagt het pad dat de onafhankelijke IV Kötö met het gebied van

Soengei-Langsè verbindt. Het is de Kiliran-Djaow of Javaansche slijpsteen, de groef

die, naar het verhaal luidt, onstond, toen het groote leger der Javanen naar de

Bovenlanden trok en ieder der strijders zijn klewang sleep op de rots. Het be-

slissende gevecht waarin het Javaansche leger vernietigd werd , of, juister gezegd

,

het verzoeningsfeest waarop de overgebleven Javanen werden vermoord, had volgens

de overlevering plaats op de groote vlakte waarover de weg van Si-Djoendjoeëng

naar Si-Loengkang leidt. Jaren lang zou men die plek vermeden hebben wegens den

stank van zoovele rottende lijken, en nog tegenwoordig heet de plaats Padang-Si-

Boesoewq, de stankvlakte.

Deze overleveringen en het feit dat in de taal sporen van het Javaansch ge-

vonden worden, geven m. i. recht tot de meening, dat tijdens den bloei van MS-

djSpait een vergeefsche poging gewaagd werd om ook Manangkabo te veroveren,

een ri.jk dat misschien eerst toen dien naam heeft gekregen.

Ofschoon wij ons van alle gissingen over de herkomst der Manangkabo-

Maleiers en over den weg langs welken zij kwamen, wenscben te onthouden, ge-

looven wij toch met zekerheid te kunnen beweren, — en verschillende overleveringen

wettigen dit gevoelen, — dat zij zich het eerst vestigden op de hellingen van den

Merapi of Goenoeëng baapi, en dat zich van daaruit volksplantingen verspreid heb-

ben over een groot gedeelte van Midden-Sumatra, zelfs tot aan de Oostkust, en

over het zoogenaamde Maleische Schiereiland.

Het spreekt vanzelf, dat de oude instellingen het zuiverst bewaard bleven in

die landstreek welke wij als het centrum van het volk hebben te beschouwen, en

dat de afwijkingen en wijzigingen van die gebruiken des te grooter en te meerder

in aantal worden, naarmate men zich van dat middelpunt verwijdert. De juistheid

dezer stelling zal uit het vervolg van dit hoofdstuk telkens blijken.

Nergens treffen wij, in de geschiedenis der oostersche volken, vorsten aan die,

zonder een zweem van gezag, zulk een roep van grootheid en macht hebben weten te

vestigen als de Daulat Jang-dipertoeau van Manangkabo. Zij waren voorwerpen

van vereering, geen despoten. De Manangkaboërs mogen een volk gevormd hebben,
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hun land was geen staat; de negari of hoogstens de vereeniging van eenige negari's,

door gemeen belang verbonden, dat was de staatkundige eenheid. Zoo was het rijk

van Manangkabo niet anders dan een verzameling van zelfstandige negari's, die

den vorst als een hooger wezen vereerden en hem bij zijne jaarlijksche rondreizen

schatting brachten, in den vorm van een huidegift.

Het Maleische volk bestond oorspronkelijk uit vier stammen, soekoe geheeten,

nl. Köto, Piliang, Bodi en Tjeniagó^); uit die stammen zyn in den loop der tijden

andere ontstaan (en zooals wij straks zullen zien, neemt dat aantal nog steeds toe),

die ook soekoe genoemd worden. Dit is echter een misbruik, daar in het woord

soekoe de beteekenis van vierde gedeelte ligt opgesloten ^).

Die vermeerdering van het aantal soekoe's was een natuurlijk gevolg van de

toeneming der bevolking, die, om in haar onderhoud te kunnen voorzien, zich moest

verspreiden, die hare belangen moest verdeelen en verplaatsen, en die langzamer-

hand behoefte begon te gevoelen aan een nauweren band dan die welke de stam-

soekoe bijeenhield.

Toen bovengenoemde vier stam-soekoe's nog niet in meerdere gesplitst waren,

schijnen er groote staatkundige omwentelingen onder de Manangkaboërs te hebben

plaats gegrepen, en vormden zich twee partijen, van welke twee broeders de leiders

waren, nl. Datoewq-Katoemanggoengan en Papati-Sabatang. Gene vertegenwoor-

digde de conservatieve richting, de richting van hen die zich gestreng aan de oude

instellingen en gebruiken wenschten te houden; deze was het hoofd van de minder

behoudenden, die onderling overleg, moepakat, stelden boven een slaafsche na-

volging van alles wat de vaderen deden. Tot een scheuring kwam het echter niet,

want hoewel, naar luid van de overlevering, de soekoe's Kètó en Piliang de leer van

Datoewq-Katoemanggoengan volgden, en Papati-Sabatang zyn meeste aanhangers

vond onder het volk van de soekoe's Bodi en Tjeniagó, wonen thans beide partijen

overal dooreen, en weten vele Maleiers zelfs niet tot welke der beide laré, — zoo

heetten de beide partijen, — zij behooren. Trouwens men mag met zekerheid be-

weren, dat de leer van Papati-Sabatang onder de tegenwoordige Maleiers de meeste

aanhangers heeft.

De vier stammen waren nauw verbonden; want er werd geen negari gesticht

dan door de vier soekoe's gezamenlijk, of, beter gezegd, eene nederzetting werd

geen negari, trad niet zelfstandig op, zoo lang zij geen personen bevatte tot elk

van de vier soekoe's behoorende. Thans, nu de meeste negari's uit leden van meer

dan vier soekoe's bestaan, spreekt men nog altijd van negari bakaampè

soekoe, d. i. een negari heeft, of is samengesteld uit, vier soekoe's.

') Ook Tjiniap;6 en Tjopniagö uitgesproken.

) Men kan echter niet altijd een vierde dooi' sasoekoe vertalen.
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Nog van een andere verdeeling in stammen maakt de legende gewag en wel

eene die afhankelyk is van de woonplaats. Daar waren eens, zoo luidt het verhaal,

vier koningskinderen, waarvan het eerste gesproten was uit het huwelijk van den

vorst met eene vrouw, het tweede uit zijn echtverbintenis met een tijger, het

derde schonk hem een vrouwelijke hond , het vierde werd geboren uit zijn huwelijk

met een kat. Die kinderen zouden de stamvaders zijn van de bewoners van Tanah-

data , van Loehaq i) Agam , van Koeboeëng 2) Tigó-balé en van Ranah ') Limó-

poeloew; nog tegenwoordig rekenen de inwoners van Tanah-data zich de edelsten

en noemen de overigen tijger- honden- en kattenkinderen.

In iedere negari kon een persoon of een gezin zich komen vestigen, onver-

schillig tot welke soekoe zij behoorden, en daarbij verwierf men dezelfde rechten en

aanvaardde men dezelfde verplichtingen als zij die reeds vroeger deel uitmaakten

van de negari. Vestigden zich, b.v. , in eene negari personen van de soekoe Piliang,

dan voegde men, ter onderscheiding, bij den naam Piliang den naam van de plaats

hunner herkomst. Zoo sprak men van Piliang Koempai, waarvan later het Piliang

verloren ging en alleen het Koempai behouden bleef, dat nu als de naam eener

bijzondere soekoe werd beschouwd. Op deze wijze zijn onderscheidene der tegenwoor-

dige soekoe's ontstaan, maar ik zou niet durven beweren dat allen zoo ontstonden.

Onder de meer algemeene namen van soekoe's treft men de volgende aan

:

Malajoe. Tjeniagó.

Tapang of Patapang. Si-Koembang.

Püiang. Koempai.

Tandjoeëng. Bèndang.

Batoe adjoeëng. Dalimó.

Koetianjije. Pisang.

Kóto. Balansiang (Balai masiang).

Panai. Goetji.

Al de hoofden der verschillende soekoe's vormden het bestuur eener negari;

want de soekoe had niet één, maar verscheidene hoofden, en wel evenveel als er

famihën, boeah paroeï, kampoeëng, waren, die de soekoe samenstelden.

Hierbij zij opgemerkt dat kampoeëng in de Manangkabosche landen nooit de betee-

kenis heeft van dorp, zooals het spraakgebruik der Indo-Europeanen allicht zou

doen vermoeden ; het woord drukt een familieband uit , en wordt ook gebruikt om

de bijeenstaande huizen, door de familie bewoond, aan te duiden; met het oog op

dit laatste zou men het dus door wijk kunnen vertalen, dat echter de beteekenis

niet ten volle teruggeeft. Somtijds verstaat men onder boeah paroeï de familie in

•) Gewest. -) Dal, laagte; eigenlijk; modderpoel, zooals die waarin olifanten en kar-

bouwen zich wentelen. ') Vlakte.
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engeren zin, de nakomelingen van een nog levenden of overleden niniëq, mits

niet de eerste die zich in de streek vestigde; hierin ligt derhalve nog een onder-

scheid tusschen boeah paroeï en kampoeëng.

In de eerste tijden was in iedere familie de oudste stamvader het hoofd, maar

later werd, bij overlijden van den oudsten, door de familie een familiehoofd gekozen

uit de broeders en de zusterszonen van den overledene. Men koos dengene die zich

door meerdere ontwikkeling en handigheid boven de andereu onderscheidde. Zich

tegen die keuze te verzetten zou de andere rechthebbenden eenvoudig belachelijk

hebben gemaakt in de oogen hunner kampoeëng-genooten. De keuze van een nieuw

familiehoofd had niet zelden plaats gedurende het leven van den titularis, en hem

werd dan goedkeurng gevraagd van het genomen besluit.

Die familiehoofden droegen den naam pangh oei oe, welke woord de voorste,

de eerste beteekent. Allen waren gelijk in rang, doch de panghoeloe van de

oudste familie in elke soekoe had de eereplaats in de vergadering, rapé, der fami-

liehoofden. Men noemde hem panghoeloe poetjoewq of enkel poetjoewq,

eigenlijk de naam van het kruingedeelte van sommige gewassen waaruit de nieuwe

bladeren voortspruiten. Dezelfde hoofden droegen ook de namen tiang pandjang
en pitoenggoew.

Wanneer er in de negari zaken moesten behandeld worden van algemeen be-

lang, dan kwamen al de poetjoewq's bijeen, als afgevaardigden van hunne soekoe's.

Naar gelang van hun aantal sprak men van de panghoeloe of van de datoewq nan

balimó of batoedjoew, d.w.z. de vijf of de zeven panghoeloe's. In die vergadering

presideerde de panghoeloe van de soekoe waartoe de eerste bewoners van de plaats

behoorden.

ledere negari heeft haar eigen overlevering omtrent haar ontstaan, en wij had-

den dikwijls gelegenheid op te merken, dat in het zuiden der Padangsche Boven-

landen al die overleveringen op elkander gelijken.

De eerste niniëq , Datoewq A. of B. , kwam van Pariangan-Padang-pandjang

en nam de landstreek in bezit. Later kwamen meerdere personen zich vestigen

nabij de door hem ontgonnen landen, en werden de grenzen bepaald tusschen hun

gebied en de streken door de volgelingen van andere niniëq's bewoond. Bij een

toenemende bevolking ontstond ras de behoefte aan het vestigen van de negari;

balai en moesadjid werden gebouwd, en men begon elkander te helpen aan het

oprichten van meer duurzame woningen en het aanleggen van waterleidingen voor

het besproeien der sawah's. Tegen overvallen van buiten werd het dorp versterkt

door grachten en door wallen van riviersteenen of aarde opgeworpen, koeboe en

pari geheeten, en met doorn-bamboe beplant. Nam de bevolking te sterk toe,

dan vormden zich kleinere nederzettingen, tarataq, die, wat rechten en verplich-

tingen aangaat, met het moederdorp verbonden, ba tal i, bleven.
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Vóór het ontstaan der negari waren er, behalve de later te bespreken hoofden

des gezins in engere beteekenis, alleen panghoeloe's , maar niet zoodra was de

negari geboren, of er ontstond behoefte aan meerdere waardigheidsbekleeders

;

want eischten de kerk en de rechtspraak de hare, ook de ontelbare twisten en

oorlogen met aangrenzende dorpen maakten een gilde van aanvoerders en voor-

vechters noodzakelijk. De personen die de panghoeloe's in iedere soekoe ter zijde

stonden, waren vooreerst de manti, wiens functiën bij ons door de ambtenaren

van het openbaar ministerie worden vervuld ; voorts de m a 1 im , die in gods-

dienstzaken adviseerde, en eindelijk de doebalang, in het zuidelijkst gedeelte

van — en in sommige streken buiten het Nederlandsch gebied pagawei genoemd,

die als toengkè panghoeloe in vredestijd de uitvoerder was van de besluiten

der rapé panghoeloe en in oorlogstijd de voorvechter. Daar waar vaste belastingen

werden geheven , was tevens aan den pagawei de inning daarvan opgedragen ^).

Ontstonden er geschillen die niet door de hoofden konden worden bijgelegd,

dan werd de oorlog verklaard , die aan de moedigsten en geslepensten de gelegen-

heid opende voor diefstal en roof van menschen en vee. Eenmaal per week kwamen

de partijen elkander in 't open veld bevechten , d. w. z. de doebalang's verschenen

op de versterkingen en bestookten elkander met steenworpen en geweerschoten,

waarbij zij vergezeld waren en aangemoedigd werden door hunne dorpsgenooten en

door de vrouwen , die voedsel en drank aanbrachten. Waren er tanah ra dj 5, dan

werden deze tot strijdperk gekozen, omdat die kleine stukken grond, op de grenzen

der negari's gelegen en voor niemand van eenig nut, ter vrijwaring van de ver-

antwoordelijkheid door het solidariteitsstelsel opgelegd, tot onzijdig grondgebied

waren verklaard. Waar geen tanah radjö bestond, werd voor de kampplaats een

terrein gehuurd , waarvoor beide partijen 6 realen 1 koepang moesten betalen. Slechts

zelden werd men handgemeen, maar wanneer zulks geschiedde en er dooden of

gewonden vielen, dan werd de strijd gewoonlijk gestaakt en het geschil bijgelegd.

Een roode doek aan een woning in de vijandelijke negari opgehangen, was het

teeken dat de oorlog
, parang adatofparang batoe, verklaard was ; terwijl

een gele pajoeëng, van wege den daulat op de strijdplaats geplant, diens hoog

bevel te kennen gaf om het gevecht te staken, — een voorschrift dat echter dikwijls

niet werd nagekomen.

Nog moeten wij hier van de adat-bepaling melding maken, waarby het aan

eenige kategoriën van personen , o. a. aan de goudsmeden , toegestaan was als

onzgdige personen het vijandelijk grondgebied te betreden. Zij dankten dat recht

') Manti waaifchijnlijk slechts een verminkte vorm van het hekende mantri, gelijk

doebalang een verbasterde vorm van hoeloebalang. Malim is het Arabische ivijM-

III. 1. 24
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aan hun geleerden voorvader Tjati-Bilang-Pandai , die in de overleveringen van het

Manangkabosche rijk zulk een groote rol speelt.

Al de bovengenoemde waardigheden waren erfelijk in de geslachten waaruit

met gemeen overleg de eerste titularis gekozen was. Dat die erfelijkheid, voor zoo-

ver de panghoeloe's betreft, verklaard wordt door de uitdrukking panghoeloe

saandikö, houd ik voor een onjuiste opvatting. De adatregel luidt:

Radjó sadaulat;

Panghoeloe saandikó

;

Oerang toewö saoendang-oendang

;

Malim saoegamó;

Manti samó sakató;

Doebalang samó samaloe.

Daarvan werd mij de uitdrukking andikó verklaard en omschreven door:

„Kató nan bana, mamakai nan adije, mamboeang nan tjaboewe, badjalan nan

loeroejs"; — dat wil zeggen: hunne woorden moeten waar zijn, zij moeten het goede

handhaven en alles vermijden wat tot verwarring en twist aanleiding kan geven;

hun levenswandel moet onberispelijk zijn i).

Het negari- bestuur bleef zelfstandig, ook dan wanneer verscheidene negari's

zich met elkander tot ééne confederatie verbonden , zooals in het belang van de

bewoners eener landstreek of van een zelfde dal langzamerhand regel werd. Die

bondgenootschappen werden benoemd naar het aantal kotó's, dorpen, dat zij telden,

en zoo treft men nog tegenwoordig in verschillende streken , zoowel in als buiten

het Nederlandsch grondgebied de IlI, IV, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XX
en L Köto aan.

De toestand hier door ons beschreven , bleef echter niet overal bestaan. In het

zuidelijk deel der Padangsche Bovenlanden en daarbuiten, in Rautau-di-baroew

,

vinden wij het patriarchaal bestuur reeds door een meer autocratisch verdrongen
,

de macht der panghoeloe's gedaald, boven hen een eenhoofdig bestuur in den

persoon van den radjó met rijksgrooten naast zich, sandi radjó of oerang gadang

radjó, als plaatsvervangers en raadslieden. Tusschen dezen en den vroeger beschreven

regeeringsvorm treft men een overgang aan in die negari's waar een der poetjoewq's

den titel van radjó panghoeloe voert, een naam die zijn suprematie duidelijk aanwijst.

') Zulke Maleische omschrijvingen helpen doorgaans niet veel om den grammaticalen zin

der woorden te verstaan, die in die korte, praegnante adat-regelen veelal zeer duister is. De
vergelijking der beteekenis van andika in 't Jav. en Soend. brengt tot de raeening, dat dit

woord hier bevelen, voorschriften moet heteekenen, en daar het voorvoegsel sa een-

heid, gelijkheid, overeenstemming aanduidt, zou men wellicht als volgt kunnen

vertalen: »De radja's zijn één in hun waardigheid, de panghoeloe's in hun bevelen, de oudsten

in het zich gedragen naar de wetten, de malim's in handhaving der godsdienstige voorschriften;

de manti's zijn allen één in woord, de doebalang's één in (eer en) schande."
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De rïïdjö panghoeloe wordt ook toengganei genoemd , een titel die elders slechts

iiau 't hoofd des huizes gegeven wordt. In de streken waar radjó's het bewind

voeren, zegt de overlevering, dat zij werden aangesteld door — en de plaats ver-

vingen van den vorst vau Manangkabo, ja, een enkele, zooals die van Pasimpai,

heet af te stammen van een zoon van dien vorst, wien door zijn vader de land-

streek Pasimpai als apanage werd geschonken. Aan zoodanige schenking of benoeming

ontleenden dan de radjó's het recht van belasting heffen , waaruit men mag opma-

ken , dat ook de vorsten van Manangkabo eertijds de kosten hunner hofhouding

uit vaste belastingen bestreden.

Wanneer een landstreek een bondgenootschap vormde , had men niet zelden

meerdere radjó's die te zamen het bestuur voerden. Nu eens stond een hunner

boven de anderen, zooals in Soengei-Pagoe , waar vier radjó's waren met den

rïïdjó-di-sambah als eersten vorst; dan weder hadden allen gelijken rang, zooals

in de XII Kotó en de Rantau-Batang-Hari , waar wij radj") nan tigó silo, drie

samenzittende of tegelijk regeereude radjó's , aantreffen. De broeder van den radjó

werd radjó moedó genoemd en deze had als rijksbestuurder dikwijls alle macht in

handen.

Op den regel dat riïdjó uitsluitend de titel is voor een mannelijke waardigheid

,

komt in de Manangkabosche landen, zoover mij bekend is, niet meer dan één enkele

uitzondering voor. Soengei-doré , een negari die tegenover Poelau-Poendjoeëng aan

de Batang-Hari gelegen is , wordt bestuurd door een vorstin , wier titel Radjó-Poetih

is. Zij behoort tot het vorstengeslacht van Poelau-Poendjoeëng ; daar volgt de manne-

lijke erfgenaam op , te Soengei-döré de vrouwelijke.

Het gebied der radjó's strekt zich niet zelden slechts over een enkele of over

weinige negari's uit; waaruit volgt, dat de macht van ieder dier staatjes zeer onbe-

duidend is. De machtigste radjó der Rantau-Batang-Hari , Bagindó-Ratoe van Si-Goen-

toewe, kan niet meer dan eenige honderden gewapenden op de been brengen.

Laat ons thans , alvorens tot de beschouwing van het bestuur in Djambi , Rawas en

Lebong over te gaan , nog eerst een blik werpen op de veranderingen die sedert

de Europeesche overheersching in het inlandsch bestuur der Manangkabosche landen

hebben plaats gehad.

Te verwonderen is het niet, dat langzamerhand door het Ned.-Indisch bestuur

getracht werd naar meer centralisatie dan mogelijk was bij de veelhoofdige soekoe-

regeering , dat de familie-hoofden op den achtergrond traden en de poetjoewq , of degeen

die hem als afgevaardigde der panghoeloe's verving, beschouwd werd als de eerste

in de soekoe; zelfs is het niet onwaarschynlijk dat het overheerschende ras, door

onvoldoende kennis van de ware toestanden — een gevolg van volstrekte onbe-

kendheid met de landstaal — zich den poetjoewq voorstelde als het hoofd van de

soekoe; want in alle geschriften uit de eerste tgden onzer vestiging wordt van een
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panghoeloe soekoe Malajoe, panghoeloe soekoe Kötó enz. gesproken, alsof er in

iedere soekoe slechts één panghoeloe was.

Toen dan ook het bestuur genoegzaam geregeld was, werd over iedere soekoe

in elke negari een panghoeloe soekoe aangesteld, waarvoor de persoon genomen werd

dien de volkskeuze aanwees, wanneer tegen zgne aanstelling bg het Gouvernement

geene bezwaren bestonden.

In tegenstelling van de adat-panghoeloe's werden deze gezaghebbenden door de

bevolking panghoeloe rödi , d. i. panghoeloe's voor de heerendiensten , genoemd ').

Over iedere negari werd een panghoeloe aangesteld om boven de gezamenlijke

panghoeloe soekoe te staan , met den titel panghoeloe kapaló ; en een vereeniging van

negari's, die laré genoemd werd en waarvoor in den regel de oude bondgenoot-

schappen genomen werden, kreeg tot bestuurder een toeankoe laré, een larashoofd.

Bij de benoeming dezer beide hoofden wordt steeds de volkskeuze geraadpleegd en

gewoonlijk in overeenstemming met deze gehandeld. Waar oorspronkelijk radjó's

waren, werden dezen meestal tot negari- en larashoofden gekozen. Hier heeft echter

het woord laré een andere beteekenis dan die welke wij vroeger leerden kennen;

want toen was het de naam voor de partijen waarin het volk zich verdeelde, ten

gevolge der twisten over de toepassing van de adat -).

Uit het eerste deel van dit werk kan blyken, dat hetgeen wg hier omtrent

den bestuurstoestand als regel meedeelden, niet zonder uitzonderingen is. Soms

hebben meerdere soekoe's slechts één soekoehoofd, en ook ziet men niet zelden

meerdere negari's onder één panghoeloe kapaló vereenigd. En als gevolg van de

versnippering der soekoe's treft men ook een enkele maal in denzelfden stam twee

of drie panghoeloe's aan.

De eerbied dien de Maleier aan zijne hoofden betoont , is in 't algemeen niet

groot, iets waartoe de wording der maleische samenleving gereedelijk aanleiding gaf.

De adatregel (die echter niet in allen deele een afspiegeling is van de werkelykheid)

:

„Radjó adije radjó di sambah, Radjó laUn radjö di sangga^)," wijst er reeds op,

dat de persoon niet om den stand geëerbiedigd moet worden, maar dat wel degelgk

z^n handel en wandel ontzag en achting moeten afdwingen. In waarheid bestaat

er dan ook geen groote afstand in ontwikkeling tusschen de verschillende leden

der Maleische maatschappy en weten de hoofden zich maar weinig boven hunne

onderhoorigen te verheffen. Maar waarheen die adat-regel ons ook in theorie zou

kunnen leiden, in de praktijk vinden we dat zij die hoofden zijn volgens de adat,

') Ródi is eene omzetting van ordi, ons order.

') Ook treft men het woord aan in de uitdrukking : bSdije nan sSlaré , bSdije nan doew\

laré, een éénloop-, een tweeloop-geweer.

') D.i. de rechtvaardige vorst wordt geëerd; de vorst die de wetten verkracht, wordt

gewraakt.
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hooger in achting staan dan de van regeeringswege aangestelde inlandsche ambte-

naren, tenzij deze tot de poetjoewq-familie behoorden, alvorens zij aan hun benoe-

ming den titel panghoeloe of toeankoe dankten.

Het eenvoudigste eerbewijs bij de Maleiers is de groet, salam, zooals wij dien

op blz. 118 beschreven; het aanbieden van den knap/.ak met tabak en sirië gaat

gewoonlijk daarmede gepaard.

In tegenwoordigheid van een meerdere in rang of jaren te blijven staan is

niet welvoegelijk , en wanneer men voor een radjó verschijnt, eischt de adat een

andere wijze van zitten dan het gewone basiló , 't zitten met gekruiste beenen. Dan

moeten de beenen naar ééne zijde op den grond liggen, ongeveer op de manier

van het zitten der vrouwen.

Alvorens op die wijze plaats te nemen, ontbloot men het hoofd en maakt de

sambah, waartoe men, op de knieën liggende, het lichaam voorover buigt met het

hoofd ter aarde en de beide tegen elkander geplaatste handen omhoog, zoodat de

duimen de kruin van het hoofd raken. Tot drie malen wordt die groet herhaald.

Het verschil in stand is, zooals wij reeds gezegd hebben, niet scherp afgebakend.

Twee standen, mits dit woord niet in de strenge beteekenis worde opgevat die men

daaraan in onze taal hecht, bangsó of bansó, zou men in de zuidelijke Padang-

sche Bovenlanden kunnen onderscheiden, dien der oerang patoeï en dien der

oerang banjaq. Voor de Manangkabosche landen buiten het Nederlandsch gebied

moet daarbg nog een derde gevoegd worden , die van de andere door een veel groo-

tere klove gescheiden is, namelijk dien der slaven en pandelingen, latjië of

boedaq en oerang hambó ofkamanakan di bawah loetoeï genoemd

,

aan welke wij straks een woord zullen wijden.

Tot de oerang patoeï behooren de oerang ampè djinijs, de waardigheids-

bekleeders in de soekoe, die wij vroeger reeds noemden: de panghoeloe, malim,

manti en doebalang; voorts de geestelijkheid of oerang oegamó, namelijk de imam, katib,

bilal, pakië en labai, en eindelijk de oerang tjadiëq pandai, dat zijn zij die, ver-

trouwd met de adat, zich onderscheiden door ondervinding en welbespraaktheid,

eigenschappen die meestal gepaard gaan met meerdere gegoedheid.

Alle andere personen behooren tot den stand der oerang banjaq.

De adat-panghoeloe's , door de bevolking ook panghoeloe andikó, of, elders,

panghoeloe soerambi genoemd , worden ook wel met den naam van panghoe-

loe kampoeëng aangeduid, en eenigszins als wijkmeesters beschouwd. Met hunne

benoeming laat het Gouvernement zich niet in , evenmin als met hunne bezoldiging.

Zij zijn het die de bevelen van den panghoeloe soekoe ontvangen en aan hunne anaq

boeah, onderhoorigen , overbrengen.

Behalve de reeds genoemde treft men nog panghoeloe's limbagó aan. Dezen

titel kan iedere vrije Maleier zich verwerven. Zelfs een gewezen pandeling kan
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panghoeloe limbagó worden, of, wat, zooals we straks zullen zien, daarmede gelgk

staat, een titel aannemen met het praedicaat datoewq. Daarvoor heeft hij slechts

aan de gezamenlijke panghoeloe's van de negari 20 realen uit te keeren en een feest

te geven aan de oerang patoeï, dat mandjamoekan negari genoemd wordt. In de

gewesten onder ons bestuur zijn deze panghoeloe's van persoonlijke heerendiensten

vrijgesteld , hetgeen tot veel misbruik aanleiding geeft en alleen de reden is waarom

vele gegoeden den rang van panghoeloe limbagó koopen ; want aan het inlandsch

bestuur krijgen zij daardoor geen deel. De meening echter dat deze geld-aristo-

cratie, als wij 't zoo noemen mogen, vreemd is aan de Maleische maatschappij, en

alleen een uitvloeisel van de door het Gouvernement ingestelde heerendiensten,

is onjuist; want ook buiten ons gebied, bijv. te Poelau-Poendjoeëng, treft men vele

zulke panghoeloe's aan. De koopsom voor den titel behoort daar tot de inkomsten

van den radjó.

Terwijl de waardigheid van adat-panghoeloe erfelijk is, vervalt die van pang-

hoeloe limbagó met den dood.

Het schijnt niet overbodig hier even aan te stippen, dat de titels van imam-

en katib-adat die men in sommige streken aantreft, en die evenzoo eeretitels zgn,

zonder op eigenlijke kerkelijke functiën te wijzen
,
geenszins , zooals door sommigen

beneerd wordt, op dezelfde wijze als die van panghoeloe limbagó te verkrijgen

zyn. Bij het grondvesten der negari's en later bij het ontstaan der confederaties

werden bepaalde soekoe's of negari's aangewezen waaruit de personen voor deze

betrekkingen gekozen moesten worden.

Eerst in 1876 had binnen het Gouvernement Sumatra's Westkust de vrijver-

klaring der slaven en pandelingen plaats, hoewel het Regeeringsreglement uitdruk-

kelijk bepaalde, dat met 1 Januari 1860 de slavernij in geheel Nederlandsch Indië

zou zgn afgeschaft. Het bestuur betaalde de belasting, isi-adat, die aan de panghoe-

loe's moest worden voldaan , en bekostigde de feesten waarbij de vrijverklaarden

met hunne vroegere meesters aanzaten , en met welke de te lang verschoven maat-

regel besloten werd. De kosten beliepen voor het geheele Gouvernement ƒ 393,964,

namelyk ƒ359.614 voor de residentie Tapanoeli en slechts ƒ 34,350 voor de

Padangsche Bovenlanden ^).

Nog onlangs, den n^en April 1880, werd de slavernij in het pas onder

Nederlandsch bestuur gebrachte landschap Pangkalan-Kötó-baroe afgeschaft en kre-

gen 1 88 personen , aan 1 9 meesters behoorende , de vrijheid , waarvoor het Gouverne-

ment ƒ 1500 betaalde, nl. ƒ 2 16.60 voor isi-adat aan de panghoeloe nan doewo

balé (20 reaal of ƒ 1 1 .40 per slavenhouder) , en het overige voor 't feest der vrg-

verklaring.

') Zie Kol. Verslag 1877, bl. 75.
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Komen dus biuuen het Nederlandsch-Iudisch grondgebied in Midden-Sumatra

geen slaven meer voor, daarbuiten is hun getal nog aanzienlijk. In de onafhanke-

lijke staatjes is als radjó hij het machtigst, die de meeste slaven bezit om zijn velden

te bearbeiden en de wapens voor hem te voeren.

Voor de niet vrije personen in Midden-Sumatra is de naam „slaven" niet geheel

juist , ten minste niet , wanneer men daarbij deukt aan slaven als in de Nieuwe wereld.

De boedaq of latjië zijn gekochte of geroofde personen of hunne afstammelingen.

Zij die in 1876 werden vrijverklaard, waren voor 't meerendeel nakomelingen van men-

schen die gedurende de padri-oorlogen gevangen genomen en daarna Yerkocht waren.

De personen die ter kwijting van schuld hunne schuldeischers dienen, vormen

de groep van de kamanakan di bawah loetoeï, de zusterskinderen onder de knie.

Het zijn de zoogenaamde pandelingen , die door 't betalen hunner schuld weder

vrij worden, en wel lapé oenggé, zoo vrij als een vogel, in tegenstelling van de-

genen die door hunne meesters werden vrijverklaard als belooning voor trouwe

diensten, en die men lapé ajam , zoo vrij als een kip, noemde. Deze laatsten waren

o-ehouden bij hun meester te blijven inwonen en hem bij den arbeid te helpen.

Hun maatschappelijke toestand ligt uitgedrukt in den volgenden adat-regel: „Indaq

bolië mamakai nan patoeï, roemahnjó indaq bolië bapoentjaq, doedoewq indaq bolië

sahamparan , tagaq indaq bolië sapamatang." De vertaling luidt : „zij mogen zich niet

kleeden als vrge Maleiers , hun huizen mogen geen hoorns hebben , het aanzitten met

vrije Maleiers is hun verboden (bij den maaltijd en bij feesten bedienen zij dezen)

en in tegenwoordigheid van vrije Maleiers behooren zij eerbiedig neer te hurken" i).

Met dezen maatschappelijken toestand stemt hun rechtstoestand overeen ; ook daarin

staan zij bij den vrijen Maleier ten achteren.

Mishandeling van slaven kwam en komt nog slechts hoogst zelden voor en

over 't geheel is hun lot niet te vergelijken met dat hunner Afrikaansche broeders.

Trouwens een goede behandeling is in 't belang der meesters ; want zoo heel moeielijk

zou het een slaaf niet vallen , door de vlucht binnen Gouvernements grondgebied zijne

vrijheid te herwinnen. Maar voorbeelden komen daarvan niet voor. Zoo weinig ver-

schilde in sommige streken het lot van slaven en van vrijen, dat bij de emancipatie

sommigen verkozen in dezelfde verhouding tot hunne meesters te blijven, met wie

zij dan ook als 't ware deel van hetzelfde gezin uitmaakten.

Wij moeten thans ook met een enkel woord spreken over de inkomsten die

de inlandsche hoofden in de Manangkabosche landen, binnen en buiten ons gebied,

genieten, en over de verplichtingen die, in den vorm van heerendienst en belastin-

gen, op de bevolking rusten.

') Letterlijk staat er: zij mogen niet niet hen oji clezeltVle sprei of mat zitten, zij mogen

niet met hen op hetzelfde sawah-dijkje staan.
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Van Gouvernementswege genieten alleen die hoofden vaste inkomsten welke

zijn aangesteld of een akte van erkenning ontvangen hebben. De larashoofden wor-

den met ƒ 80 en de panghoeloe's kapaló raet f 20 's maands bezoldigd , en beide

deelen met de panghoeloe's soekoe de koffieprocenten , bestaande in een gulden voor

ieder door de bevolking geleverd pikol koffie. Bovendien ontvangen die hoofden welke

zitting hebben in de rapatsi), al de larashoofden en eenige der panghoeloe's kapaló,

een deel van de gelden die de eischers in burgerlijke gedingen hebben te storten

bg het aanbrengen hunner zaak.

Vóór den laten November 1875, toen de bevolking van Sumatra's Westkust

nog in het bezit was harer eigene rechtspleging, werd aan de hoofden bij wie een

geding werd voorgebracht, de zoogenaamde taije amé betaald, een geschenk in

geld, gewoonlijk van beide partijen, waarbij niet zelden van 't vreemde beginsel

werd uitgegaan , dat wie 't meeste betaalde het recht aan zijne zijde had. De straffen

voor misdrijven en overtredingen bestonden, zooals wg later zullen zien , hoofdzakelijk

in boeten , die ook een belangrijk deel der inkomsten van de hoofden uitmaakten.

De eigenlijke volkshoofden, de adat-panghoeloe's , trokken van die inkomsten weinig

of niets, daar ze grootendeels ten bate kwamen der bovengenoemde dignitarissen,

die hun mandaat van het Gouvernement ontvingen.

Geheel anders is het buiten ons gebied, en ook op de enkele afgelegene plaat-

sen daarbinnen die, omgeven door nagenoeg ontoegankelijke wildernissen, vreemd

blijven aan onze beschavende (!) verordeningen en ordonnanciën, maar zich dan ook

terecht of ten onrechte ontheven rekenen van de verplichting om op te komen in

heerendienst of koffie te leveren voor de veilingen te Padang.

In de kleine staatjes waar radjó's de macht in handen hebben , ontvangen de

panghoeloe's slechts het kleinste deel der taije amé en ook alle andere inkomsten

moeten zij daar met den radjó deelen.

De bron die we boven noemden, de rechtspleging, vloeide het mildst, maar

bovendien, evenals bij alle volken op gelijke beschavingshoogte met de Maleiers,

genieten de hoofden tal van huidegiften en belastingen, die, hoewel niet wette-

Igk verordend, zelfs binnen ons gebied nog heden worden opgebracht. Voor

den verkoop van een koe, bijv., wordt 50 cents, voor dien van een buffel f 1

betaald, en evenveel voor ieder dier dat geslacht wordt. Het hart en de tong van

het geslachte vee wordt aan de hoofden geschonken , en de longen vallen den doe-

balang ten deel. Wordt er een feest gegeven , dan ontvangen de hoofden meer of

minder, naar gelang dat een buffel, een koe of een geit of slechts eenige kippen

geslacht worden. Bij verkoop of verpanding van grond, bg vestiging in een negari.

f

') De rechtbanken die in werking traden met de invoering der nieuwe rechtspleging op

1 November 1875.
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bij 't inzamelen van boschproducten , bij de jacht, bij verkoop van handelsgoederen,

bij overlijden, bij hanengevechten i) en bij zoovele gelegenheden meer, wordt aan

de hoofden een belasting betaald, hetgeen men maïsi adat noemt , voldoen aan de

adat, of man oe wang limbagö, de huidegift betalen. Het voorschrift luidt:

„Adat di isi, limbagö di toewang"'').

Als voorbeeld van de belastingen, behalve die welke de adat voorschrijft, door

de hoofden buiten ons gebied in de Manangkabosche landen geheven, laat ik

hier volgen wat mij daarvan bekend is in het onlangs bg het Gouvernement van

Sumatra's Westkust ingelijfde gedeelte van Pangkalan-Kötó-baroe.

Die belastingen waren drie in getal en werden genoemd pangiritan tïlroe-

boewq, rödi tSroeboewq en bas ij e manggalé. Van deze is de eerste de

oudste en werden de beide laatste ingevoerd, nadat zekere Datoewq-Padoekó-Sin-

dóró in die streek den meesten invloed had gekregen en er de sedert tot stand ge-

brachte onderwerping aan het Nederlandsche gezag had voorbereid.

De beide eerste belastingen , die respectievelijk ten goede kwamen aan de Datoewq

limó soekoe, hoofden der vijf soekoe's, en aan evengenoemden Padoekó-Sindóró

,

werden geheven van alle ingevoerde of doorgevoerde troeboek^), en bedroegen 1

van iedere 100 stuks en 25 cents van dezelfde hoeveelheid.

De hasije manggalé, belasting op handeldrijven , werd betaald van alle andere

handelsgoederen, ten behoeve der gezamenlijke panghoeloe's , die twaalf in getal zijn.

Voor een kist zijde bedroeg die f 20

pikol katoen 3J

„ trassi *) JJ

„ ambalau ^) )J

„ lood of tin J)

„ kruid Ji

„ getali JJ

tabak JJ

karbouw per stuk J? 0.25

vo or lijnwaden
,
goud en zilverdraad / 5 van iedere f 250 aan waarde.

') Deze betaling heeft natiuirlijk niet meer plaats sedert het hanenvechten verboden is.

Vroeger werd van 5 tot 10"/^ geheven, en nog geen twintig jaar geleden werd het recht van

die heffing door de hoofden van Si-Djoendjoeëng aan een Chinees verpacht.

-) Ook : di toengi.

3) Een viscli, Al au sa macrura. Hier is vermoedelijk telor troeboek , de kuit van de

troeboek bedoeld. De troeboek, die vooral in de Brouwerstraat in het rijk van Siak gevangen

wordt, levert in hare kuit, die als kaviaar gegeten wordt, een zeer gezocht en naar alle oorden

van den Archipel verzonden handelsartikel. Niet de visch zelve, maar hare kuit is een ge-

woon voorwerp van den handel.

'') Een conserf van visch of garnalen gemaakt, om er spijzen mede te kruiden.

4 Zie bldz. 31.

III. 1. 25
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Met de inning waren de pagawei's belast , die daarvoor Vs van de opbrengst

kregen, welke voor de drie belastingen samen ± f 4600 'sjaars bedroeg.

Tot de heerendiensten waartoe de bevolking geroepen wordt, behoort in de

eerste plaats de door de adat voorgeschrevene en in de onafhankelijke staatjes nog

in zwang zijnde hulp aan radjó en panghoeloe's verleend bij het aanleggen en be-

bouwen der rijstvelden; een hulp die men, zooals wg later zullen zien, ook den

dorpsgenoot bewijst, maar dan onder de stilzwijgende voorwaarde, dat ook deze

op zijne beurt behulpzaam zij. Zeker bestaan er in Rantau-di-Baroew nog andere

heerendiensten ten behoeve van de radjó's, maar zij zijn mij onbekend.

De heerendienst binnen ons gebied bepaalt zich tot het onderhoud en den

aanleg van wegen en bruggen, het betrekken van wachten bij Gouvernements ge-

bouwen en bij inlandsche hoofden en ambtenaren.

Drukkend zijn deze heerendiensten niet overal, maar het moet niettemin erkend

worden, dat ze in onderscheidene streken zeer ongelijke lasten op de schouders der

bevolking leggen, te meer daar als algemeene regel is aangenomen — er zijn echter

uitzonderingen — dat ieder distrikt de wegen binnen zijn eigen gebied heeft te onder-

houden. Een blik op de gegevens omtrent volkrijkheid, in Deel II van dit werk , doet

myne bedoeling aanstonds in het oog vallen , die ten overvloede uit de volgende cijfers

kan blijken. In eenige negari's van het terrein onzer onderzoekingen kwam de be-

volking 90 dagen, in andere 48 en in weer andere 20 dagen in 't jaar in heeren-

dienst uit.

Doch nutteloos is die arbeid niet. De bevolking hier behoeft niet te vragen:

waartoe die heirbanen ? want van de prachtige bergwegen in het Gouvernement

Sumatra's Westkust heeft zij voordeel en genot. Dank zij een veestapel en paarden-

stoet die, hoewel zij in 18ö7 ten gevolge eener epidemische ziekte sterk verminder-

den, toch nog aanmerkelijk te noemen zijn, heerscht er een druk verkeer. Waar

het wegennet het uitgebreidst is , daar is de welvaart het grootst ; door wegen zullen

wij het vertier zien toenemen, en worden zij doorgetrokken tot aan de grenzen der

onafhankelgke streken , dan zal een vredelievende annexatie daarvan niet lang meer

uitblijven. Nabij de grenzen controleurs die het volk en zijn taal kennen en voor

dat volk genegenheid gevoelen, en goede transportwegen tot aan de grensscheiding ,

—

ziedaar de middelen die, sneller dan de bajonetten, het Nederlandsch gezag over

geheel Midden-Sumatra zullen verbreiden.

Moge het in algemeenen zin ook wenschelgk zijn de heerendiensten voor een

groot gedeelte af te schaffen , omdat uit den aard der zaak dikwijls zooveel meer

werkkracht en tijd verloren gaat, dan voor den vereischten arbeid werkelijk noodig

is, toch is voor een geheele opheffing thans het oogenblik nog niet gekomen. Als

overgan gsmaatregel zou afkoopbaarstelling der heerendiensten beproefd kunnen wor-

den ; want geheel vreemd is belasting in geld niet, zooals blgkt uit het feit dat
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sommige negari's de onderhoudskosten dragen van den weg door de kloof van de

Anei, voorts uit de mededeeling dat de bevolking eertijds bijdroeg voor de herstellingen

aan den weg over Pajó, die Solöq met Padang verbond, en uit het hoofdgeld dut reeds

in 1846 te Si-Djoendjoeëng geheven werd om inlanders te beloonen die politieke

misdadigers hadden gearresteerd.

Algeheele afschaffing van heerendiensten zal onvermgdelijk gepaard moeten

gaan met een vermeerdering van de bezoldigingen aan de ambtenaren en hoofden

,

zoowel de Europeesche als de inlandsche; maar die algeheele afschaffing zou daar-

enboven onnoodig en onverstandig zijn: onnoodig, omdat het belang van de bevol-

king daarmede niet gebaat is; onverstandig, omdat vraag en aanbod op het gebied

van vrijen arbeid in Midden-Sumatra in geheel exceptioneelen toestand verkeeren.

Een enkel voorbeeld uit vele. Wanneer een controleur in zijn onderafdeeling

reist in het belang van padi- of koffiekultuur, om de wegen en bruggen te inspec-

teeren, om recht te spreken als politierechter of om als magistraat een misdaad

tot klaarheid te brengen, dan wordt zijn bagage, — een veldbed, eenig kookgereed-

schap, levensmiddelen en schrijfbehoeften, — door de bevolking van dorp tot dorp

tegen een vastgesteld loon in heerendieust getransporteerd. By zijn aankomst op de

plaats van bestemming wordt daar, alweder in betaalden heerendienst, gras voor zijn

paard gesneden; reeds in 1842 bedroeg de daarvoor vastgestelde betaling 12 cents

per vracht en thans, zoo ik wel heb, 15 cents.

Deze diensten nu zijn voor de bevolking niet bezwarend, althans veel minder

dan een aequivalent in geld zou zijn; maar bij de afschaffing dezer verplichte hulp,

die geheel in overeenstemming is met den aard, de zeden en gewoonten van het

volk, zou de ambtenaar in het zuiden der Padangsche Bovenlanden zijne taak niet

kunnen vervullen, omdat aanbod van arbeid herhaaldelijk zou ontbreken, ook

waar de vraag geen vertraging toeliet.

Wanneer de helder klaterende beken na een hevigen regen in woedende berg-

stroomen zijn omgezet, die hun bruine golven voorwaarts zweepen, dan bezwijkt

menige brug, die aanstonds moet worden vernieuwd, wil de gemeenschap niet ge-

stremd worden. Ook dat geschiedt in heerendienst door de belanghebbende bevol-

king, en gelukkig! want moest zij daarvoor een aequivalent in geld betalen , de brug

zou haar minstens tienmaal meer kosten dan thans het geval is.

Maar zeker is in het belang van de bevolking, en dus ook van den Staat, de

afschaffing van de verplichte koffielevering gewenscht. Hij die in de gelegenheid

was kennis te nemen van het stelsellooze mengsel van dikwijls willekeurige bevelen

en besluiten ^), die sedert het jaar 1842 aan de bevolking werden opgedrongen , zal

') Het uitgebreidst is de geschiedenis van de koffiekultuur ter Westkust van Suniatra

behandeld in het rapport van den Hoofd-Inspecteur der koffiekultuur, den Heer ü. Pies, door
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niet darven ontkennen dat tegenwoordig zoowel aaaplant, onderhoud, pluk, berei-

ding als levering van de koffie verplicht zijn en plaats hebben op hoog bevel en onder

gestadig toezicht van het bestuur. Die dwang is noodig totdat alle herinnering zal

zijn uitgewischt aan gedwongen levering tegen een prijs bij welks vaststelling alleen

werd te rade gegaan met de behoeften van de schatkist.

Dwing den Maleier tot arbeid die herazelven baat, tot vermeerdering van zgn

welvaart, tot ontwikkeling van zijne maatschappij, maar dat men zich tevreden

stelle met de indirecte voordeelen die tengevolge van dezen vooruitgang den Staat

ten goede komen. Weldra zal alle dwang dan overbodig zijn.

Zoolang die dwang noodig is, eischt eerlijkheid en goede trouw dat men ook

spreke van dwang , en niet van aanmoediging, overreding, van het er

heen leiden en dergelijke meer.

Of dwang in kultuurzaken werkelijk onmisbaar is? Weinige jaren geleden was

de padi-oogst in de XIII Kötó buitengewoon ruim; de opbrengst bedroeg meer dan

het dubbele van andere jaren. De landbouwende bevolking besloot toen een jaar

vacantie te nemen. Het bestuur heeft zeer terecht gezorgd dat de velden bewerkt

en bebouwd werden. Controle, dwang zelfs, is en kan niet anders zijn dan in het

belang van het volk, zoodra slechts de gedwongen levering ophoudt en de planter

de vrije beschikking krijgt over zijn product. Als belasting is die levering in de

hoogste mate vicieus en onrechtvaardig.

Voor eiken pikol koffie l^te soort ontvangt de Maleier ƒ14, zoodat, bij een

gemiddelden marktprijs van ƒ 58^), iemand die per jaar 6 pikols levert, zooals er

honderden zijn, na aftrek van de transportkosten, een belasting betaalt van + ƒ234, —
een cijfer waarvan de belangrijkheid te meer uitkomt, wanneer men weet dat de

bezoldiging van een negari-hoofd ƒ240 'sjaars bedraagt.

Maar niet overal wordt door de bevolking koffie geplant en geleverd; hetz^

door gebrek aan uitstekende gronden , — want goede gronden ontbreken ner-

gens in de Padangsche Boven- en Benedenlanden ; — hetzij ten gevolge van een

lijdelijk maar standvastig verzet, waarbij invloeden in het spel zijn die het voort-

bestaan van de wet op interneering en uitzetting gebiedend noodzakelyk maken, —
een verzet dat zich soms verschuilt achter een beweerd gemis aan terreinen voor

de kuituur geschikt; hetzij eindelijk dat, zooals wij vroeger zagen, de afgelegen

woonplaats alle toezicht op het nakomen der gegeven bevelen onmogelijk maakt,

wegens het ten eenenmale ontoereikend getal Europeesche ambtenaren.

Nog een enkel cijfer ten slotte. Van 1848 tot 1877 werden door de bevolking

hem opgesteld na een onderzoek in loco (Batavia, Ogilvie & Co. 1878). Maar niet alle op die

geschiedenis betrekking hebbende besluiten en bestuursraaatregelen zijn in dat werk opgeno-

men; er ontbreken vele die voor een juiste waardeering onmisbaar zijn.

') Zooals die in 1877 was.

Ifi
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der onderafdeelingen Lolo en Soengei-Pagoe , Kötó VII, Soepajang en Alahan-

pandjang niet minder dan 281,164 pikols koffie aan den lande geleverd. Tegen een

gemiddelden marktprijs van f 30 het pikol , vertegenwoordigt dit een waarde van

/ 8,434,920. Nemen wij aan dat de bevolking gemiddeld ƒ10 voor eiken pikol heeft

ontvangen, .— in werkelijkheid is het minder, — dan heeft zij met koffie alleen

een som van ƒ 5,623,280 aan belasting betaald of ƒ 332.58 per werkbaren man in

29 jaren, dat is ƒ13.19 per jaar. Die belasting is veel te hoog voor een dun gezaaide

bevolking, zelfs in een land zoo gezegend als Midden-Sumatra. Maar dit gemiddeld

cijfer geeft daarenboven geen juiste voorstelling van den waren toestand, want

inderdaad is de belasting steeds opgevoerd. Zoo betaalde in 1848 iedere werkbare

man ƒ2.45, in 1857 reeds ƒ14.30 en in 1876 niet minder dan ƒ21.85. Doch ook

dit is niet de werkelijkheid; want hoevelen leverden geen koffie en hoevele anderen

een oneindig grootere hoeveelheid dan het gemiddelde

!

Eén voorbeeld: Aijië-Abang leverde in 29 jaren 23,127 pikols koffie onbetaalde

daarmede + ƒ462,540 belasting. Er zijn daar thans 169 werkbare mannen , zoodat

ieder per jaar gemiddeld ƒ94.38 belasting in koffie heeft betaald. En iu Bondjèl betaalt

ieder werkbaar man.... NIETS! Dat er misbruik gemaakt is van heerendiensten,

wie zal 't loochenen? Dat soms meer geëischt werd van de bevolking dan zij dra-

gen kon en dan overeenkwam met hare belangen , het is maar al te waar ! Maar

even waar is het , dat in de laatste jaren de goede weg met prijzenswaardigen spoed ^)

is ingeslagen. Die spoed mag echter geen overijling worden, en daarom is het noodig

dat met overtuiging worde gewaarschuwd tegen loslating van het beginsel , dat de

wetten van een land in overeenstemming moeten zijn met de beschaviugshoogte

waarop het volk staat. Wat recht is in Nederland, kan schreeuwend onrecht zijn

in Midden-Sumatra!

Maar hier zoowel als daar geldt als recht, dat belastingen, welke dan ook,

zooveel mogelijk gelijk behooren te drukken op alle ingezetenen, en daarom is op-

heffing van de verplichte koffielevering een rechtmatige eisch. Zijn niet deze weinige

regelen voldoende om de onbillijkheid van de gedwongen levering als belasting aan

te toonen? De niet-koffie-produceerende districten betalen geen enkel aequivalent. In

') Slechts 20 jaren geleden kwamen in de onderafdeeling Kötó VII (Si-Djoendjoeëng) , be-

halve ten behoeve der inlandsche hoofden en ambtenaren, per dag 113 heerendienstplichtigen

uit, waarvan 29 voor koelidiensten op het étabhssement van den gezaghebber, 40 voor de

steen- en pannenbakkerlj , 10 voor de kalkbranderij , 12 voor de brievenpost, 6 voor het be-

waken van gevangenis en geldkamer, 6 voor het verzorgen der negari-paarden en 10 om de

wacht te houden ter hoofdplaats. Bovendien betaalde de bevolking maandelijks ƒ228 belasting,

waarvan ƒ80 voor politie in de dorpen, f^l voor metselaars in de steenbakkerij en ƒ9G voor

het onderhoud van den weg die Solóq met Padang verbond.

Dat alles is afgeschaft, behalve het bewaken van 's lands gebouwen, waarvoor thans

eenige weinige personen dagelijks in heerendienst uitkomen.
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de indirecte belastingen deelen hunne bewoners voor niet meer dan hunne koffie-

leverende landgenooten.

Bovendien — monopolie, naast vrije cultuur van hetzelfde product, is een onge-

rijmdheid die onvermijdelijk een daling van het zedelijkheidspeil ten gevolge heeft.

Mijne mededeelingen omtrent de even behandelde onderwerpen kunnen, vrat het

zoogenaamde Djambische rijk betreft, niet dan fragmentarisch zijn, daar het mg

slechts vergund is geweest een zeer beperkt gedeelte van dat rijk te bezoeken, en

mijne ambtgenooten, de heeren Schouw Santvoort en Cornelissen bij hunne tochten

op de rivieren, die het land doorsnijden, niet met de bevolking in aanraking kwa-

men, zoodat hun de weg tot plaatselijk onderzoek was afgesneden. In hoofdtrekken

is in het tweede Hoofdstuk van het Iste deel van dit werk, de politieke toestand

van Djambi behandeld; ik zal het daar medegedeelde hier dan ook slechts even

kortelijk aanstippen, om mij verder te bepalen tot het schetsen van de plaatselijke

bijzonderheden, die ik zelf opteekende of die ik vond in de rapporten der evenge-

noemde heeren.

Soetan Taha, de door onze wapenen in 1859 verdreven vorst, wordt langs

de Batang-Hari en nevenrivieren boven den mond der Tembesi erkend, en laat niet

na iedere gelegenheid aan te grijpen om zich ook te doen gelden in die deelen van

zijn vroeger rijk welke thans onder het gezag staan van den door het Gouverne-

ment aangestelden sultan, wiens residentie Teloek-rendah is. In het algemeen kan

men zeggen, dat de bevolking in het stroomgebied der Limoen, Batang-Asei»

Tembesi en Merangin en die der Batang-Hari beneden de Tembesi-monding den

laatsten vorst huldigt, met uitzondering echter van de bewoners van Korintji, waar

de regenten van Indrapoera den meesten invloed hebben, en die van Serampas, ')

Soengei-tenang en de nabij onze grenzen gelegen negari's Sekeladi en Doerian-

Boengin, die zich beschouwen als niet tot het Djambische rijk behoorende of voor

zoover zij hun land een deel van dat rijk noemen, die zich nooit meer dan hun

goeddacht om de bevelen van den Sultan, volgens hen geen ander dan Taha,

hebben bekommerd.

Beide sultans hebben echter slechts zeer geringe, eigenlijk niet noemenswaar-

dige, macht. Eenige honderdtallen pandelingen en slaven maken daarvan de onbe-

duidende kern uit.

Zeer nabij de waarheid komt de bewering dat feitelijk geen Djambi-rijk meer

bestaat, maar dat in 't voormalige sultanaat thans een overgroot getal hoofden

') Zoo noemt men deze landstreek in het Djambische; in het zuiden der Padangsche Bo-

venlanden luidt de naam, vreemd genoeg, Sai-ampai, in plaats van Sarampé, zooals men ver-

wachten zou.



— 199 —

plaatselijk de macht in lianden hebben, en zich slechts op een der beide sultans als

hun heer beroepen, wanneer zulks met hunne vermeende belangen overeenkomt.

Het eigenlijke volk is omtrent de sultans-quaestie onverschillig; de vrouwen zijn

in 't algemeen Gouvernement^ gezind, en zoo is het ook met de meest ontwikkelde

hoofden , die zeer wel begrijpen dat zij , die 't eerst de partij der Kegeering kiezen

,

daarmede hun eigen belangen dienen.

De titels der hoofden in Djambi vinden we zeer verschillend, een gevolg van

de gemengde bevolking. In 't westelijk en zuid-westelijk gedeelte, waar de oerang

panghoeloe , Manangkabo-Maleier.s , wonen , treffen we eenige overeenstemming aan

met de titels der hoofden van dat volk; in de benedenlanden daarentegen en ook

hoogerop langs de Hari en langs de beneden-Tembesi en Merangin, waar de bevol-

king, oerang batin, sterk met Javaansch bloed vermengd is, zijn de Javaansche

titels raenigvuldiger; zoo heeft men in Djambi: panghoeloe's , meti's, pangéran's,

toemenggoeng's, dipati's, rio's, demang's, pemarab's, mantri's en andere hoofden.

In Batang-Asei staan de Datoewcj nan batigó aan 't hoofd ; onder hen staat de

Kio-Batin van Doerian-Boengin , die wederom geplaatst is boven de hoofden van

Sekeladi. De eerste dezer is de Meti, op wien in rang de Panghoeloe-Kajó volgt met

twee doebalang's. Omtrent het bestuur in Soengei-tenang , Öerampas en Pangkalan-

Djamboe kan ik geen nadere bijzonderheden mededeelen , dan alleen , dat , al mogen

ook de titels der hoofden wat verschillen, het wel veel overeenkomst zal hebben

met den bestuursvorm in de Manangkabosche landen, omdat die gewesten voorna-

melijk van de Padaugsche Bovenlanden uit bevolkt z^n. Ook Limoen heeft een

Manangkabosche bevolking , aan wier hoofd de Datoewq nan batigó staan , die volgens

de adat zuivere Manangkaboërs moeten zijn en onder zich de Manti nan baiinam

hebben. Hun gezag strekt zich uit over de geheele rivier, van Boeki-Boelan tot

Rantau-tenang , waar het hoofd den titel Baramban-Besi ^) draagt , — een titel die

o.a. ook de radjó van Loeboewq-Oelang-Aliïng heeft en waarvan de beteekenis

wordt aangeduid door denzelfden adatregel die de positie van den mamaq omschrijft

:

Ktj pai tampè batangó,

K6 poelang tampè babaritó,

hetgeen hier beteekent, dat hij belast is met het bewaken der rivier, door toe te

zien wat er op- en afvaart en de gemeenschap te stremmen, zoodra de veiligheid

van het land zulks eischt.

Dat de panghoeloe van iedere kampoeëng in een land waar, tengevolge van

het vervallen sultans- bestuur, kuiperijen en kleine oorlogen aan de orde van den

dag zijn , nog zelfstandiger optreden dan elders in de Manangkabosche landen , is

niet te verwonderen. De moedigste en rijkste is de machtigste.

') IJzeren rooster.
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Behalve de evengenoemde hoofden kunnen nog vermeld worden de Panghoe-

loe-Batoewah te Boeki-Boelan , en de Datoewq-Madjólèló als eerste hoofd te Tigó-

Doesoen, die den Dipati Pelajang, den Panghoeloe Boeki, den Penggawa Pelawan,

en den Panghoeloe Poelau-Aró nevens zich heeft.

Naast en boven dit adat-bestuur treffen we in Limoen tegenwoordig een hoofd

aan , dat zijn titel , Datoewq-Pajoeëng-Poetië , ontving van den door ons Gouvernement

aangestelden Sultan. Hij is als 't ware diens vertegenwoordiger in Limoen en als

pajoeëng, zonnescherm, boven de Datoewq nan batigö geplaatst. De eerste die deze

waardigheid bekleedde , was de vorige Panghoeloe-Batoewah van Boeki-Boelan , en na

diens dood benoemde de Sultan den zoon van den overledene, den tegenwoordigen

titularis, een man die in ontwikkeling, geestkracht en kennis zich van het grootste

gedeelte zijner landgenooten gunstig onderscheidt. Hoe weinig beteekenend echter

ook z^ne macht is, kan blijken uit hetgeen ons wedervoer op onzen tocht naar

Limoen , waarvan de lezer in het tweede gedeelte van het eerste deel van dit werk

een omstandig verhaal aantreft.

Hunne inkomsten vinden zoowel de beide sultans als de overige hoofden in hunne

rijstvelden en hun veestapel, terwijl bovendien in de Manangkabosche landen, waar

men ook de verdeeling in soekoe's aantreft en, zooals we later zullen zien, het erf-

recht grootendeels gelijk is aan dat in de Padangsche Bovenlanden, de panghoeloe's

zeker dergelijke huidegiften ontvangen als wij boven van hanne ambtgenooten in

die streken en in Rantau-di-Baroew te vermelden hadden.

Maar daarenboven heffen de Sultans nog belastingen en verplichten de bevol-

king der omliggende dorpen tot heerendienst , zooals het bewerken der velden, het

bewaken hunner residentie en het verrichten van huiselijken arbeid.

De oerang panghoeloe, zooals men de Manangkabosche bevolking noemt, betalen

die belasting niet , alleen bieden zij den Sultan huidegiften aan wanneer deze hunne

landstreek bezoekt, iets dat echter uiterst zelden gebeurt. De Sultan is eenmaal in

Limoen geweest tot aan de woning van Pajoeëng-Poetië ; in Batang-Asei en deMera-

ngin op heeft hij zich nooit vertoond.

Langs de Tembesi wordt door den Sultan een tweejaarlijksch hoofdgeld ge-

heven van ƒ5, waarvoor hij zout, katoenen stoffen, ijzeren gereedschappen enz. in

ruil geeft tegen door hem vastgestelden prijs. „Kaloe serah naik, djadja toeroen" ^)

zoo luidt het hierop betrekking hebbende adat-voorschrift. De serah wordt dooreen

gezant, djenang, aan de hoofden gebracht, die ze verdeelen, de djadja bgeen-

brengen en aan den djenang betalen. Deze behoort als bewps zijner zending twee

rijkssieraden mede te brengen, namelijk de tandoewq tjoepaug toedjoew, een kidjang-

') Hetgeen men kan vertalen: Als de artikelen van den gedwongen handel opgaan, komt
het hooldgeld af.
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hoorn met goud belegd, en den tjèlaq geti bagombaq amé, een piuangkraker met

gouden handvat.

Eindelijk nog is de rechtspleging een bron van inkomsten der sultans en

hoofden en uit de desbetreffende handschriften blijkt duidelijk , dat de rechtsbegrippen

op dezelfde gronden berusten als die van de Maleiers in de Padangsche Boven-

landen , maar hier in verband gebracht met het sultans-bestuur.

Zoowel in het Djambische als in het Palèmbangsche rijk heeft het direct

gezag van den Sultan zich nooit verder in de binnenlanden uitgestrekt, dan hij

zijn macht door kracht van wapenen kon doen gevoelen. De belasting-inners vol-

brachten hun taak, gerugsteund door een sterk gevolg, en voor de bevolking van

Manangkaboschen oorsprong heeft die belasting nooit een anderen vorm gehad dan

die van een huidegift.

Voor zoover zulks mogelijk was, werden prinsen van den bloede of andere

rijksgrooten met landstreken begiftigd, om daaruit hunne inkomsten te trekken.

De hierbij gevoegde stamboom van het Djambische vorstenhuis gewerd mij uit

de door Schouw Santvoort nagelaten papieren , en ik vond daarbij ook tweewMaleische

geschriften op dien stamboom en de inrichting van de regeering betrekking heb-

bende; van beide zal ik den inhoud mededeelen.

In den ouden tijd bezaten de Djambiërs geen vorst. Toen werd eene vrouw,

Poetri-Pinang-Masaq, tot vorstin verheven, omdat ze zeer rechtvaardig en moedig was

,

evenals een kind van een djihini); en naar men zegt had ze een ongeëvenaarden eetlust.

Geruimen tijd later kwam er een zoon van den vorst van Turkije met een

vaartuig, dat op het eiland Berhala strandde; de zoon van den Turkschen vorst zette

zich neder op 't eiland en kwam eenigen tijd daarna in het rijk Djambi , in het ge-

deelte dat Oedjoeng-Djaboeng genaamd wordt. Hij trouwde met Poetri-Pinang-Masaq

en werd door het volk Padoeka-Berhala genoemd. Met zijn gemalin voerde hij het be-

stuur over 't Djambische rijk ; zij schonk hem vier kinderen , waarvan het oudste

Oerang-Kaja-Pingi heette, het tweede Oerang-Kaja-Kedataran en het derde Oerang-Ka-

ja-Itam ; het jongste was een meisje. Oerang-Kaja-Itam nu stichtte kwaad in het rijk

van Djambi, om welke reden zijn twee broeders hem wilden dooden; maar hij kon

niet gedood worden, omdat hij zeer dapper en onkwetsbaar was.

Weder eenigen tijd later vroeg de vorst van M&dj^pahit (op Java) om hulp-

troepen , daar hg oorlog wilde voeren ; Oerang-Kaja-Itam kreeg nu bevel om den

vorst van MSdj^pahit met hulptroepen bij te staan, maar tegelijkertijd verzochten

zijne broeders dien vorst om Oerang-Kaja-Itam te dooden. Bij zijne aankomst te

Ma,djapahit werd hem opgedragen de rijken Berbes, Pemalang, Penangoengan,

Kendal, Djapara, Demak en Tatamak ten onder te brengen.

') Het Arab. ..v», een genius.

III. 1.
^^

26
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Al die rijken werden overwonnen en ter belooning gaf nu de vorst van MS,-

dj8,pahit zijne dochter Poetri-Ratoe aan Oerang-Kaja-Itam ten huwelijk, terwijl hij

hem tevens aanstelde tot vorst over Pemalang. Oerang-Kaja-Itam echter verlangde

die verheffing niet en wensehte naar Djambi terug te keeren, hetgeen hem werd

toegestaan ; en tevens kreeg hij verlof vrouw en kinderen en al zijne dienaren mede

te nemen. Toen hy te Djambi aankwam, waren zijne beide broeders reeds overleden

en Oerang-Kaja-Itam werd toen vorst. Bij 't overlijden van Padoeka-Berhala was

zijn zoon Oerang-Kaja-Pingi vorst geworden in zijns vaders plaats, toen Oerang-

Kaja-Pingi stierf, verving hem zgn broeder Oerang-Kaja-Kedataran, en toen ook

deze gestorven was, volgde hem zijn broeder Oerang-Kaja-Itam als vorst van Djambi

op. Hem werden door Poetri-Ratoe twee zonen geschonken, waarvan de oudste,

Pangéran-Ilang-di-Ajar, en de jongste Padoeka-Naroh heette, van welke de eerste

bg den dood zijns vaders tot vorst verheven werd ; deze nu was de Penambahan

van Rantau-Kapas 1). Hij had een zoon, Penambahan-Rengas-Pandaq genoemd,

die hem bij zijn dood verving en weder een zoon en eene dochter had, van welke

de eerste' Penambahan-Bawah-Sawah genaamd, na zijns vaders dood vorst werd in

zijne plaats. Deze had vier zonen , waarvan de oudste heette Penambahan-Köta-

Baroe , de tweede Kiai-Patih , de derde Singo-Patih en de vierde Ranggo-Mas ; de eerste

volgde zijn vader op, en van de twee zonen van dien nieuwen vorst, Kiai-Mas-

Dipati en Pangéran-Keda , was de tweede, tevens de jongste, zijn opvolger, met den

titel Soeltan-Abdoe'l-Kahar. Ook deze had twee zonen, Pangéran-Dipati-Anom en

Pangéran-Ratoe ; de eerste was zijn opvolger onder den titel Soeltan-Abdoe'l-Djalil;

door 't volk echter werd hij Soeltan-Agoeng of de Groote genoemd. Slechts één zoon

had deze vorst , Radèn-Penoelis , die als sultan den titel Abdoe'1-Mohi (?) droeg, maar bij

't volk Soeltan-Serian-Laga heet. Van zijne drie kinderen , Tjakra-Negara , Radèn-Tjoelit

en Kiai-Singo-Patih , kreeg de oudste den naam van Pangéran-Dipati en de tweede dien

van Pangéran-Ratoe, en, zoo zegt de schrijver, in dien tijd voerde Djambi oorlog

met de Hollanders, en door de voorbeschikking Gods kwam Pangéran-Dipati er

toe oproer te maken tegen zijn vader, die daarop bevel gaf hem te dooden; maar

hg werd door de wapenen niet getroffen, omdat hij bovennatuurlijke macht bezat.

Toen hij echter eindelijk den dood voor oogen zag, vluchtte Pangéran-Dipati naar

de Nederlandsche schepen, die nu geen tegenstand meer vonden, daar vele grooten

Pangéran-Dipati ten troon wenschten te verheffen. De Hollanders beraadslaagden

nu met het Djambische volk om Pangéran-Dipati tot vorst aan te stellen. Hy gaf

zich den titel van Soeltan-Kiai-Gedéh , en z^n vader, Soeltan-Serian-Laga, werd

eerst naar Batavia en daarna naar 't eiland Banda gevoerd en daar was 't dat de

Sultan overleed. Wat zijne zonen, Pangéran-Ratoe en Kiai-Singo-Patih, betreft, deze

') De plaats waar hij overleed en waar hij ook begraven is.
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trokken stroomopwaarts naar Moeara-Tebo en verzamelden liier alle bewoners van

Telok-llantau en van Penjingat: Poetjoek Djarabi, Sembilan Loerah. Pangéran-Katoe

trok door naar Pagar-Roejoeng in Manangkabo en werd door den Jaug-di-pertoean

tot vorst aangesteld onder den titel van Soeltiin-Seri-Maharadja-Batoe ; liy vestigde

zich te Moeara-Tebo, welke plaats nu de hoofdzetel werd van 't rijk Mangoendjaja,

werd als vorst erkend door Singo-Patih, die te Boekit-Serpi (Soemi) verblijf

hield, en nam den titel aan van Soeltan-Abdoe-'l-Rahman. Aldus waren er op dat

tijdstip twee Sultans, Soeltan-Kiai-Gedéh te Tanah-Piléh , door de Hollanders tot

Sultan verheven, en Soeltan-Seri-Maharadja-Batoe te Moeara-Tebo, die door Singo-

Patih als vorst erkend was. En dertig jaren lang bleven deze twee Sultans aan de

regeering. Toen Kiai-Singo-Patih stierf, werd Soeltan-Seri-Maharadja-Batoe (Abdoe'1-

Rahman) met geweld naar Tanah-Piléh gevoerd , vervolgens naar Batavia , en eindelyk

naar 't eiland Damar verbannen. Daar overleed hij en toen Soeltan-Kiai-Gedéh stierf,

werd zijn zoon, Soeltan-Mohamad-Sjah , zijn opvolger. Toen ook deze overleeden was

,

kwam de vorstelijke waardigheid aan den Penambahan, zoon van Soeltan-Seri-Ma-

haradja-Batoe, die den titel aannam van Soeltan-Istra-Ingelaga. Diens broeder, Pangé-

ran-Sotoe-Widjaja, volgde hem op onder den titel Soeltan-Anom-Serian-Laga, b^ge-

naamd Ahmad-Zainoe'd-din , en toen deze overleed werd hij opgevolgd door zijn

zoon, Pangéran-Ratoe , onder den titel van Soeltan-Ratoe-Serian-Laga, bijgenaamd

Soeltan-Masaoed-Badaroe'd-din. Eindelijk toen deze stierf, werd zijn broeder, ge-

naamd Radèn-Danting, Sultan, onder den titel van Soeltan-Agoeng-Serian-Laga

,

en nam daarna den titel aan van Mahmoed-Mai'd-din.

Dit geschrift, zoo gaat het stuk nu voort, is juist en volledig, daar het is

afgeschreven van een manuscript, dat gevonden werd te Poelau-Pandan en achter-

gelaten was door Soeltan-Mahmoed , toen deze naar de Tembesi terugtrok \).

Wat den tegenwoordigen vorst van Djambi betreft, het is niet zeker, of deze

ook mannelijke afstammelingen zal hebben. Alleen zijn er nog nakomelingen van

Sultan Maharadja-Batoe ; van de anderen zijn er geene meer over, die zijn allen

uitgestorven. Sultan Seri-Maharadja had drie zonen, die alle drie thans nakomelingen

hebben, Penambahan, Soeltan-Anom en Pangéran-Dipo ; behalve deze zijn er nog

vele zonen en dochters, maar geen andere zonen dan de drie hier genoemde, hebben

kinderen. Aldus is het met de afstamming van de vorsten van Djambi gesteld.

Wat den persoon betreft die in het Djambische rijk den Islam bracht en door den

Jang-di-pertoean van Pagar-Roejoeng met het rijk van Si-Lalang-Belantar-Besi

stroomafwaarts, begiftigd werd, deze was Oerang-Kaja-Itam ; onder hem had het

eerst in 't rgk Djambi de invoering van den Islam plaats ^).

') Er volgen nog een paar regels die onverstaanbaar zijn.

') Nu volgt nog eene opsomming van al de afstammelingen , zooals zij op den bijgevoeg-

den stamboom voorkomen.
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Wy zien hieruit dat ook de Djambische overleveringen de suprematie van den

vorst van Manangkabo erkennen.

Het andere Maleische geschrift dat Schouw Santvoort te Djambi kreeg, bevat

het volgende omtrent de inrichting van het bestuur, omtrent de rijksgrooten, de

troonsbestijging en het huis van den vorst.

Volgens de instellingen het Djambische huis betreffende, is het uitvoerend

gezag in handen van drie vorsten, te weten: 1". Radja-Kratoen, 2". Radja-Perban,

3°. Radja-Kedipan ; die drie vorsten zijn niet van elkander te scheiden; ze zijn als

een uit drie draden samengevlochten koord; ze zijn verbonden als goud met soeasa;

ze zijn één, gelijk de buik een geheel vormt met den rug. Wanneer verlies wordt

geleden of als winst wordt behaald, worden winst of verlies gelijkelijk gedragen.

Volgens de bepalingen is Radja-Kratoen het eigenlijke hoofd van den staat,

terwijl Radja-Perban met Radja-Kedipan te zamen het bestuur over het land voeren.

Onder hen staan de mantri's.

Radja-Kratoen stelt bovendien twee personen aan tot hulp bij het bestuur des

lands: 1". Pepatih-di-dalam , 2". Pepatih-di-loear. Deze twee rijksgrooten zijn de

tusschenpersonen, die den vorst de wenschen van het volk kenbaar maken; zij ont-

vangen de bevelen en brengen die over waar zulks behoort.

Indien een vonnis geveld is door Radja-Perban en Radja-Kedipan te zamen

met de mantri's, dan brengen Pepatih-di-dalam en Pepatih-di-loear dat ter kennisse

van Pangéran-Ratoe , en ontvangen van dezen de bevelen voor Radja-Perban en

Radja-Kedipan met de mantri's.

En als een Sultan ten troon wordt verheven, dan slaat Radja-Perban de Si-

Timang-Djambi, Radja-Kedipan doet het rijkskanon ontbranden, Si-Djimat genaamd,

de Loerah-Djeboes oefent intusschen het koninklijk gezag uit van 's morgens vroeg

tot vijf uren 's middags.

Als Radja-Kedipan het kanon Si-Djimat afvuurt, moet de Si-Timang-Djambi door

Radja-Perban worden geslagen en deze zal uitroepen: „O gij allen, Djambiè'rs, van

Toedjoeh-Kota, van Sembilan-Köta, van Djeboes en Ajar-itara, van Petadjin

(Bataug-Hari), van Maro-Sébo, Poetjoek Djambi, Sembilan Loerah, ziehier onzen

vorst." En daarop zal de menigte antwoorden.

Radja-Sari (de vorst van één dag) steekt daarop den rijkskris, genaamd Si-

Gandji, in den gordel des Sultans enzegt daarbij: „Wees Koning, gij jongere broeder!

Zoowel elke druppel water, als de grond, die gelgk is aan het hoofd van ons, uwe

onderdanen, zijn aan uwe zorgen aanbevolen."

Daarna buigt Radja-Sari zich neder voor den Sultan, vervolgens Radja-Perban

met Radja-Kedipan en ten slotte het Djambische volk.

En hiermede is ' de plechtigheid afgeloopen. Radja-Perban draagt de titels van
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Pangéran-Maagkoe-Negara en Paugéran-Praboe-Tjakra-Negara , eu die van Radja-

Kedipan is Pangéran-Temenggoeng-Mangkoe-Negara. De Pangéran-Ratoe is de plaats-

vervanger van den sultan, 'die de zaken des lands niet zelf behandelt, maar naar

den Pangéran-Ratoe overwijst. Deze is Soeltan-Kaanoman; als de sultan sterft dan

wordt de Pangéran-Ratoe Sultan.

Degenen die genoemd worden de personen tot de hofhouding behoorende , be-

staan uit 12 stammen: l". Djeboes, 2". Ajar-itam, 3". Petadjin, 4". Maro-Sébo,

5°. Awin, 6". Peuagan, 7". Mastoeng, 8". Serdadoe, 9". Poenikawan-tengah , 10".

Midji, 11". Kemit-tahan, 12". Padoeanda, Dit zijn de menschen van het Ryk die

voortdurend in het paleis van den vorst zijn. De werkkring van elk hunner is als

volgt: de priai van Djeboes wordt Radja-Sari, de menschen van Ajar-itam halen

water, die van Petadjin leveren brandhout, die van Maro-Sébo arresteeren, binden

eu dooden wie weerstand biedt, die van Awin houden de vorstelijke lans met de

punt naar boven, die van Penagan dragen het vorstelijk zwaard met de punt naar

boven, die van Mastoeng voeren het geweer, die van Serdadoe zijn eveneens ge-

weerdragers, die van Poenikawan-tengah gaan in en uit het vorsteUjk paleis en

bedienen bij de maaltijden, die van Midji bewerken het dak en den romp van de

koninklijke prauw, die van Kemit-tahan bewaken het paleis: al blijft er slechts

één stijl over, moeten ze toch nog de wacht houden, en al wat hun door de vrou-

wen in het koninklijk paleis bevolen wordt te doen, moeten ze uitvoeren , terwijl het

werk van de lieden van Padoeanda bestaat in het bewaken der versterking aan de

achterzijde. Dit is de werkkring van de lieden der 12 stammen des Rijks, welke

van oudsher genoemd wordt in de eedsaflegging. Wanneer deze menschen zaken

hebben, dan mogen de mantri's die niet uitmaken. De Sultan alleen heeft het recht

hen te straffen; — als ze een meisje schaken, kunnen zij haar overbrengen naar

hunne doesoen.

In de residentie Palèinbang hebben onze onderzoekingen zich slechts uitgestrekt

over de onderafdeeling Rawas en over een gedeelte van de onderafdeeling Redjang,

meer bepaaldelijk het landschap Lebong; en hetgeen wij thans nog zullen mede-

deelen van de onderwerpen die ons in dit hoofdstuk bezighouden, heeft dan ook

alleen op die landstreken betrekking. Voor 't overige bepaal ik mij tot de verwij-

zing naar eene op een hierbij gevoegde tabel voorkomende vertaling van een Ma-

leisch geschrift, dat te Soeroelangoeu in mijn bezit kwam, en dat handelt over

de vorsten die achtereenvolgens te Palèmbang hebben geregeerd.

Rawas maakt, evenals Redjang en Lebong, deel uit van de afdeeling die be-

stuurd wordt door den te ïebing-tinggi gevestigden assistent-resident. Aan het

hoofd van beide onderafdeelingen staan controleurs, waarvan de een te Soeroelangoen

,

de andere te Kepajang gevestigd is. Duidelijkshalve zullen wij ieder der landschappen
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afzonderlijk behandelen en met Rawas, als het eerst door ons bezochte, aanvangen.

Tot 1876 was deze onderafdeeling, evenals alle andere in de residentie Palèm-

bang, verdeeld in marga's, welke verdeeliug berustte op de oude adat; want reeds

onder het sultans-bestuur bestonden diezelfde distrikten onder denzelfden naam en

werden toen als nu bestuurd door pasirah's, inlandsche hoofden, met den titel van

dipati of in enkele gevallen met dien van pangéran, zooals bijv. met het hoofd van

Moeara-Roepit het geval is. Rawas telde vijf marga's: Oeloe-Rawas, Lesoeng-Batoe

,

Troesan, Rawas-ilir en Moeara-Roepit, waarvan echter de laatste een zoogenaamde

sikap-afdeeling was, die wat belastingen en verplichtingen tegenover den vorst aan-

ging, in een exceptioneelen toestand verkeerde. Bovendien waren er twee panghoe-

loe-schappen , Pangkalan en Tikoe, distrikten van geringe uitgestrektheid, die eene,

uit Manangkabo stammende, weiaig talrijke bevolking hebben, en wier hoofd den

titel paughoeloe droeg en nog draagt.

De marga's bestonden uit onderscheidene dorpen, doesoen's, waarvan de be-

stuurders proatin heetten en de titels voerden van gindó, dipati, krió, elders die

van baginda, loerah en ngabéhi; onder hen stonden pengouwo's of penggawa's,

hoofden van wijken of kampoeng's ^) , waarvan iedere doesoen twee of meer telde

;

elk dezer heeft een eigen naam en aan hare hoofden te zamen met den proatin was

de handhaving der orde en het politie-toezicht opgedragen, waartoe zij beschikten

over eenige bewakers, kemit, welke functie de dorpsbewoners ook nu nog om

beurten vervullen. Bovendien waren zij belast met het toezicht over de peper-aan-

plantingen, van welk product uit Rawas jaarlijks eene aanzienlijke hoeveelheid aan

den sultan geleverd werd. Aan die peper-levering zijn droeve herinneringen van

knevelarij en afpersing voor de bevolking verbonden , waaraan het is toe schrijven

dat thans nagenoeg geen enkele rank in de geheele onderafdeeling meer wordt aan-

getroffen.

Dat ook de wijkhoofden aandeel hadden in de rechtspraak, die overigens door

de proatin's en pasirah werd uitgeoefdend , zullen wij nog nader zien. Eindelijk

rustte op de proatin's en marga-hoofden de verplichting, mede te werken tot de

behoorlijke inning der tiban toekau, een knellende belasting, die de bevolking dwong

voortbrengselen van buitenlandsche nijverheid tegen woekerprijzen te koopen en te

betalen met hare landbouwproducten, ver beneden de waarde getaxeerd.

Het land werd door de sultans als apanage in leen gegeven aan prinsen van

den bloede en begunstigde rijksgrooten , die ter hoofdplaats woonden en in wier

plaats djenang's of gouverneurs het bestuur voerden in 't binnenland, en die met de

') Deze wijken zijn niet te vergelijken met de gelijknamige kampoeëng's der Manangkabo-

Maleiers, die groepen bloedverwanten omvatten, terwijl de wijken in Rawas gedeelten van

de doesoen zijn, bewoond door gezinnen, die elkander in den regel in geen enkelen graad van

bloed- of aanverwantschap bestaan.
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leenmannen de inkomsten deelden welke uit de onderscheidene belastingen, heeren-

diensten en verplichte leveringen getrokken werden. Nadat het Nederlandsch Gou-

vernement het sultans-bestuur vervangen had, namen zoogenaamde divisie-hoofden

de plaats der ovengenoemde leenmannen in en maakten zich door niet minder on-

rechtmatige handelingen en knevelarijen berucht, dan zij wier vervangers ze waren.

Gelukkig voor de bevolking behooren de divisie-hoofden tot het verledene.

Maar ook in andere opzichten is er in het inlandsch bestuur der onderaf-

deeling Rawas verandering gekomen. In 1876 werd, met uitzondering van Oeloe-

Rawas, de indeeling in luarga's opgeheven en werden de onderscheidene doesoen's

zelfstandig verklaard en doesoen midji genoemd, terwijl nu ieder doesoen-hoofd

rechtstreeks onder de bevelen van den controleur kwam te staan. Al de hoof-

den der doesoen midji dragen nu den titel van dipati, behalve die van Moeara-

Roepit en Troesan, die pangéran, en die van Tikoe en Pangkalan, die pang-

hoeloe heeten. Het marga-hoofd van Oeloe-Rawas heeft den titel dipati en wordt

in het bestuur der geheele marga ter zijde gestaan door een pemarab of pe-

mbarab, die tevens doesoen-hoofd is van Moeara-Menkoelem , waar ook de pasirah

woont; aan 't hoofd der andere tot de marga behoorende doesoen's staan personen

die den titel rio voeren. Tenzij men de hoofden met hunne gezinnen als een afzon-

derlijken stand wil beschouwen, wat naar mijne meening onder het tegenwoordig

régime niet aangaat, vallen bij de bevolking van Rawas geen standen te onder-

scheiden. De hoofden worden door de bevolking gekozen en door het hoofd van

gewestelijk bestuur bevestigd, met uitzondering van de proatin's en penggawa's,

wier bevestiging geschiedt door den assistent-resident.

Ten bewijze van de ingenomenheid des volks en van de penggawa's met de benoe-

ming van een nieuw doesoen-hoofd, geven ze hem een feest in de balai, dat njoe-

goei heet , en waarbij een karbouw geslacht wordt , dien men eerst in feestelijken optocht

heeft rondgeleid; de feestdisch, waaraan de mannen na de vrouwen deelnemen,

wordt voorafgegaan door eenige redevoeringen, waarbij de nieuwbenoemde dipati

zyne kampoeug-hoofden een klein geschenk aanbiedt, in een paar kleedingstukken

bestaande.

De geestelijkheid bestaat uit eenige weinige hadji's, uit de dorpspriesters, ketib ge-

noemd, en den lebé panghoeloe, het hoofd der geestelijkheid in de marga. Deze pries-

ters worden ook door de bevolking gekozen en door het bestuur bevestigd , nadat zij

zich te Palèmbang hebben onderworpen aan een onderzoek naar hunne geschiktheid,

dat door den hoofdpanghoeloe wordt ingesteld. Hun verhouding tot de be-

volking en de Europeesche overheerschers is hier voor de laatsten gunstiger dan in

de Manangkabosche landen.

Maar zijn er geene standen, toch vallen er onder de volwassene bevolking

twee groepen op te merken, en wel die der gehuwden pesakin of oerang
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ba'tin, en die der ongehuwden, boedjangi)-gadis^), Zoowel in Meedingt)

als in rechten en verplichtingen zijn beide van elkander onderscheiden ; zoo betalen de

boedjang's f 4 aan hoofdgeld, waar de gehuwden f 8 betalen*); zoo is aan maag-

den het dragen van arm- en oorsierselen vergund en het dansen in 't openbaar,

al hetgeen aan getrouwde vrouwen verboden is.

In de heerendiensten echter, zooals het betrekken der dorpswacht, het onder-

houden der land- en waterwegen , de koeli-pasirah-diensten s), het verrichten der

zoogenaamde antaran-diensten , namelijk het begeleiden als prauwvoerders van hoof-

den en ambtenaren, wordt door gehuwde en ongehuwde mannen gelijkelijk gedeeld.

De hoofden genieten geen inkomsten van het Gouvernement behalve 5°/„ per-

ceptie-loon van de hoofdelijke belasting die de bevolking onder den naam „land-

rente" opbrengt, en hebben verder geen andere revenuen, dan hun aandeel in de

heerendiensten — een pasirah bijv. heeft vier heerendienstplichtigen — en in de gelden

die bij de behandeling van civiele zaken moeten worden betaald of de boeten die bg

misdrijven en overtreding worden opgelegd. Overeenkomstig het gebruik in de Ma-

nangkabosche landen, ontvangen de doesoenhoofden het hart van den karbouw die

bij feestelijke gelegenheden geslacht wordt. Dit is echter niet het geval, wanneer

geslacht wordt om te verkoopen.

De rechtspraak berust, voor zoover de inheemsche bevolking betreft, bij de

inlandsche hoofden, die rechtspreken volgens de adat. De straffen die door de hoof-

den worden opgelegd bestaan in boeten ; een doesoen-hoofd kan tot 6 , een pasirah

tot 12 rijksdaalders boete opleggen. Welke overtredingen en misdrijven daartoe

alleen en bij uitsluiting behooren, is niet omschreven; als regel geldt, dat alleen

overtredingen van de welvoegelijkheidsvoorschriften der adat en kleine overtredingen

van bestuursverordeningen , zoomede geringe diefstallen , tot de rechtsbevoegdheid der

hoofden behooren. Alle grootere zaken komenvoor den rapat , de rechtbank van hoofden,

waarvan de controleur voorzitter is. Door deze rechtbank worden zoowel boeten op-

gelegd, als de straffen die het algemeen politie-reglement en het strafwetboek bepalen.

Bij de verdeeling van boeten geldt als regel dat de pasirah het dubbele krijgt

van hetgeen een proatin ontvangt en deze weder het dubbele van hetgeen depeng-

gawa's genieten. Een pembarab, die als vervanger van den pasirah zitting neemt,

ontvangt een aandeel in die laatste kwaliteit.

') Huwbare jongelingen; voor zooveel de belasting betreft, jongelingen boven de 16 jaar.

) Huwbare meisjes.

^) Zie Hoofdstuk I.

••) De belasting verschilt naar gelang van plaatselijke omstandigheden van / 4 tot ƒ 10.

In de vruchtbaarste en welvarendste streken is ze het hoogst. Voor de bewoners van dezelfde

niarga is de belasting gelijk.

*) Deze bestonden in het zonder vergoeding verrichtfn van werkzaamheden ten behoeve

vad de pasirah's en drukten vóór 1877 uitsluitend op de boedjang"s.
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Zgn er wel voorbeelden noodig om te bewijzen dat een zoodanige rechtsbedee-

ling de rechters demoraliseert, dat zij allen waarborg mist voor onkreukbare eerlijkheid

,

nauwgezetheid en onpartijdigheid'!*

Zooate wij boven zagen heeft in Rawas sedert 1876 een ingrijpende verande-

ring in het inlandsch bestuur plaats gehad; die verandering was in elke doesoen

die wij bezochten, het onderwerp van 't gesprek en zonder uitzondering gaf

ieder der bewoners ongevraagd als zijnen wensch te kennen, dat zoo spoedig moge-

lijk de oude toestand weer mocht worden ingevoerd. Ik moet echter opmerken, dat

wij meer met de hoofden dan met het volk te doen hadden en dat hunne uit-

spraak niet voor die van het volk mag doorgaan ; maar ik voeg er aanstonds bij

,

dat, mogen wij op onze reizen al meer met hoofden hebben omgegaan, wij toch

ook dagelijks met de bevolking in aanraking kwamen, onder de voor waarneming

gunstigste omstandigheden. En bovendien, van de hoofden zou men al het laatst

een terugverlangen naar het verledene veronderstellen, omdat daarmede voor de

meesten hunner eene vermindering van positie gepaard zou gaan.

Mij komt het voor, dat het midji-systeem, goed in beginsel, maar ingevoerd

zonder verdere, als 't ware daarbij behoorende hervormingen, een onnoodige scheur

is in 't adatkleed gemaakt, een scheur die den dragers van dat kleed noodwendig

hinderlijk moet zyn.

Ons verblijf in Rawas en Redjang was slechts kort van duur en om over

dergelijke maatschappelijke toestanden een juist en rechtvaardig oordeel te vellen,

behoeft men een langeren tijd van opmerken en waarnemen dan ons gegeven was.

Daarom laat ik hier de denkbeelden volgen van een mijner vrienden, een con-

sciëntieus en kundig ambtenaar, die door langdurigen omgang met de bevolking in

staat werd gesteld de toestanden onbevangen te beschouwen.

„Wanneer," zoo schrijft hij mij, „overal de pasirah's verdwijnen, mist men

vooreerst de stof tot samenstelling van goede rapat's; in den regel toch behooren

de pasirah's tot de aanzienlijkste familiën en zijn de meesten hunner voldoende

ontwikkeld om over de zaken die bij deze rechtbanken worden aangebracht, een

behoorlijk oordeel te kunnen vellen. Bij het midji-systeem worden die plaatsen nu

alleen ingenomen door doesoen-hoofden, lieden die in ontwikkeling niet veel hooger

staan dan hunne doesoen-genooten en weinig aanzien genieten, daar de dorpsbewo-

ner in 't gewone leven met hen als frère et compagnon omgaat.

„In de tweede plaats brengt de midji-verklaring het bestuur in de noodzakelijk-

heid om tot in kleinigheden datgene te regelen en uit te voeren wat vroeger aan

pasirah's ter regehng en uitvoering toevertrouwd was. — „Qui trop embrasse mal

étreint" is ook hier volkomen van toepassing.

„Meer bepaald valt dit in het oog op het stuk van poUtie. Waar men, b. v.,

vroeger volstaan kon met de noodige bevelen ter zake te doen geworden aan de

111. 1. 27



— 210 —

pasirah's, die dan voor de verdere verspreiding en opvolging zorg droegen en daar-

voor verantwoordelijk waren, zal men verplicht zijn die bevelen te doen overbren-

gen aan honderd en meer hoofden van doesoen's, welke wijze van handelen eene

snelle werking der politie in niet geringe mate zal kunnen belemmeren.

„Voor een doelmatig bestuur zijn , met de weinige middelen waarover men te be-

schikken heeft, de pasirah's onontbeerlijk. Om hunne positie te behouden, die hun

aanzien en voordeel verschaft, zullen de pasirah's zooveel mogelijk medewerken om

het bestuur in de uitoefening van zijn taak te steunen, wat in geenen deele kan

worden verwacht van de doesoen-hoofden , die weinig te verliezen hebben en wien het

daarom onverschillig is of ze wegens nalatigheid worden ontslagen. Een pasirah

treedt niet licht af, heeft daardoor meer routine , en is verantwoordelijk voor en

heeft belang bij den goeden gang van zaken in zijne marga; hij zal echter steeds

onder behoorlijke controle moeten staan.

„In enkele gevallen kan het midji-maken van doesoen's nuttig zijn, mits het

slechts de marga geldt waarbinnen de zetel van het Europeesch gezag gelegen is.

„Zoo heeft het midji-verklaren der doesoen's van de marga Marigi, in deonder-

afdeeling Redjang en Lebong, bij wijze van proef begonnen in 1876 en in 1877

bestendigd, zeer goede vruchten gedragen. Men paste het hier toe, indachtig aan

den veel gevolgden stelregel : verdeel en heersch. Hetzelfde was in Sindang met de

marga Oedjan-panas 't geval. In Marigi heerschte sinds jaren, door het wanbestuur

van opvolgende pasirah's, eene ware verwarring, en toen eindelijk de laatste pasirah

onmachtig bleek om zich te onttrekken aan den invloed van vagabondeerende fami-

lieleden , voor wier knoeierijen hij de oogen sloot, en zijn afgetreden voorganger met

dwangarbeid was gestraft wegens het deelnemen aan tal van rooverijen en moorden,

is men eindelijk tot de midji-verklaring overgegaan ; daarbij gold ook nog als

motief de weusch om den krachtigen invloed der pasirah-familie te fnuiken. Hier-

mede waren orde en rust hersteld, maar men verUeze niet uit het oog, dat die

marga zonder veel moeite van Kepajang uit kon worden gecontroleerd, daar de ver-

schillende doesoen's, op twee na, gelegen zijn aan den grooten weg van Kepajang

naar Tjoeroep.

„Na verloop van tijd zal echter ook hier weder een pasirah behooren aangesteld

te worden; want het behoeft geen betoog, dat waar men de gewoonten der bevol-

king eerbiedigt, in zoover zulks naar westersche begrippen mogelijk is, men ook,

voor zoover dit kan, de hoofden die van oudsher bestaan hebben, gelijk de pasirah's,

moet behouden. Hun aanwezen hangt nauw samen met de adat; ze ter zijde te stellen

zou met eene geheele reorganisatie van ons bestuur moeten gepaard gaan , — een ver-

andering die vooralsnog te kostbaar zou blijken, en waarvoor geen voldoend Euro-

peesch personeel aanwezig is. Men streve er echter naar, de positie van de pasirah's

alsmede van de doesoen-hoofden meer te releveeren en hun van Gouvernementswege
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genoegzame inkomsten te geven , ora ze te behoeden vnor de verleiding , ten koste

van de bevolking te leven. Het strafrecht worde bovendien zoodanig gewijzigd , dat

het hun voortaan geen financieel voordeel meer oplevere, terwijl het thans bijna hun

voornaamste bron van inkomsten uitmaakt.

„Kan men hiertoe geraken, dan zal grootendeels de waarde van het argument

vervallen , door de voorstanders van het midji-maken gewoonlijk aangevoerd , name-

lijk dat het afschaffen der pasirah's even zoovele knoeiers doet verdwijnen."

Alvorens van Rawas af te stappen, moeten wij nog een enkel woord van de

in die onderafdeeling levende Koeboe's zeggen. Wie zij zijn zal wel nooit met onwe-

derlegbare zekerheid kunnen worden uitgemaakt. Mij komt het voor, dat zij de oudste

bewoners van Suiuatra vertegenwoordigen en nazaten zijn dergenen die tijdens de

invoering van het Hindoeïsme voor de vreemde overheerschers en invoerders van

den nieuwen godsdienst gevlucht zijn. Hunne zwervende levenswijze , de uitermate lage

trap van ontwikkeling waarop zij staan, en hun schuwe aard zijn zoovele samen-

hangende oorzaken , die 't moeielijk maken volledige kennis op te doen van hunne

denkbeelden en gewoonten.

Daarbij komt nog dat de Koeboe's geleidelijk in aantal verminderen en dat

sommigen hunner langzamerhand vaste woonplaatsen kiezen; en hebben zij eenmaal

die zege op hunne zwervers-natuur behaald, dan gaan zij al spoedig taal, gebrui-

ken en instellingen aannemen , ontleend aan de Maleische bevolking in wier nabij-

heid hunne nederzettingen gelegen zijn.

Bij een bezoek aan eene Koeboe-nederzetting in Rawas , vonden wij een maat-

schappij waarin zekere vorming viel waar te nemen, onder den invloed van het

Maleische element geboren. De stam had meerdere hoofden, wier titels dezelfde waren

als die der dorps- en wijkhoofden van de doesoen's in Rawas , terwijl , volgens hen

,

hunne nog geheel van eiken omgang met de doesoen-bewoners verstokene stamge-

nooten rondzwerven in horden , die slechts één hoofd hebben , den oudsten of den krach-

tigsten van den stam.

Nieuwe gewoonten werden er geschapen om de nieuwe hoofden inkomsten te

verschaffen. Zoo trekken zij , in navolging van de Rawasche hoofden , voordeel van

de boeten die zij opleggen; deze bestaan in een hoeveelheid hars, démor, en ook

wordt hun bij het sluiten van huwelijken, een instelling die zij zeggen dat vreemd

is aan de zwervende Koeboe's, hars als geschenk aangeboden.

Van ons Gouvernement zyn ze geheel onafhankelijk; zij deelen dus noch in

belasting noch in heerendienst. Maar de doesoen of marga binnen wier gebied zij

verblijf houden, verplicht hun, de door hen verzamelde boschproducten aan haar te

verkoopen tegen een lagen prijs , die voldaan wordt in rijst , zout , katoenen stoffen en

wapens. De doesoen-bewoner die voor zijne dorpsgenooten en de Koeboe's de tus-
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schenpersoon is , draagt den naam van djenang ; de Koeboe's beschouwen hem als hun

hoofd, en hij weet gewoonlijk van die positie ten eigen bate partij te trekken. Als

heidenen bij de Mohammedaansche bevolking veracht, zijn de Koeboe's blootgesteld

aan eene verdrukking en afzetterij, die alleen hare grens heeft in het eigenbe-

lang, dat meebrengt hen althans niet zóó te bedriegen , dat zij het grondgebied der

doesoen ontvluchten.

In plaats van de Koeboe's langzaam maar zeker te laten uitsterven, zou het

naar mijn oordeel welbegrepen pbilanthropie zijn, hen willens of onwillens te veree-

nigen in een vruchtbare streek, afgescheiden van de Mohammedaansche bevolking,

en hen daar te dwingen tot gezetten, voor hen en hunne nakomelingen voordeeligen

arbeid.

Het tot de onderafdeeling Redjang en Lebong behoorende landschap Redjang,

dat ter onderscheiding van het Ampat-Lawangsche ook wel Redjang-ampat-petoelai ^)

genoemd wordt, bestaat uit drie marga's, Bermani-Oeloe , Bermani-Ilir en Seloepoe-

Oeloe-Moesi; aan het hoofd dezer afdeeliugen staan pasirah's wier waardigheid, even-

als die der pembarab's, vroeger erfelijk was van vader op zoon. De elf doesoen's van

de vroegere marga Marigi, sedert 1876 midji verklaard, hebben op zich zelf staande

doesoen-hoofden, die den titel dragen van dipati of anak dalam, behalve de bestuur-

ders van de doesoen's Kepajang en Keloebak, die pembarab genoemd worden. De

indeeling in marga's is ook hier dezelfde als vóór de onderwerping aan het Neder-

landsch gezag. Het bestuur was toen minder democratisch dan in de Manangkabosche

landen, want de marga, hoewel, evenals de confederaties, uit een aantal dorpen be-

staande, vormde een staatkundig geheel; de doesoen's hadden wel hun eigen bestuur

voor 't regelen der plaatselijke belangen, maar boven het doesoen-bestuur stonden

de pasirah en pembarab. De bevolking stond in andere verhouding tot de Palèm-

bangsche sultans dan die van Rawas, want terwijl deze rechtstreeks deel uitmaakte

van het sultanaat, noemden de Redjangers zich oeraug sindang mardika,

vrije grensbewakers, die geene schatting betaalden en evenmin heerendiensten ver-

richtten. Wat overigens vroeger over Rawas werd medegedeeld, geldt ook voor

Redjang; alleen zijn hier de koeli-pasirah-diensten sedert 1877 afgeschaft, toen ten

overstaan van den Controleur de bevolking van iedere marga een overeenkomst sloot

met haren pasirah, waarbij, tegen een som van / 720 'sjaars, de verplichting werd

afgekocht om vier heerendienstphchtigen daags aan het margahoofd te leveren. Tel-

ken jare bij de volkstelling wordt over de heerendienstplichtigen der marga dit bedrag

gelijkelijk verdeeld. In 1878 bedroeg ieders aandeel voor de marga Bermani-ilir / 0.83^,

in Seloepoe-Oeloe-Moesi werd /1.99 betaald en in Bermani-Oeloe f 1A9. Het

') Redjang der vier stammen.
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opheffen van de luarga Marip;'! ontlastte hare bevolking van dezen heerendienst.

Omtrent de geestelijkheid in Redjang kunnen wij kort zijn. Zij is veel minder

talrijk dan in Rawas; lebéh-panglioeloe's zijn er niet, en in vele doesoen's ontbreekt

zelfs de ketib. In 't algemeen kan men zeggen dat de invloed der geestelijkheid tot

nog toe dan ook zeer onbeduidend is.

Was, zooals wij zagen, de macht der Palèmbangsche vorsten in Redjang van

weinig beteekenis, nog minder noemenswaard is hun invloed en gezag geweest in

het landschap Lebong, welks ligging, ingesloten door een breeden ring van bergen

met onbewoonde wildernissen, een natuurlijke versperring vormde tegen vreemde

overheersching. Wel schijnt een enkele maal de suprematie der Sultans erkend te

zgn, maar volgens de overlevering werd ook die van de vorsten van Djambi ge-

huldigd. Thans schaars bevolkt en nauwelijks 4000 zielen tellende, heeft dit heer-

lijke land in vroegere tijden een veel grooter getal bewoners gevoed, getuige de uit-

gebreide en talrijke volkplantingen in Redjang en Benkoelen, en de uitgestrekte velden

die de kenmerken dragen van eenmaal voor de rijstkultuur ontgonnen te zijn geweest.

In het eerste hoofdstuk, waar wij de verspreiding der verschillende stammen

bespraken, merkten wij reeds op, dat de Lebongers beweren van Manangkaboschen

oorsprong te zijn ; behalve in hunne overleveringen zullen wij daarvan ook in het

bestuur en andere maatschappelijke toestanden de sporen moeten vinden. De sage

luidt, dat zekere Toeankoe-Djongör met zijn volgelingen van Paga-Roejoeëng kwam

en, nadat hij het water van verscheidene soengei's gewogen had, zich daar vestigde

waar het water het zwaarst was '); daar stichtte hij Köta-belouw, een plaatsje dat

sedert langen tijd niet meer bestaat. Volgens het volksgeloof is Toeankoe-Djongör

niet gestorven, maar op den berg Loemoet verdwenen. Zijn opvolgers vestigden zich

te Moeara-Aman-Lebong-Mas en namen den titel van radja aan, die later in dien

van radja-pasirah veranderd werd. Maar toen de bevolking steeds aangroeide en

zich naar alle kanten uitbreidde, werd een nadere bestuursregeling noodzakelijk, en

in overleg met de Sultans van Palèmbang en Djambi werden vier tiang's ^) met het

bestuur over evenveel landstreken belast. Hun waardigheid werd erfelijk verklaard,

zg kregen den titel van pasirah en vestigden zich te Semelakó, Tëes, Tapoes en

Atas-Tebing.

Uit deze volksoverlevering blijkt genoegzaam, dat niet de pasirah van Semelakó 3)

,

') In alle overleveringen omtrent het ontstaan van Manangkabosche plaatsen komt deze

waterweging voor, als zinnebeeld van het zoeken naar den vruchtbaarsten en goudrijksten

grond.

-) Tiang beteekent paal, steunsel, en dus hier in overdrachtelijken zin steunpilaren

van den vorst.

^) Zooals in de Aardrijkskundige beschrijving," bl. 80, waarschijnlijk werd geacht.
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maar de radja-pasirah van Moeara-Aman-Lebong-Mas oudtijds de hoogste in rang was.

Zoo was dus Lebong in vijf distrikten verdeeld: Soekoe IX, Soekoe VIII, Ba-

ramani of Tëes, Djoeroekalang en Seloepoe, die den naam mar ga droegen, en uit

een aantal dorpen bestonden. Aan 't hoofd der marga zetelde de erfelijke pasirah

,

wiens waardigheid op den oudsten of, bg ongeschiktheid van dezen, op een jongeren

zoon overging, die Radja-Boedjang genaamd werd. Hij werd in het bestuur over de

marga ter zijde gestaan door een pembarab, die in een ander dorp gevestigd was,

terwijl de overige dorpen hoofden hadden met onderscheidene titels als: Depatei,

Auak-Dalam, Radja-Laksamana, Raden, Singa-Pelajang, Radja-Lèlo, Radja-Depatei,

Radja-Alam, Bagiudó, Pandji, Tiang-Alam, Mas-Moelia , Pemakoe, Sempono en

andere. Evenals de waardigheid der pasirah's was ook die van pembarab en dorps-

hoofd erfelijk. De marga's waren van elkander onafhankelijk, maar vormden een

of- en defensieven bond ; als er zaken van algemeen belang te behandelen of groote

misdrijven te berechten waren, kwam de raad van pasirah's bijeen, waarin ook de

pembarab's en de betrokken doesoenhoofden zitting hadden en waarvan de Radja-

Pasirah voorzitter was.

Kleine zaken werden afgedaan door den pembarab met de dorpshoofden; be-

rustte men niet in hunne uitspraak, dan nam de pasirah het voorzitterschap der

rechtbank op zich. Namen partijen ook dan nog geen genoegen met de beslissing

der hoofden, dan was een oorlog gewoonlijk het gevolg. En zulke oorlogen, die

wel is waar weinig bloedig waren, hielden, evenals overal elders in Midden-Sumatra,

het land in voortdurende onrust.

Er zijn in Lebong geen geestelijken, en er bestaan, of liever bestonden, dan

ook slechts twee standen , die der hoofden en die van 't volk. Nu de waardigheden

der hoofden niet meer erfelijk zijn, maar zij na volkskeuze door het Gouvernement

worden benoemd, is het onderscheid tusschen die standen vanzelf vervallen.

Behalve de verdeeling in getrouwden en ongetrouwden , is er nog een andere,

die de overlevering omtrent de afkomst van het volk eenigermate bevestigt; ik

bedoel de verdeeling in soekoe's. Maar in tegenstelling van hetgeen wij in de Manang-

kabosche landen aantroiFen, behooren hier de kinderen niet tot de soekoe der moe-

der, maar tot die van den vader. Van de boven genoemde marga's wijzen de namen

der beide eerste vanzelf aan, uit hoeveel soekoe's de bevolking dier marga's be-

staat; in de andere marga's is het getal soekoe's niet veel grooter, maar terwijl

in de beide eerste personen tot dezelfde soekoe behoorende in verschillende dorpen

wonen, vindt men dat niet in de drie laatste, waar ieder dorp zgn eigen soekoe's

heeft. Er zijn vele gelijknamige soekoe's, daar allen genoemd zijn naar de titels

der hoofden, stamvaders van de personen die de soekoe samenstelden, en dit

wyst op het feit, dat de beide eerste marga's oorspronkelijk bevolkt zijn door negen

en acht familie-hoofden met hunne geslachten. Iedereen weet tot welke soekoe hij of
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zg behoort, en dut is noodig omdat het huwelijk onder soekoe-genooten verboden is.

Het tegenwoordig bestuur in Lebong is geheel in overeenstemming met het

vroegere, met dit onderscheid echter, dat de waardigheden niet meer erfelijk zijn,

zoodat nu de pasirah en pemharah somtijds uit een andere doesoen gekozen worden

en elders gevestigd zijn, dan waar zij volgens de adat behooren.

De inkomsten der hoofden zijn dezelfde als in Redjang: aandeel in de boeten

die zij opleggen, zoogenaamd perceptieloon , aanspraak op heerendienstplichtigen,

een kleine heffing bij het sluiten van huwelijken, en voor den Radja-Pasirah en het

dorpshoofd van Sekandouw een aandeel in de opbrengst van de aldaar gevonden

eetbare vogelnestjes; de eerste krijgt / 4 van elk pikol, terwijl het dorpshoofd

evenveel ontvangt van de opbrengst als ieder der dorpsgenooten. De belasting, door

de bevolking op te brengen, bestaat in een hoofdgeld van / 4 per jaar voor ge-

huwden, en ƒ 2 per jaar voor ongehuwde mannen.

De heerendiensten bepalen zich tot het vervoer van brieven en van goederen

der reizende ambtenaren, tot het houden van de wacht in de dorpen, waarvoor

elke 24 uren twee personen, een getrouwde en een ongetrouwde, uitkomen, en

eindelijk tot het onderhouden en aanleggen der wegen. Veel te beteekenen heeft dat

onderhoud echter niet, omdat er geen voertuigen in Lebong zijn en nagenoeg geen

paarden en vee. De verdeeling zou anders zeer ongelijkmatig drukken, want terwijl

ieder werkbaar man in de marga Soekoe IX twintig vadem, in Soekoe VIII zes en

twintig vadem eu in Seloepoe dertig vadem te onderhouden heeft, bedraagt dat

onderhoud voor die van Djoeroekalang een lengte van ongeveer twee honderd vade-

men, een gevolg van den aangenomen regel, dat iedere marga den weg onderhoudt

binnen hare grenzen gelegen.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

BECHTSWEZEN. OENDANG-OENDANG.

De uitoefening der rechterlijke macht in het gedeelte van Midden-Sumatra dat

tot het Gouvernement Sumatra's Westkust behoort, is sedert 1 November 1875

opgedragen aan:

districtsgerechteu

,



— 216 —

magistraten

,

inlandsche rechtbanken (rapat),

een residentiegerecht en

een raad van justitie.

Alleen de in 1879 bij de residentie Padangsche Bovenlanden ingelijfde land-

schappen Pangkalan-Kötó-baroe en XII Kötó-Kampa zijn voorloopig in bet bezit

van hun eigen rechtspleging gelaten, — een maatregel die uit den aard der zaak

slechts tijdelijk kan zijn.

In een werk als dit, dat niets anders dan de mededeeling der resultaten van

de onderzoekingen der Expeditie beoogt, voegt het niet, en allerminst aan een niet-

jurist, een oordeel uit te spreken over de werking van het Reglement op het Rechts-

v^ezen dat ter Westkust van kracht is ^) , en ik wensch mg dan ook slechts te be-

palen tot eene korte omschrijving van de rechtsmacht der hchamen en personen die

ik boven noemde. Daartoe laat ik hier eenige artikelen van het Reglement volgen:

Art. 3. In elk district is een districtsgerecht.

Art. 4. Het districtsgerecht bestaat uit het districtshoofd, bijgestaan door zoodanige

en zoovele hem tot raadslieden dienende mindere hoofden, als daartoe door

het hoofd van gewesteüjk bestuur, met inachtneming der onder de inlan-

ders bestaande gewoonten, zullen zijn aangewezen. De Gouverneur-Generaal

wijst bij ordonnancie aan, welke der inlandsche hoofden als districtshoofden

worden aangemerkt.

Art. 5. De districtsgerechten oordeelen in eersten aanleg.

1. Over alle door inlanders of met dezen gelijkgestelde personen tegen

eigenlijk gezegde inlanders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer

de waarde in geschil niet meer beloopt dan ƒ50.

2. Over alle klachten tegen eigenlijk gezegde inlanders ter zake van

overtredingen van wettelijke bepalingen, op welke is gesteld eene geldboete,

niet te bovengaande de som van ƒ10 of eene gevangenisstraf van één tot

zes dagen.

Onder eigenlijk gezegde inlanders worden in dit artikel en elders in dit

reglement verstaan allen die behooren tot de inheenische bevolking van

Sumatra en de daaronder behoorende eilanden of zich met haar hebben

vermengd.

Art. 8, Het rechtsgebied der districtsgerechten strekt zich niet verder uit dan de

grenzen van het district of het grondgebied waarover het hoofd is gesteld.

') Dit sluit echter niet in dat ik onvoorwaardelijk ben ingenomen met alle voorschriften

van het Reglement lot regeling van het rechtswezen in het Gouvernement Sumatra's West-

kust. Art. 2-1 , bijv. , is naar mijne overtuiging onvermijdelijk belemmerend voor een goede en

rechtvaaidige lecblsbedeeling.
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Art. 9. De Gouverneur-Generaal bepaalt bij ordonnancie, welke ambtenaren de

magistratuur vervullen en hoever hun ressort zich uitstrekt.

In het algemeen zijn het de ambtenaren die met het bestuur der afdee-

lingen en onderafdeelingen zijn belast.

Art. 10. De magistraten nemen kennis van alle binnen hun ressort ingebrachte

klachten tegen inlanders en met dezen gelgkgestelde personen, ter zake

van overtredingen waarop geen zwaardere straf is gesteld dan eene geld-

boete van / 100, tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost

zonder loon van ten hoogste drie maanden, of gevangenisstraf van ten

hoogste acht dagen, met of zonder verbeurdverklaring, — wat de inlanders

betreft voor zoover de zaak niet behoort tot de bevoegdheid van het dis-

trictsgerecht.

De uitspraken in deze zaken zijn aan geenerhande voorziening onderhevig.

Art. 13. Inlandsche rechtbanken zijn gevestigd op de hoofdplaatsen der residentiën,

op die der assistent-residentiën , en voorts op zoodanige andere plaatsen

als de Gouverneur-Generaal daartoe aanwijst.

Die te Padang en te Priaman dragen den naam van Landraad, elders

dragen zij dien van Rapat.

Art. 16. Ie alin. De inlandsche rechtbanken bestaan uit inlandsche hoofden als leden,

voorgezeten door eenen Europeeschen ambtenaar en bijgestaan door eenen

griffier.

De voorzitter is de Assistent-resident der afdeeling of de Controleur.

Art. 19. Met uitzondering der zaken waarvan de berechting bg dit reglement aan

andere rechtbanken, gerechten en rechters is opgedragen, en met inacht-

neming van het voorschrift van artikel 6 van het Reglement op de rech-

terlijke organisatie en het beleid der justitie in Nederlandsch Indië, nemen

de landraden en rapats in eersten aanleg kennis:

1. van alle burgerlijke rechtsvorderingen ingesteld tegen eigenlijk gezegde

inlanders;

2. van alle misdrijven begaan door inlanders of met dezen gelijkgestelde

personen

;

3. van alle overtredingen van reglementen van politie en van plaatselgke

keuren, alsmede van wettelijke bepalingen van algemeenen aard, begaan

door inlanders of met dezen geUjkgestelde personen.

Art. 21. Alle vonnissen in zaken van misdrijf, door de inlandsche rechtbanken ge-

wezen, zijn, wanneer zg geene vrijspraak inhouden, onderworpen aan de

revisie van den Raad van Justitie.

Art. 24. In elke residentie bestaat een residentiegerecht.

Art. 25. 1« alin. In de residentie Padangsche Benedeulanden wordt het residentie-

III. 1. 28
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gerecht gehouden door den rechterlijken ambtenaar die de landraden voorzit;

in de Padangsche Bovenlanden en Tapanoli door de residenten.

Art. 26, 1", e. Het residentiegerecht oordeelt, behoudens de voorschriften van het

Koninklijk Besluit van 3 November 1866, n". 73 (Ind. Staatsblad 1867,

N". 10), in eersten aanleg:

1". over alle burgerlijke rechtsvorderingen welke de som of waarde van

ƒ500 niet te boven gaan, ingesteld

c. tegen leden der eigenlijk gezegde inlandsche bevolking van Sumatra,

in zaken waarin dezen , krachtens wettelijke bepalingen of tengevolge van

vrijwillige overeenkomst, aan de Europeesche wettelijke voorschriften zijn

onderworpen.

Axt. 30. Te Padang is een raad van justitie gevestigd.

Art. 31. De Raad van Justitie is samengesteld uit:

een president,

drie leden,

een officier van justitie,

een substituut-officier van justitie,

een grifBer en

een substituut-griffier.

Art. 36 , c. Behoudens de voorschriften van het Koninklijk Besluit van 3 November

1866, n*^. 73 (Ind. Staatsblad 1867, n''. 10), en met uitzondering der

zaken bij art. 26 , n". 1 , aan de kennisneming der residentiegerechten

opgedragen, en der gevallen voorzien in art. 159 van het Reglement op

de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Nederlandsch Indië,

neemt de Raad van Justitie in eersten aanleg kennis van alle burgerlijke

rechtsvorderingen , ingesteld

c. tegen leden der eigenlijk gezegde inlandsche bevolking van Sumatra,

in zaken waarin dezen , krachtens wettelijke bepalingen of tengevolge van

vrijwillige overeenkomst, aan de Europeesche wettelijke voorschriften

zijn onderworpen.

Art. 37. De Raad van Justitie neemt, onverschillig tot welken landaard partyen

behooren, in eersten aanleg kennis:

P. van alle geschillen in zaken van prijzen en buit, die door schepen

van oorlog van den Staat, of door schepen bg particuheren uitgerust en

van commissiën of lettres de marque voorzien, worden achterhaald en

opgebracht, zoomede van alle geschillen welke tusschen de nemers on-

derling deswege ontstaan

;

2". van alle zee- en strandvonden.

Art. 227. Met de uitoefening der poHtie en de opsporing der misdreven en over-



— 219 —

tredino'en onder de inlanders en met dezen gelijkgestelde personen zijn,

volgens de onderscheidingen in dit hoofdstuk gemaakt, belast de volgende

beambten, elk voor zooveel aangaat de uitgestrektheid van het grond-

gebied waarover hij is aangesteld

:

l". de soekoe-hoofden , de ripé-hoofden en alle mindere hoofden en on-

dergeschikte beambten van politie , hoe ook genaamd

;

2". de negorij-hoofden (panghoeloe's kapala);

30. de districtshoofden

;

4". de inlandsche officieren van justitie

;

5". de magistraten

;

6". de residenten, en voorts alle zoodanige ambtenaren als daartoe in

bijzondere gevallen bevoegd zijn verklaard

;

7°. alle andere beambten en personen, in zaken bij bijzondere wette-

lijke voorschriften aan hunne waakzaamheid toevertrouwd.

Art. 287. Bij de inlandsche rechtbanken zijn inlandsche officieren van justitie aan-

gesteld.

Die gevestigd op de hoofdplaatsen Padang, Fort de Koek en Padang-

Sidempoean voeren den titel van Hoofddjaksa, die op de hoofdplaatsen

der afdeelingen dien van Djaksa, en elders dien van Adjunct-djaksa.

Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië van

24 Maart 1874, n". 94d, werd overwogen :

dat Hij, het wenschelijk achtende, om in het Gouvernement Sumatra's

Westkust aan de heflSngen welke, onder den naam van tahil-amas of

andere, thans, ingevolge de adat, bij de rechtspraak der hoofden ten laste

van klagers of partijen worden gedaan, als onbestaanbaar met eene be-

hoorlijke regeling van het rechtswezen, een einde te maken, en tevens

aan de rechtsprekende hoofden eene billijke vergoeding te verzekeren voor

het gemis der uit die heffingen voor hen voortvloeiende voordeelen

,

heeft goedgevonden en verstaan te bepalen

:

Art. 1. Alle heffingen, onder welken naam ook, door rechtsprekende hoofden

binnen het Gouvernement Sumatra's Westkust in rechtszaken zijn afgeschaft.

Art. 2. In alle burgerlijke gedingen die bij de landraden of rapats in het Gou-

vernement Sumatra's Westkust worden aangebracht, moet de eischer,

behalve in geval hem vergund wordt om kosteloos te procedeeren, ter

griffie der rechtbank bij welke hij de zaak brengt, storten de navolgende

bedragen

:

vijf ten honderd van de waarde in geschil, wanneer deze beloopt één

duizend gulden of minder

;
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vier ten honderd van de meerdere waarde in geschil dan één duizend

galden, wanneer deze niet meer bedraagt dan één duizend gulden;

drie ten honderd van de meerdere waarde in geschil dan twee duizend

gulden, wanneer deze niet meer bedraagt dan één duizend gulden;

twee ten honderd van de meerdere waarde in geschil dan drie duizend

gulden, wanneer deze niet meer bedraagt dan twee duizend gulden, en

één ten honderd van de meerdere waarde in geschil dan vijf duizend gulden.

Art. 5. Jaarlijks, in de maand Januari, wordt door den President van de recht-

bank het bedrag der gedurende het verloopen jaar, krachtens de voorgaande

artikelen, geïnde gelden gelijkelijk verdeeld onder de hoofden die recht

van zitting hebbeu in de rechtbank bij welke de vorderingen zijn aange-

bracht over welke de belasting geheven is; met dien verstande, dat het

aandeel van hen die niet gedurende het geheele jaar zitting hebben gehad,

alleen wordt berekend in evenredigheid tot den tijd gedurende welken zg

dit recht hebben bezeten.

Te bejammeren is het voorzeker, dat hier ook andere overwegingen hebben

gegolden dan die om het welzijn van het volk te bevorderen. Had men zich daar-

door alleen laten leiden, dan zou zonder twijfel bepaald zijn, dat de belasting op

de civiele processen moet worden gestort in 's Lands kas , en dat aan de hoofden

die volgens de wet in eenige rechtbank zitting hebben, eene vaste jaarlijksche ver-

hooging van inkomsten wordt toegekend, als bezoldiging uit 's Lands kas te betalen.

Ook in de residentie Palèmbang hebben sedert 1877 ingrijpende veranderingen

in het rechtswezen plaats gehad, die echter niet van zoo wijde strekking zijn als de

wijzigingen door de reorganisatie vau het rechtswezen op Sumatra's Westkust in den

daar bestaanden toestand gebracht. Den l^ten Mei van het jaar 1878 trad de ordon-

uancie in werking waarbij bepaald werd, dat de besturende ambtenaren in de

afdeelingen en onderafdeelingen belast zullen zijn met de magistratuur binnen hun

ressort, terwijl ter hoofdplaats Palèmbang de Assistent-resident voor de politie

aldaar die functie zal uitoefenen.

De magistraten spreken zouder hooger beroep recht in alle overtredingen be-

gaan door personen niet behoorende tot, noch zich vermengd hebbende met de

Lnheemsche bevolking, en te Palèmbang bovendien over aUe ingezetenen dezer hoofd-

plaats. De overtredingen tot hunne bevoegdheid behoorende, zijn die waarop bg de

wettelijke bepalingen als straf is gesteld: tenarbeidstelling aan de publieke werken

voor ten hoogste 3 maanden, gevangenisstraf voor hoogstens 8 dagen, of eene geld-

boete van hoogstens / 25. In civiele zaken nemen de magistraten kennis van alle

tegen zoodanige personen ingestelde actiën waarvan de waarde in geschil niet meer

dan / 100 beloopt.
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Ter hoofdplaats Palèmbang is een landraad gevestigd, waarvan de voorzitter

en griiBer rechtsgeleerden moeten zijn. Het rechtsgebied van den Landraad strekt

zich uit over de geheele residentie voor zoover het betreft misdrijven, overtredingen

en alle civiele zaken waaromtrent de berechtintr niet aan de magistraten is voorbe-

houden, met dien verstande, dat alleen voor den Landraad justiciabel zijn: de ingeze-

tenen der voormelde hoofdplaats, en verder de niet tot de eigenlijk gezegde inheem-

sche bevolking behoorende bewoners der binnenlanden, mits zij zich niet met deze

bevolking hebben vermengd. De magistraten behooren kennis te nemen van alle

zaken die tot het ressort van den Landraad behooren, en zijn gehouden die, op de

wettelijk voorgeschreven wijze, bij dit rechterlijk collegie over te brengen. Ze mogen,

evenals de Landraad, alleen volgens de wet rechtspreken.

Omtrent de rechtspleging over de inheemsche bevolking buiten de hoofdplaats

is, bg de hierboven aangehaalde wettelijke regeling, verklaard, dat zij voorloopig

onveranderd zal blijven tot tijd en wijle de Gouverneur-Generaal het geraden zal

oordeelen daarin wijziging te brengen.

Voor die bevolking nu is de toestand als volgt. In elke doesoen is de proatin,

gindo, krio, of hij die, ouder welken titel ook, het bestuur der doesoen voert, de

rechter over zijne onderhoorigen , waar dezen zich hebben schuldig gemaakt aan over-

tredingen die de Palèmbangsche oendang-oendang strafbaar stellen met eene boete

van hoogstens 6 realen i), welk bedrag in sommige streken tot 6 rijksdaalders is

uitgebreid. In de marga heeft de pasirah of hij die, onder welken titel ook, het hoofd

van de marga is, de bevoegdheid tot 12 realen of wel tot 12 rijksdaalders boete

op te leggen voor ongeoorloofde of nagelaten handelingen, welke in die mate door

gezegde oendang-oendang als strafbaar zijn aangewezen.

In civiele zaken kan men zich, welke de waarde in geschil ook zij, tot een

van beide rechters om beslissing zijner zaak wenden, behoudens hooger beroep op

den hoogeren rechter, en in alle gevallen zonder onderscheid met hooger beroep op

de hoogste rechtbank in de onder-afdeeling of afdeeling, de rapat, die door den be-

sturenden ambtenaar wordt voorgezeten en die bestaat uit de marga- of doesoen-midji-

hoofden als leden, bijgestaan door den plaatselijken inlandschen schrijver als grifBer.

Deze rapat oordeelt over alle misdrijven en overtredingeu der inheemsche be-

volking binnen haar ressort, en in alle civiele zaken waarin personen tot deze be-

hoorende als gedaagden zijn betrokken. Voor de tenuitvoerlegging van vonnissen in

zake van misdrijf die een veroordeeling inhouden tot eene hoogere straf dan een

jaar dwangarbeid, wordt voorafgaande bekrachtiging door den Resident gevorderd.

Al die rechtbanken en rechters over de inheemsche bevolking spreken recht

volgens de oendang-oendang , — bepalingeu van civiel en crimineel recht die om-

') De réal is fl.
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streeks 1848 bijeen en in schrift zyn gebracht door den Controleur van den Bossche
,

en behoudens enkele wijzigingen nog algemeen in de residentie van kracht zijn.

In de verschillende deelen der uitgebreide residentie wordt in die adat hier en

daar eenig verschil aangetroffen. In hoofdzaak echter kan men ze leeren kennen uit

het opstel van den heer Gersen in Deel XX van het Tijdschrift voor Ind. Taal-,

Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap, ofschoon dat

stuk bepaaldelijk de oendang-oendang van Lematang-oeloe en -ilir en van de Pasemah-

landen uiteenzet.

De straffen zijn in den regel boeten, die ten voordeele komen van de zitting

nemende hoofden en die het grootste deel van hun inkomen uitmaken. Echter wor-

den ook wel de in het strafwetboek en de politie-reglementen voorkomende straffen

toegepast.

Van de civiele zaken wordt, ten behoeve der rechters, eene belasting geheven

van lO'/o van de waarde in geschil, die door de in 't ongelijk gestelde part^ moet

worden voldaan.

De inlandsche hoofden, ieder binnen hun ressort, zijn, onder de leiding en de

bevelen van den besturenden ambtenaar , belast met het opsporen en zooveel doenlgk

tot klaarheid brengen van alle misdrijven en overtredingen en met het bewaren der

rust en orde, waartoe zij worden bijgestaan door de penggawa's en de kemit's,

welke laatsten in elke doesoen, minstens ten getale van twee, als politie-agenten of

rustbewaarders dienst doen, en a tour de róle uit de tot heerendienst verplichte be-

volking moeten opkomen.

De besturende ambtenaren hebben, tot bewaring van de rust en orde, boven-

dien onder hunne directe bevelen een corps gewapende poHtiedienaren
,
gewoonlijk

pradjoerits genaamd, waarvan het aantal in elke contróle-afdeeling op 12 man en

een korporaal of sergeant is vastgesteld. Hunne uitrusting en bewapening worden

van landswege verstrekt, en zij genieten een maandelijksch inkomen, dat voor de

gemeenen op f 12, voor de korporaals op ƒ14 en voor de sergeants op ƒ16 is

vastgesteld.

Ter hoofdplaats Djambi is de Politieke Agent met het handhaven der politie

belast en vervult de functiën van magistraat. Den 288ten Maart 1876 werd voorts

een overeenkomst gesloten met den Sultan, waarbij bepaald werd, dat degenen die

zich binnen het rijk Djambi schuldig maken aan misdrijven tegen Gouvernements-

onderdanen, zullen terechtstaan voor de rechtbanken en de rechters door het

Nederlandsch-Indische Gouvernement aan te wijzen, en dat zg op eerste aanvrage

van of van wege den Resident vau Palèmbang moeten worden uitgeleverd.

In hoeverre deze overeenkomst eenige waarde heeft in de praktgk , valt lichtelgk

op te maken uit hetgeen omtrent den politieken toestand van Djambi in 't vorige

hoofdstuk is medegedeeld.
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Hebben wij in de voorafgaande bladzijden gezien, hoe de rechtsbedeeling in

de Gouvernementslanden van Midden-Suniatra geschiedt en volgens welke wetten er

recht gesproken wordt, thans zullen wij het een en ander mededeelen omtrent de

rechtsinstellingen der Maleische maatschappij buiten het Nederlandsch grondgebied

en over de begrippen die de Manangkabo-Maleier omtrent het recht koestert.

De bronnen daarvoor zijn de oendang-oendang i)
, dat zijn geschriften die , be-

halve de overleveringen omtrent de oude geschiedenis van het Manangkabosche volk,

tal van wetten, zedekundige voorschriften en leefregelen bevatten, uitgevaardigd,

zooals het heet, door Datoewq-Katoemanggoengan en Papïïti-Sabatang, en waaronder

er zyn die uitmunten door schoonheid van gedachte en zin voor rechtvaardigheid.

Al die verschillende redactiën der overleveringen en wetten zijn echter van jongen

datum; geen enkele is meer dan een halve eeuw oud, waaruit men mag besluiten

dat de oendang-oendang vroeger, evenals zoovele overleveringen bij andere volken,

van mond tot mond werden bewaard. Het gelukte mij gedurende onze reizen ver-

scheidene handschriften te bekomen, die, bij onderzoek, een sprekenden familietrek

verrieden, ofschoon van geen twee de inhoud geheel dezelfde is. Allen komen

echter overeen in slordigheid van bewerking en onvolledigheid, en dikwijls is het

onmogelijk den minsten samenhang er in te vinden of de bedoeling der schrijvers

te begrijpen. Sommigen hunner hebben hun geschrift aangevuld met tal van spreu-

ken en voorschriften aan den Islam ontleend , en niet zelden ook vindt men twee-

of driemaal hetzelfde onderwerp behandeld, slechts met een geringe wijziging in

woorden of volgorde. In nagenoeg alle oendang's vindt men een onderscheiding der

menschen naar hunne verstandelijke vermogens en een opsomming der eigenschappen

die mannen, vrouwen en kinderen en alle waardigheidsbekleeders moeten bezitten;

vervolgens eene beschrijving van het nut der zintuigen en lichaamsdeelen , met een

waarschuwing tegen misbruik; dan een onderscheiding der menschen naar hun ka-

rakter; daarna leefregelen en omschrijving van den werkkring der hoofden en aan-

zienlijken; eindelijk een verdeeling der wetten, gevolgd door een menigte bepalingen

en voorschriften voor civiel- en strafrecht en voor de rechtsvordering, de eigenlijke

oendang-oendang, terwijl het overige slechts tot inleiding strekt. Een uitvoerige

behandeling van deze schriften zou hier niet op hare plaats zijn; het is dan ook

mgn voornemen slechts hier en daar een greep te doen en datgene mede te deelen

wat, naar mijne meening, de rechtsbegrippen der Maleiers het duidelijkst ken-

merkt.

Aan hetgeen die wettelijke bepalingen voorafgaat ontleen ik slechts enkele voor-

') Ook wel: oendang-oendang nan sambilan poetjoewq, nan sSpoetjoewq limó ratoejs

anaqnjó, d. i. : de oendang-oendang met negen onderdeelen (spruiten), ieder onderdeel met
vijfhonderd artikelen (kinderen).
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schriften en uitspraken i). Waar over de plicHten der menschen gehandeld wordt,

lezen wg o. a.

:

„Waak meer dan ge slaapt, en zorg dat uw eetlust grooter zij dan uwe ver-

zadiging, opdat gij gedachtig zijt aan voor- en tegenspoed. Indien gij meer slaapt

dan waakt en u meer verzadigt dan uw honger is, voorzeker gij zult u schade doen."

„Er is een brug in het menschelijk lichaam; hy die de eigenschappen van die

brug niet kent, zal zich zelven schaden. De lengte van de brug is duizend jaren

gaans, zij is scherper dan een zwaard, fijner dan een haar en sterker dan de bliksem.

Zoo is het ook wanneer wij spreken en er is één mensch die onze woorden hoort;

dan voorzeker hebben tien menschen die gehoord, en honderd menschen, en duizend

menschen, en honderd-duizend menschen. Zóó is de invloed van die brug op den

mensch."

„Geef niet toe aan uwe driften , maar bezit u zelven ; denk eerst na , opdat er

een licht worde ontstoken in uw hart, dan zal het u welgaan in deze wereld en

in het volgende leven."

„Als gg spreekt, houd uwe tong in bedwang, want de tong is als een tijger

voor den mensch; als gij haar loslaat, dan verslindt zij u. Als gij ziet, bewaak dan

uwe oogen; want de oogen zgn de plaats van den ibüijs (duivel) en vele men-

schen hebbeu zich zelven schade berokkend door hunne oogen."

„Jonge menschen hebben vijf zaken in acht te nemen

:

P. reinheid van lichaam, zoowel waar het onbedekt als waar het bedekt is,

2". reinheid van kleeding,

30. beleefdheid,

4". het nakomen van beloften,

5". kennis verzamelen van dit en van het volgende leven."

„Er zijn menschen die zich zelven weten te leiden en zich ook laten leiden

door anderen. Maar ook zijn er menschen die zich alleen door anderen laten leiden

en geen macht hebben over zich zelven; aan dezulken ontbreekt ontwikkeling."

„De meerdere of mindere welstand van den mensch hangt af van zij ne hoe-

danigheden."

De oendang-oendang in engeren zin zgn verdeeld in vier hoofdstukken of onder-

deden, waarvan de twee eerste, oendang-oendang negari en oendang-

oendang loehaq, de regelen bevatten voor het staatsbestuur, voor de verschil-

lende waardigheidsbekleeders en voor het volk. Zoo althans zegt de Maleier; maar

') Eene bewerking van het inleidend gedeelte der oendang-oendang gaf de heer Netscher,

in zijn opstel «Verzameling van overleveringen van het rijk van Manangkabo" uit het oorspron-

kelijk Maleisch vertaald (Indisch Archief, Deel III, biz. 339). In sommige mijner handschriften

wordt het daar vernielde nagenoeg geheel wedergevonden.
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het is voor den vreemdeling vaak onbegrijpelijk, hoe dat alles te verstaan is uit de

weinige zonder den minsten samenhang bijeengevoegde uitspraken waaruit die

oendang's bestaan. De twee andere onderdeden zijn de oendang-oendang dalam

negari en de oendang-oendang nan doewó poeloew en behelzen de be-

palingen omtrent burgerlijk recht en strafrecht.

In de oendang-oendang negari vindt men ook de bekende, maar zoo weinig

aan de werkelijkheid beantwoordende spreuk:

„Adat basandi ') sarat^),

„Sarat basandi adat."

d. i. : „de adat heeft tot steun de goddelijke wet , de goddelgke wet heeft tot steun

de atlat."

Hoe moeielijk het is om in een enkel woord samen te vatten wat de inlanders

onder „adat" verstaan, blijlct uit hetgeen daaromtrent in de oendang-oendang ge-

zegd wordt.

„Adópoeu nan banamö adat, ijólah até anam parakaró^)," zoo luidt het daar:

1". Tjoepaq nan oesah;

2". Tjoepaq boeatan;

3". Kató poesakó;

4". Kató pakat;

5". Kató dahoeloe kató batapati;

6". Kató koedian kató batjari.

Van deze uitdrukkingen worden de volgende verklaringen gegeven:

Door tjoepaq nan oesali verstaat men de van oudsher bestaande, als wet

geldende gewoonten en gebruiken, die niet vermeerderd, verminderd, noch veran-

derd kunnen worden.

Tjoepaq boeatan zijn de instellingen van schrandere panghoeloe's of van

de bevolking van een landschap of laré; doch deze instellingen mogen niet strgdig

zijn met de sarat.

Kató poesakó zijn de gewoonten en gebruiken die door de voorouders

werden ingesteld en tot op den huldigen dag in zwang zijn, hetzij ze strijden met

de sarat, of wel daarmede in overeenstemming zijn.

Kató pakat ofmoepakat bedoelt alle regelen, van welken aard ook, waar-

') Sandi is de naam van de steenen waarop de huisstijlen rusten. In sommige handschriften

gaat aan de spreuk vooraf: »Roemah bSsandi batoe," het huis steuTit op de steenen.

•) Het Arabisclie: cw<i of «jtlxi, d. i. de geestelijlie of' goddelijke wet, in tegen-

stelling van de adat of het gewoonte-recht. Vgl. Newbold, Straits-Settlements, II, 274,

276, en Matthes, «Mak. Woordenb.," bl. 578, vgl. met 649 v. P. J- V.

^) D. i. : ))bij hetgeen men adat noemt zijn zes zaken (op te merken)."

III. 1. 29
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omtrent in gemeen overleg moet beslist worden door bekwame en schrandere lieden

van wier beslissing de wijze van toepassing afhangt.

Kató dahoeloe kató biïtapati zijn 5f op adat, öf op sarat steunende

gewoonten en gebruiken, die bg iedere toepassing op nieuw van kracht moeten

worden verklaard.

Kató koedian kató batjari zijn de bepalingen waaromtrent nog niet

voor goed overeengekomen is.

Er worden ook nog andere verdeelingeu van de adat opgegeven, maar ik acht

dit staaltje voldoende en zal er mij niet verder mede bezig houden.

De rechtsbepalingen hebben in het algemeen ten doel de partijen zooveel

mogelijk met elkander te verzoenen, ten einde de nadeelige gevolgen te bezweren

van de wedervergelding, dijat of dandang, zooals die in eiken primitieven staat

wordt aangetroffen, waar de gestelde machten de kracht missen om te beletten dat

een ieder zijn eigen rechter zij. Daarom zijn alle straffen wegens misdaden en over-

tredingen afkoopbaar met boeten en schadevergoeding aan de benadeelde partij, en

gaat daarmede meestal een verzoeningsfeest gepaard om alle overblgfselen van wrok

uit te wisschen.

Verschillende hierop wijzende spreuken treft men in de oendang-oendang aan.

Zoo bijv.: „doedoewq radjó, di dèbië kabo saékoewe, parang oetjab, sangkètó abijs,

badjawè tangan kadoewonjó, soeroew samoeló baq nan lamö," dat is: „in tegen-

woordigheid van den vorst wordt een karbouw geslacht, de strijd geëindigd onder

belofte dien niet te herhalen, de twist wordt beslecht, de partijen reiken elkander

de hand, alles moet vergeten en vergeven zgn."

Niet alleen in het civiel proces heeft men partijen: si-moedaï, de eischer,

si-moedaï alië, de verweerder; ook in strafzaken zijn de benadeelde partij of hare

nabestaanden eischer, nan manda'awa, en de beschuldigde is verweerder, nan tada'

awa. Wel treedt de manti als openbaar aanklager op, maar eerst dan, wanneer de

zaak door de benadeelde partg aanhangig is gemaakt.

Een der voornaamste grondslagen van het Maleische reeht in burgerlijke zaken en

strafzaken is het solidariteitsstelsel , en toch heb ik in geen enkele oendang-oendang

daaromtrent bepalingen aangetroffen, behalve alleen den regel: „djauoew baham-

batan" (zie beneden) en het voorschrift, dat de verstooting uit de soekoe, boewang

tingkarang i) of toewang satauoe-tauoe ^) , de verantwoordeLykheid voor de hande-

lingen van den uitgestootene doet ophouden.

De rechters, hakim, hebben te letten op acht zaken:

') Tin gkarang is een scherf, en de uitdrukking beteekent dus: weggeworpen worden als

een scherf, als iets dat onnut is.

-) Uitstorten, zoodat iedereen het weet, in 't publiek.

V
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l". moeten ze de zaken zorgvuldig aan beide kanten onderzoeken;

2". een priester de vergadering, rapé, doen bijwonen;

3". beide partijen hooren

;

4". getuigen hooren

;

5". vonnis vellen;

6". het vonnis uitspreken;

7". de vreeze Gods betrachten;

8". het vonnis uitspreken volgens het woord des Allerhoogsten , d. i. gestreng en

rechtvaardig.

Dan volgen de plichten van den pleitbezorger, den kapalo kötó, de schade-

lijkste menschensoort in de Maleische maatschappij.

De rechtsmacht berust by de panghoeloe's , die aan de oendang hunne bevoegd-

heid als zoodanig ontleenen en die recht moeten spreken naar de bepalingen daarin

vervat. Eigenaardig vooral is dit uitgedrukt in de spreekwijzen: „Kató panghoeloe

kató manjalasaikan ," d. i. „de panghoeloe bevredigt de geschillen," en

„Mantjampaq tibó kahoeloe,

Kanei anaq garoendang.

Apóka tjoepaq di panghoeloe?

Bapamaijen oendang-oendang."

Of vrij vertaald: „wanneer men de rivier opvischt, vangt men jonge garoendang.

Wat is het werk der panghoeloe's? De wetten toepassen."

Daar waar radjö's zijn, hebben deze voor een groot deel de rechtsmacht in

handen.

Aan het burgerlijk recht zijn in de oendang-oendang der Maleiers slechts

weinige bepalingen gewijd. De eigenaardige inrichting van het familieleven doet de

noodzakelijkheid geboren worden van het rechtsbeginsel, dat de gemeenschap van

goederen bij huwelijk — als regel geldend in de Europeesche staten — hier is

buitengesloten, en er alleen plaats vindt eene gemeenschap van winst en verhes,

in zoover namelijk, bij ontbinding van het huwelijk, de staande het huwelijk ver-

kregen goederen tusschen de echtgenooten moeten verdeeld worden, zooals uitge-

drukt is in den rechtsregel: „saraq di papa, soearang di agië," d. i. letterlijk: „bg

echtscheiding moet men tellen, en het staande het huwelijk verkregene wordt gedeeld."

Ook voegt men dikwijls nog hierbij : „harato dapatan tingga, harato pam-

baowan toeroen," d. i. „het goed van de vrouw blijft, het goed van den man volgt hem."

De goederen worden namelijk met betrekking tot het huwelijk onderscheiden in:

harato pambaowan — goederen aan den man toebehoorende

;

harato dapatan — wat aan de vrouw toebehoort;

harato soearang — wat staande het huwelijk door beide is verkregen.

Bij scheiding en ook bij den dood is dus de regel, dat de man zijne eigene goe-
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deren uit den boedel terugneemt, harató pambaowan toeroen; dat de goederen aan

de vrouw toebehoorende aan de familie van deze komen en dus blgven, harató

dapatan tingga, — want de gehuwde vrouw verlaat de woning harer familie niet; —
en dat wat gedurende het huwelijk door beide is verkregen, wordt gedeeld, harató

soearang di agië.

Onder de harató soearang wordt in vele streken niet gerekend het huis door

den man en de vrouw of zelfs door den man alleen tijdens het huwelijk op aan de

familie der vrouw behoorenden grond gebouwd; zulk een huis wordt eigendom van

de laatste, blijft bij scheiding aan haar en komt bij overlijden aan hare erfgenamen.

Slechts bij uitzondering treft men de gewoonte aan om dergelijk goed als harató

soearang te beschouwen ; in zoodanig geval heeft dan taxatie plaats , en krijgt ge-

woonlijk de vrouw den eigendom tegen uitkeering van den halven taxatie-prijs aan

den man of diens rechtverkrijgenden.

De echtscheiding en 't met het familieleven nauw samenhangende erfrecht — be-

langrgke onderwerpen van burgerlijk recht in onze wetboeken — zijn in de oendang-

oendang nagenoeg onvermeld gelaten. Wij zullen die aangelegenheden in een volgend

hoofdstuk uitvoeriger bespreken.

Waar het de rechtsmiddelen geldt die de oendang-oendang bij de niet nako-

ming van aangegane verbintenissen vergunnen toe te passen , heeft de benadeelde

partij een bijzonder voorrecht , dat met onze begrippen van recht in strijd is. Wanneer

toch, b. V., in eene schuldzaak de schuldenaar in gebreke blijft aan zijne verplich-

ting te voldoen, heeft de schuldeischer , behalve zijn natuurlijk recht tot inbeslag-

neming, t a r i ë q , van diens goederen , voor zooverre die onder zijn bereik zijn of vallen

,

hampij e batariëq, bovendien de bevoegdheid den debiteur tot dekking zijner

schuld als pandeling aan te houden en voor zich te doen arbeiden '), en die bevoegd-

heid strekt zich volgens de oendaug niet alleen uit tot den persoon van den

schuldenaar, maar ook tot diens familieleden, wanneer de schuldeischer die in

zgne macht kan krijgen, djauoew bahambatan, alles onverminderd de ma-

teriëele aansprakelijkheid der familie voor de handelingen harer leden.

De gewone inbeslagneming, tariëq oesoewe, mag rechtens alleen geschie-

den krachtens voldoende bewijzen en met voorkennis van het betrokken hoofd, en

men mag daartoe overgaan als alle pogingen om de schuld binnen te krijgen zijn

beproefd en stellig blijkt dat de schuldenaar onwillig is om de zaak te vereffenen.

Als zoodanig mag men echter niet beschouwen het bloote feit, dat de schuldenaar,

na aanmaning, noch bij brief noch bij gemachtigde iets van zich heeft doen hooren.

Daartoe wordt ook nog gevorderd, dat de schuldenaar geene wettige redenen van

') In enkele streken was de bepaling in zwang, dat een pandeling voor schuld door ieder

jaar dienst /'lO zijner schnld delgde.
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verhindering kan aanvoeren. Tot die wettige redenen of beletselen, hadjat, worden

gerekend: een sterfgeval in de familie, kamatian; zware regen gedurende een

ganschen dag, oedjan lïibè sahari; onrust in het land, sïïgaló nan toeka

dalam negari; hoogwater, zoodat de rivieren niet konden worden overgestoken,

aijië gadang, en dergelijke.

Behalve van tariëq oesoewe spreken de oendang van tariëq tja boe we, inbe-

slagneming zonder voorkennis van de bevoegde macht; tariëq sangkoeïtan,

inbeslagneming die niet geheel tot uitvoering komt, omdat men er in verhinderd

wordt; tariëq babalé, inbeslagneming der goederen van iemand die onze goe-

deren in beslag genomen heeft, en tariëq bakaroew, waarvan de beteekenis

niet wordt opgegeven.

Het recht van tariëq werd niet zelden verder uitgestrekt dan de wet veroor-

looft. Zoo is het nog geen twintig jaar geleden, dat in het zuiden der Padangsche

Bovenlanden het zoogenaamde tariëq djawi in zwang was, en, zooals het in

verscheiden stukken heette, „volgens de adat." Het bestond hierin, dat de hoofden

iemand die weerspannig was in 't verrichten van heerendiensten of het voldoen van

opgelegde boeten, één of meer zijner koeien ontnamen en die hielden tot de man

aan zgn verplichtingen had voldaan.

Bg de behandeling van zaken voor de rechtbank of den hïïkim wordt een-

voudig de volgende proces-orde in acht genomen.

De eischer stelt de rechters een tand 5 ter hand, meestal een kris of het een

of ander voorwerp van zilver of goud, welke tandó hem bij 't einde van 't geding

wordt teruggegeven. Bovendien betaalt hij aan de rechters, als i si adat, de taije

amé, een zeker bedrag dat verschilt naar gelang van de grootte der vordering.

Soms ook geven eischer en gedaagde beide een tandó, waarvan de beteekenis is dat

men zich aan de uitspraak der rechters zal onderwerpen.

Eerst wordt nu de eischer in de gelegenheid gesteld zijne vordering voor te dragen

en door argumenten tot staving harer wettigheid aan te dringen , en daarna wordt den

verweerder opgedragen den eischer te beantwoorden. Het is aan de rechtbank streng

verboden den verweerder te ondervragen, zoo lang de wettigheid van den eisch niet

is aangetoond, maar is dit geschied dan moet hij in al zijne middelen van verdediging

gehoord worden, dja wab nan bahilijeran. De getuigen worden gehoord nadat

zij gebleken zijn te voldoen aan de volgende , algemeen als rechtmatig erkende eischen

:

1". dat zij zijn Mohammedanen van het mannelijk geslacht en volkomen bij zinnen

;

2°. dat zij zijn meerderjarig en vrije lieden, en bovendien in de negari als ver-

trouwbaar bekend staan;

3". dat zij niet vijandig gezind zijn jegens den gedaagde; dat zij geen bloedver-

wanten, sanaq soedaró, of aangehuwden, sa man dó nianjaraandó, van den

klager zijn; dat zij geen belang hebben bij het al of niet toewijzen der zaak.
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De getuigen worden nooit beëedigd. Het bewijs door getuigen, dat in ons recht

beperkt wordt door de hoegrootheid van de som waarover het geschil loopt, en alleen

bij uitzondering mag worden aangenomen voor bedragen boven het gestelde maximum

,

mag, volgens de oendang-oendang , in elke zaak worden toegelaten, ja zelfs is hiervan

in den regel (want schriftelijk bewijs kennen de oendang-oendang niet) de beslissing

der zaak afhankelijk, mits nog versterkt door den eed tot volledige staving der

vordering of tot volledige afwijzing er van, door de in 't gelijk gestelde partg af te

leggen. Bij gebreke van getuigen of van andere bewijsmiddelen beslist de eed van de

in rechten aangesproken partij. Deze eed moet in elk geval worden afgelegd, ook

zelfs als geen zweem van bewijs aan de zijde van eischer aanwezig is en door dezen

geen beslissende eed is verlangd. Dit is dus in den vorm eene afwijking van ons

recht, volgens hetwelk de rechter alleen bevoegd is van dit bewijsmiddel gebruik te

maken, bijaldien de vordering niet volledig bewezen, maar ook niet geheel van be-

wijs verstoken is ^).

„Kö boeatan di rimbó takoewq kajoe kö boeatan dalam negari ditaroewkan

oerang doewo batigó saqsi," luidt een der voorschriften bij de behandeling van

schuldzaken. De beteekenis daarvan ligt voor de hand. Het beduidt, dat een trans-

actie niet bewezen wordt geoordeeld, tenzij ze, in geval zij binnen de negari is

aangegaan, door getuigen en, in geval zij daarbuiten heeft plaats gehad, door aan-

wijzingen, tan dó rimbó, gestaafd is. Waar nu, b. v.
,
geen dezer bewijzen aan-

wezig IS, en het neen van gedaagde slechts het ja van eischer tegenover zich

heeft, is eerstgenoemde nog in elk geval verplicht den eed af te leggen om zijne

ontkentenis te bevestigen.

Doet zich het geval voor, dat eischer, na de repliek van verweerder, weigert

verder hierop te antwoorden, dan onderstelt men dat gene niet kan of durft ont-

kennen wat deze in het midden heeft gebracht, en wordt hem zgn eisch ontzegd,

nadat alweder verweerder zijne ontkentenis heeft beëedigd.

Merkwaardig is nog het voorschrift hoe gehandeld moet worden indien twee

personen op een zelfde zaak recht beweren te hebben en daarvoor ieder even geloof-

waardige getuigen bijbrengen. Men volgt dan eenvoudig de wijze uitspraak van

Koning Salomo en deelt de zaak in quaestie gelijkelijk tusschen beide, na partijen

alvorens bij eed de juistheid hunner aanspraken te hebben doen bevestigen. Bevindt

echter de zaak in quaestie zich in het bezit van een derde, dan wordt in zoodanig

geval de eisch ontzegd. Ook als twee personen iets van een derde eischen en beide

brengen even geloofwaardige getuigen bij, wordt aan beide de eisch ontzegd.

') Over de vormen der eedsaflegging is blz. 66 volg. gesproken; er is daarbij echter op

blz. 67, rog. 13 v. o., eene font ingeslopen. In |)laats van basoenipah djo pioei leze

men. basoenipah djan taroew djo pioei.
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By roerende zaken geldt het bezit niet als titel van eigendom. Integendeel, men

kan door getuigenbewijs een ander in zijn bezit storen , 't zg dit roerende of onroe-

rende goederen betreft. Schuld heet o e t a u g , wat men te vorderen heeft pioetang.

De strafwetgeving wordt behandeld in de oendaug-oendang nan doewó

poeloew. Men verdeelt die in twee deelen, waarvan het eerste de oendang-

oendang nan sSlapan, het eigenlijke Maleische strafwetboek, inhoudt, en het

tweede, oendang-oendang nan doewó balé, de regelen voor het bewijs in

strafzaken bevat.

De oendang-oendang nan salapan worden aldus genoemd naar de acht hoofd-

misdrijven die daarin behandeld werden ; maar dat aantal is in den loop der tijden

nog met vier vermeerderd, die ook in die oendang-oendang zijn opgenomen en met

de acht eersten een denkbeeld geven van hetgeen het Maleische volk als strafbaar

beschouwt, en in welke mate.

Deze strafwetgeving is vollediger, of althans uitgebreider, dan hetgeen, naar wg

gezien hebben, van het civiele recht staat opgeteekend; trouwens een natuurlijk

gevolg van het moeilijke dat er in gelegen is, om de abstracte theoriën die aan

het laatstgenoemde recht ten grondslag liggen, op te sporen, waartoe alleen bg

volken die op een hoogeren trap van beschaving staan, de neiging wordt aangetroffen.

Reeds merkten wij op, dat het doel van den Maleischen strafwetgever in 't

bijzonder geweest is, om de straf zooveel mogelijk te doen strekken tot verzoening

van de beleedigde en beleedigd hebbende partij. Men tracht de onbeperkte uiting

van het wraakgevoel, door de beleediging opgewekt, in eene zoodanig afgebakende

richting te leiden, dat de band die familie en stam aan elkander hecht, niet door

het gebeurde worde verbroken.

Hier is het dus in geenen deele er om te doen, den misdadiger, in overeen-

stemming met de theoriën van vele onzer criminalisten , voor de maatschappij on-

schadelijk te maken, of ook tot een beteren wandel op te wekken, maar alleen

om de verderfelijke gevolgen van de Lynchwet te stuiten.

Bij iedere straf die wordt opgelegd, behoort het betalen van een boete ten be-

hoeve van de rechters, die daardoor geïnteresseerden bij het misdrgf worden; want

hoe zwaarder het vergrijp , des te hooger is ook de boete , en dus hun loon.

De oendang-oendang nan salapan noemen als strafbare daden:

tikam boeuoew,

oepé ratjoen,

soembang salah,

maliïng tjoeri,

samoen saka,

lantjoeëng kitjoe, ook wel mahoemboe mahoembi.
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rampé raboeï,

dagoe dagi,

mandjabè bini oerang,

tjaboewe tjaba masoewq kampoeëng oerang,

marampoq marampaq karoemab tanggó oerang,

en asoeëng pitanah dalam negari.

Van deze uitdrukkingen wordt de volgende verklaring gegeven:

tikam, verwonding, zonder dat er de dood op volgt;

b o e n o e w , moord , doodslag

;

oepé, vergiftiging, zonder dat de dood er op volgt;

ratjoen, vergiftiging met doodelijken afloop;

soembang, bijslaap met een ongehuwde vrouw , ook di lingkoeëng

bandoewe nan ampé genoemd, maar zulks alleen als het feit binnenshuis

plaats heeft;

salah, overspel;

maliïng, diefstal uit een bewaarplaats;

tjoeri, diefstal buiten een bewaarplaats;

samoen, roof, gepaard met voorbedachten moord;

saka, roof, gepaard met voorbedachte verwonding;

lantjoeëng, mahoemboe, oplichterij door naamvervalsching;

kitjoe, mahoembi, oplichterij door valsche opgaven;

rampé, roof op den openbaren weg;

raboeï, roof op den openbaren weg met geweld; volgens een ander hand-

schrift: roof met geweld uit eene woning;

dagoe, verzet tegen de gestelde machten;

dagi, het plegen van ongeregeldheden in eens anders kampoeëng;

mandjabè bini oerang, het aanvatten van eens anders vrouw;

tjaboewe tjaba masoewq kampoeëng oerang, zich gedragen zonder

zich aan zeden en gewoonten te storen;

marampoq marampaq karoemah tanggè oerang, de boel door

elkaar smijten in eens anders huis;

asoeëng pitanah dalam negari, in 't geheim de menschen in de negari

tegen elkander opzetten.

Voor die verschillende feiten zijn als straffen gesteld: boeten ten voordeele van

den rechter en schadevergoeding aan de benadeelde partij. Bij onvermogen wordt

de misdadiger aan den lijve gestraft, ingevolge den rechtsregel: „djoko baamé

hidoeiq djokö taq baamé mati." Echter is in de werkelijkheid de toepassing der wet

zachter; want men zegt: „timbangan paugkat naiëq, bajaran pangkat toeroen,"

avec la justice il y a des accommodements. Niet zelden ook wordt de misdadiger
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pandeling bij den Radjó, dwangarbeider voor den kost zonder loon. Deze pandelin-

gen vormen de kern van de macht der onafhankelijke radjö's in Midden-Sumatra.

Men noemt dit pandeling- of' slaafmaken maan dam of mah andara; het wordtin

Rantau-di-Baroew bij gevallen van zwangerschap buiten huwelijk steeds toegepast.

Bij doodslag of moord en bij vergiftiging wordt de schadevergoeding welke

aan de familie van den vermoorde toekomt, bangoen geheeten, en wordt de

hoeveelheid er van naar plaatselijke gewoonten bepaald. In goudgewicht uitgedrukt,

bedraagt de bangoen gewoonlijk sakati limó of 21 taije. Volgens een handschrift

der oendang-oendang van Soeugei-Pagoe moeten V3 van dat bedrag aan de familie

en Vs aan de rechters worden uitgekeerd; in de handschriften uit andere streken

is daarvan geen melding gemaakt, doch wordt als voor de rechters bestemde boete

een bedrag genoemd van tangah tigó taije, tangah tigó pau.

Ik zal het bij dit ééne voorbeeld laten en niet telkens de schadevergoeding en

boete bg de strafbare feiten noemen, omdat de bedragen plaatselijk zoo zeer ver-

schillen.

Bij verwonding hangt het bedrag der schadeloosstelling, pampas genaamd,

van den aard der toegebrachte wonden af, en is mede eene telkens te bepalen som

voor genezingskosten verschuldigd; bij geringe verwondingen echter volstaat men

met het geven van een stuk katoen.

Hetzelfde is 't geval bij vergiftiging zonder doodelijken afloop.

De ongehuwde vrouw en de man die te zamen ontucht plegen , worden beide

gestraft met eene boete, die bij onvermogen wordt vervangen door kastijding. Na

het ondergaan der straf moeten zij met elkander in het huwelijk treden, waarvan

de kosten, indien, tijdens de ontucht bedreven werd, de man meerderjarig en het

meisje nog maagd was, geheel voor rekening van den man komen; ook wordt in

dit geval de bepaalde straf voor het meisje tot de helft gereduceerd.

Als iemand zijn vrouw op heeter daad op het plegen van overspel , soembang

salah, betrapt en haar met haren medeplichtige op de plaats doodt, wordt dit als

de rechtvaardige straf van het misdrijf aangemerkt. Wanneer een ander dan de echt-

genoot de overspeligen betrapt en zulks behoorlijk wordt bewezen, alsmede wanneer

de bedrogen echtgenoot van zijn wraakrecht geen gebruik heeft gemaakt, wordt

aan de schuldigen boete opgelegd, ka manaboejs badannjó (als losgeld voor hun

lichaam). In de praktijk wordt echter op de schuldigen meer gewoonlijk de straf

maandam toegepast.

Roof, mogelijk gemaakt door een vooraf beraamden moord, samoen, wordt

gestraft met den dood, en het hoofd van den veroordeelde moet gedurende drie

dagen op een staak worden te pronk gesteld; of wel de bangoen wordt opgelegd

alsmede eene boete, boven en behalve de verplichting tot teruggave van het ge-

roofde.

III. i. 30
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Roof, gepaard met verwonding of doodslag, zonder voorbedachten rade, saka '),

vFordt
i
gestraft met de helft van de bangoen die op saiuoen gesteld is , indien

slechts verwonding, en met den dood en tepronkstelling van het hoofd des ver-

oordeelden op een staak gedurende één dag, indien er doodslag heeft plaats gehad;

doch in het laatste geval wordt ook wel de volle bangoen benevens eene boete

opgelegd. Ln ieder geval moet het geroofde of de waarde daarvan worden terug-

gegeven.

Maliïng wordt dubbel zoo zwaar gestraft als tjoeri en bovendien de teruggave

of vergoeding van het gestolene gevorderd. De aard van het gestolene bepaalt de

zwaarte der in boete bestaande straf. Wanneer echter de diefstal slechts eetwaren,

vruchten en dergelijke geldt, kan de straf worden beperkt tot het rondleiden van

den dief door het dorp, zeven dagen achtereen, met het gestolene om den hals

gebonden.

Verzet tegen de overheid, dagoe, wordt gestraft met boete, en daarbg is de

regel van kracht: nan tidaq baamé mati (die geen goud bezit moet sterven). Ge-

woonlijk echter wordt de schuldige tot de straf van maandam veroordeeld.

Het onrust stoken in de negari, dagi, wordt met de helft van de voor dagoe

bepaalde boete gestraft.

Voor de overige misdrijven vind ik geen bepaalde straffen opgeteekend.

Wanneer een feit gepleegd is dat bij de oendang-oendang nan salapan straf-

baar wordt gesteld, geven de oendang-oendang nan doewó balé de middelen aan de

hand die vereischt worden om den dader daarvan op te sporen. Hiertoe dienen de

tando tjèmó en de tandó djahè, en om te bewijzen dat beklaagde werkel^k

aan het hem ten laste gelegde schuldig is, gebruikt men de zoogenaamde tandó béti.

De voornaamste bewijsmiddelen in onze strafwet, bekentenis en getuigenissen

omtrent het feit zelf, worden hier in de oendang-oendang niet besproken; waar-

schijnlijk omdat de wetgever die eenvoudig genoeg achtte om geene toelichting te

vorderen, of wel omdat in de praktijk die bewijzen zelden of nooit voorkomen,

daar niet licht een Maleier zich eene bekentenis zal laten ontlokken.

De getuigen worden ook in strafzaken nooit beëedigd.

Waar tegen iemand slechts vermoedens van schuld bestaan, wordt de zaak op

dezelfde wijze als in een civiel proces beëindigd, namelijk door hem den zuiverings-

eed op te leggen. Men meent daardoor de benadeelde partij eenigszins te bevre-

digen, die zich bezwaard zou gevoelen indien eene beleediging, haar persoon of

familie aangedaan, zonder eenig gevolg bleef. Mocht de eed valschelijk zijn afgelegd,

') De hier gegeven verklaring van sSka stemt niet overeen met die op b!z. 232, welke

aan een ander handschrift ontleend, maar vermoedelijk riet juist is.
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dan, zeggen de oendang-oendang, heeft de meineedige zich daardoor alleen reeds

groote straf op den hals gehaald; want Allah zal den valschen eed niet ongewro-

ken laten. Jammer maar dat zij die een valschen eed zweren, daarvan zoo weinig

doordrongen schijnen te zijn!

Van de hierboven genoemde kenteekenen, tandè béti, die in den zin onzer wet

„aanwijzingen en vermoedens" zouden genoemd worden, onderscheiden de oendang-

oendang twee groepen; de zes die tot de eerste groep behooren, worden gequalificeerd

als te zijn: tarang siang basoeloew mato-hari, bagalanggang mató oerang nan banjaq,

d. i. „klaar als de dag, verlicht door de zon; voor het oog van iedereen." Een

aanklacht gesteund door die zes eerste tando béti voert tot beraadslaging over de

straf die volgens de oendang-oendang behoort te worden opgelegd.

De zes kenteekenen van de tweede groep worden genoemd : tarang malam basigi

boelan, kilè koemilè tjahajonjö, bintang toeroen dari langi, djatoew ka boemi, d. i.

„helder als bij maneschijn, als bij weerlicht; als het stargeflonker dat de aarde

verheldert." Deze zes hebben op zich zelf slechts de kracht van een vermoeden te

wekken, dat, wanneer geen andere bewijsmiddelen aanwezig zijn, door de aflegging

van den zuiveringseed, soempah dan kiparat, door beklaagde wordt opgeheven.

De tandó tjèmó, de aanwijzingen die iemand onder verdenking brengen van

eenig strafbaar feit te hebben gepleegd, en de tandó djahè, waaraan boosdoeners,

oerang djahè , te herkennen zijn , worden gezegd beide vijf en twintig in getal te

zijn, volgens de overleveringen:

Anaq oerang Kötó-toewó,

Ka sawah mambaow soeloew.

Adópoen banjaq tandö tjèmó,

Ijólah tangah tigó poeloew.

en

:

Batjakaq oerang Kötó-nan-ampè

,

Kaneilah oerang Köto-nan-toedjoew.

Barapó banjaq tandó djahè,

Ijólah tangah tigó poeloew.

In alle handschriften zijn de opgaven omtrent tandó béti, tandó tjèmó en

tandó djahè verschillend, ja, wat het ééne als tandó djahè vermeldt, vindt men

door het andere als tandó tjèmó aangewezen. Ook in de beide groepen der tandó

béti heerscht geene overeenstemming.

Al de verschillende lezingen hier mede te deelen zou geen nut hebben, te

minder, daar in de oendang-oendang geene verklaring wordt aangetroffen van de

gewrongene uitdrukkingen waardoor het meerendeel der aanwyzingen is omschreven.
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De bedoeling der oendangsche beeldspraak is lang niet altijd even gemakkelijk

te vatten, en het is zeker opmerkelijk dat ik meermalen voor dezelfde tandó van

verschillende personen zeer uiteenloopende verklaringen kreeg, — zoo uiteenloopend,

dat ze onmogelgk beide juist konden zijn.

Ik deel dit hier mede, omdat ik aan de uitlegging die hieronder vau de tandó-

tandó zal gegeven worden, geen meerdere waarde wil gehecht zien dan deze, dat

ik die ontving van inlanders welke, naar mijn oordeel, deskundigen mochten genoemd

worden. Wanneer de bekomen inlichtingen al te veel uiteenloopen , laat ik liever

elke verklaring achterwege.

Als de zes eerste tandó béti worden genoemd:

1. Talalah-takadj a. Kort nadat het feit is gepleegd wordt iemand gezien hard

wegloopende, en na achtervolgd te zijn, herkend maar niet gevat.

2. Tatjantjang-taagé. Iemand wordt gewond aangetroffen of een gedeelte van

zijn of haar hoofdhaar is afgesneden, of wel van de kleederen is een stuk afge-

scheurd en het afgescheurde stuk is in handen van klager.

Deze aanwijzing komt vooral bij soembang salah voor. Aan den overspeler

wordt, terwijl hij zich uit de voeten wil maken, een lichte wond toegebracht, en

de overspeUge vrouw wordt door den man die haar betrapt, een lok van het

hoofdhaar afgesneden.

3. Taraboeï-tarampé, ook wel tatadjoen-tatangkoq. Men is in de vlucht

gegrepen en na een worsteling overweldigd of heeft bg die worsteling een klee-

dingstuk verloren.

4. Poetoejs tali dari oedjoeëng laloe ka pangka, ook wel dapè ba-

rag an g-rag ang. Als iemand met den geheelen loop van het misdrijf bekend

is, b.v. den dief bespied heeft van het verlaten zijner woning af tot het vol-

voeren van het misdrijf toe.

5. Tatambang-tatjiaq. Gestolen goederen worden gevonden in handen van

een ander, die dan gehouden is de herkomst te bewijzen.

6. Anggang laloe, ata poen djatoew. Dadelijk nadat het feit gepleegd

werd, was niemand in de nabijheid dan de beschuldigde, of wel bij de plaats

van het misdrijf werd een kleedingstuk of wapen van den beschuldigde gevonden.

De zes tandó béti van de tweede groep zijn de volgende

:

1. Badjalan-bagagéh-gagéh of badj alan-badaré-daré. Zich haastig

verwijderen, alsof men bevreesd is achtervolgd te worden.

2. Poelang-pai babasah-basah. Onrustig heen en weer loopen, zonder zich

den tgd te gunnen zijn natte kleederen uit te doen.

3. Tabajang-tabaritó, ook wel t abajang-tataboe w. Half en half herkend

(nog even als een schaduw, dus niet duidelijk, gezien) en door het gerucht als

de dader aangewezen zijn.
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4. Di baow pik O di baow langau. Door de vliegen verklapt, in het geheim

aangeklaagd zijn.

5. Badjoewa moerah-moerah of badjoewa bakalam-kalam. Het ver-

koopen van goederen beneden de waarde of in het geheim.

6. Katjondongan mato oerang nan banjaq. Door de pablieke opinie als

de dader aangewezen zijn; aller oogen op zich gevestigd hebben.

Voor de vijf en twintig tandó tjèmó vind ik opgegeven:

1. Badjalan-badaré-daré (bagagéh-gagéh).

2. Poelang-pai babasah-basah.

3. Badjoewa moerah-moerah (bakalam-kalam).

4. Di baow pikè di baow langau.

5. Tabajang tabaritó.

6. Katjondongan mató oerang banjaq.

Deze zes zijn dezelfde als de zes laatste tandó béti en behoeven derhalve geen

nadere verklaring.

7. Samó saroemah. Samenwonen in hetzelfde huis met dengene tegen wien

het strafbare feit werd gepleegd.

8. Sahampije roemah. Buren zijn in het dorp.

9. Sahampije dangau. Buren zijn op de ladang.

10. Sahampije sawah. Sawah's bezitten naast die waarop iemand b.v. gewond,

vermoord of aangerand is, of ook waar men padi gestolen heeft.

11. Sahampije kandang. Wanneer iemands karbouwen- of koeien-kraal ge-

legen is naast die waaruit gestolen is of in welker nabijheid het misdrijf is

gepleegd.

12. Sahampije pari (paraq). Wanneer iemands erf of tuin grenst aan dat of

dien waaruit b.v. gestolen is.

18. Sahampije diam. Komt dunkt mij geheel overeen met 8.

14. Sahampije doedoewq. Wanneer men gezien is zittende naast den per-

soon tegen wien het strafbaar feit is gepleegd.

15. Samó tidoewe. In hetzelfde vertrek te hebben overnacht als de persoon

die bestolen of verwond is.

16. Sakalang hoeloe. Ongeveer als 15, maar nog iets versterkt: hetzelfde hoofd-

kussen met dien persoon te hebben gedeeld.

17. Samo pai. Te zamen te zijn heengegaan met een persoon die daarna ver-

moord, gewond of bestolen is.

18. Samó datang. Te zamen, in één lapau b.v., gekomen te zijn met een per-

soon die daarna een kleedingstuk of zijn geld mist.

19. Datang malam pai malam. Terwgl het reeds avond was ergens geko-
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men te zijn, in een lapau b.v. , en denzelfden nacht te zijn heengegaan, terwijl

inmiddels het misdrgf gepleegd is.

20. Tidaq katauoean nan di djapoeï dan nan di hanta. Ergens aange-

troffen worden waar een strafbaar feit plaats had, zonder reden van zijn aan-

wezigheid te kunnen geven; niet kunnen opgeven door wien men genoodigd en

door wien men gebracht is. Volgens anderen: als iemand die op weg wordt

aangetroffen nabij de plaats van het misdrijf, geen rekenschap kan geven van

hetgeen hij gaat halen of wegbrengen.

21. Minta sirië tidaq, minta pinang tidaq. Zoodanig van zijn stuk zgn,

dat men verzuimt betel en betelnoot te vragen voor een pruim. In een ander

handschrift staat: Mambari oerang minta sirië, pinang poen

tidaq. Zoo van zijn stuk zijn dat men vergeet iemand die betel vraagt, betel-

noot er bij te geven.

22. Roenoei kioen djoeó painjó. Het vinden van voetsporen die van de

plek waar het feit gepleegd werd, naar iemands woning of verblijfplaats leiden.

23. Masoewq palaq^) kaloea palaq^) malandó-landö. Op verdachte

wgze den tuin in- en uitloopen in gebukte houding. Kort nadat b. v. een dief-

stal plaats had, heeft men iemand op verdachte wijze in zijn tuin bezig gezien

met iets te begraven.

24. Manampoew djalan asiïng. Zonder reden een anderen dan den gewonen

weg inslaan.

25. Salah lènggang koeripé bèdó. Gedwongen, ongewone gang; angstig

uitzien, alsof men achtervolgd wordt.

Van de vijf en twintig tandó djahè stemmen de zes eerste overeen met de

zes eerste tandó béti.

1. Talalah-takadja.

2. Tatjantjang-taagé.

3. Taraboeï-tarampé (tatadjoen-tatangkö q).

4. Poetoejs tali dari oedjoeëng laloe ka pangka (dapè baragang-

ragang).

5. Tatambang-tatjiaq.

6. Anggang laloe, ata poen djatoew.

7. Dapè badjoewa. Betrapt worden op het verkoopen van gestolen goed.

8. Di baow riboeï di baow angin. Door het gerucht als de dader aange-

wezen worden. Komt dus overeen met n". 6 van de tandó tjèmó.

9. Ba djalan batoeroeï -toeroe ï. Herhaaldelijk en zonder opgave van redenen

uitgaan.

') Ook wel paraq.
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10. Badjadjaq baq bSkië, ook wel: baroenoeï baq ilalang. Sporen

achterlaten, zooals de snip in de modder of zooals men in de ilalang vindt

(als er een stuk wild doorgekomen is).

11. Babauoen baq ambatjang. Een sterke lucht hebben als de ambatjang;

terstond opgemerkt worden; veel van zich doen spreken in slechten zin.

12. Basoerië baq sipasan. Een spoor achterlaten als de duizendpoot. In de

meeste handschriften echter staat : basoerië baq sipasin, en sipasin heet

daar een diertje te zijn dat iu de sawah's leeft en in de weeke modder een

duidelijk spoor achterlaat.

13. Moerai tabang moerai inggoq, moerai talilije sadang laloe.

Zich nergens op zijn gemak bevinden, blijken van onrust geven, als iemand

die vreest ontdekt te worden. Voor den laatsten regel kreeg ik als verklaring:

anggang laloe ata poen djatoew (zie n'\ 6). Wel vreemd! want de gewone be-

teekenis van talilije is het verwaarloozen van eene ter bewaring toevertrouwde

zaak. In een ander handschrift vond ik: marö talilije sadang laloe,

met den uitleg: „een ongeluk dat ons buiten schuld overkomt." Dit maakt de

zaak niet duidelijker.

14. Badaboewe darah di dadó. Hartklopping hebben, naar den adem hijgen,

zooals iemand die lang achtereen zeer hard geloopen heeft.

15. Goemiröq darah di moekó. Een kleur krijgen, verward zgn wanneer

men wordt aangehouden en ondervraagd.

16. Badjalan taoengè-oengè. Alleen loopen, gezelschap vermijden, uit vrees

zich te zullen verraden.

17. Mahilang diri. Zich schuil houden.

18. Marangkahkan 1) diri baq boeah dalimó. Zich bloot geven, zijn in-

nerlijk vertoonen als een granaatappel die gespleten is; doen blijken dat men

iets op het geweten heeft.

19. Badarah-darah tangan. Bebloede handen hebben.

20. Poetoejs tali patah oerang. Plotseling vriendschap afbreken , de menschen

ontwijken met wie men gewoon was om te gaan.

21. Lahije dari ékoewe kötó ka kapaló kötó. Dit kan dunkt mij geen

andere beteekenis hebben dan: aangewezen zijn door de publieke opinie.

22. Batampoewq bolië di djindjiïng, bat al i bolië di iri. Wat een

steel heeft kan men optillen, als er aan iets een touw is kan men het leiden.

D. w. z. : wanneer er slechts een begin van aanwijzing is, hoe gering ook, dan

heeft men een spoor, waarlangs men den gang van de zaak kan volgen. Het

is wel vreemd dit onder de tandó djahè te vinden.

') Marataq.
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In sommige handschriften zijn enkele der bovengenoemde tandó djahè gesplitst

of vindt men een paar der als tandó tjèmó vermelde uitdrukkingen terug, zoodat

op die wijze het aantal vijf en twintig volledig wordt.

De rechtspraak in het gedeelte van Midden-Suiiiatra dat men gewoon is het

Djambische rijk te noemen, laat tegenwoordig, wat regelmaat en vastheid betreft,

zeker veel te wenschcn over. Daar waar de Sultans hunnen invloed rechtstreeks

kunnen doen gelden, heeft zij plaats volgens geschreven oendang-oendang , een

wetboek dat op last van Seri Padoeka Moelana Sultan Ratoe Ahmad Natsaroe'd-

din, in het jaar 1283 van de Mohammedaansche jaartelling, op den 17<l6" dag

van de maand Rabioe'1-awal (1 Aug. 1866), door den demang Setiawa Jakoena

Djapar, volgens den firman van genoemden vorst, werd opgesteld.

In deze oendang-oendang , die van kracht heeten te zijn in alle onderhoorigheden

van den Sultan van Djambi , treft men meer regelmaat aan dan in de boven be-

sprokene, maar zij hebben denzelfden grondslag als de Manangkabosche , ofschoon

zij gewijzigd zijn naar den toestand onder een eenhoofdig bestuur. In een aanhangsel,

dat er in 1288 zou zijn bijgevoegd, vindt men eeuige bepalingen op het houden van

buffels en voorschriften voor de bezitters van ladang's.

Deze bepalingen en voorschriften , welke wij ia de oendang-oendang Manangkabo

niet hebben aangetroffen, zal ik hier, voor zoover ze mij duidelijk zijn, mededeelen.

Ieder die ladang's heeft, is verplicht die te omheinen, op de wijze door de

oendang-oendang aangegeven. Indien hieraan voldaan is en eens anders karbouw

komt daarbinnen en wordt doodgestoken, dan is daarop geen verhaal. Wanneer de

ladang niet op behoorlijke wijze omheind is en een daarbinnen gedrongen karbouw

wordt doodgestoken, dan is de in gebreke gebleven ladang-bezitter verplicht tot ver-

goeding der waarde van het dier.

Ieder die karbouwen bezit, moet zyne dieren in eene omheinde ruimte opsluiten.

Als het avond is, moet gij ze daarbinnen drijven. In geval u dat niet gelukt wegens

hevigen regen of omdat er vrilde beesten, zooals tijgers of olifanten in de buurt

zijn, dan moet gij daarvan kennis geven aan den eigenaar van de ladang. Verzuim

dat niet!

Wanneer de karbouw het touw heeft stuk getrokken en losgeraakt is, geef

dan ook daarvan kennis aan den eigenaar van de ladang.

In geval gij zulks hebt verzuimd en de karbouw op de ladang komt of in den

nacht de omheining er van vernielt, en hij wordt door den eigenaar van de ladang

doodgestoken, dan hebt gij daarop geen verhaal, want: de karbouwen moeten op-

gesloten, de ladang's omheind zijn.

Als gijlieden groote ladang's bezit, moeten de palen dicht bij elkander zgn

geplaatst.
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Al wie zyne ombeining nog niet gereed heeft, worde geholpen door heu wier

omheiningen reeds in orde zijn; want indien karbouwen langs de nog niet beheinde

gedeelten binnendringen in uwe omtuinde rijstvelden en uwe padi opvreten , dan

moogt gij de dieren niet dooden. Worden ze afgemaakt, dan is door u de waarde

der dieren als schadeloosstelling verschuldigd.

En zoo ook, als er karbouwen in de doesoen zijn, dan behooren wij onze

erven te omheinen met hout, opdat de karbouwen er niet kunnen binnendringen.

Men roepe de hulp in van de eigenaars der karbouwen, en als zij niet genegen

zijn behulpzaam te wezen bij bet maken der omheining, dan zijn die eigenaars

der karbouwen in gebreke. Daarom wordt dan ook de schadeloosstelling die zij

te betalen hebben, als aanplantiugen worden vernield, bepaald op slïtali voor

iedere pisang-plant , op sasoekoe voor ieder klapperboompje, op vyftien doeït voor

ieder pinang-boompje, op zes doeït voor lederen stok suikerriet en voor padi op

(cOLs ^yJuCyM- ümS (w-ih cy-ft/o' )•

Aldus luidt het bevel van den verheven vorst in deze oendang-oendang. Volgt

toch, gij allen, de voorschriften in deze oendang-oendang vervat; want zij die de

voorschriften der adat niet nakomen , zullen door den verheven vorst met 1 20 realen

beboet worden.

Nog één enkele bepaling uit het Djambische wetboek moge hier een plaats vinden.

Art. 7 zegt: Als eischer en gedaagde aanwezig zijn, dan heeft diegene ongelijk,

die de voorschriften van de rechtbank niet opvolgt en tegenover haar ongepaste

woorden spreekt. Hij die aldus handelt heeft ongelijk, en de rechtbank heeft de

macht dezen in 't ongelijk te stellen, krachtens de haar door Zijne Hoogheid ver-

leende bevoegdheid.

Voorwaar een rechtsgrond die al zeer weinig met onze begrippen van billijkheid

overeenstemt

!

Wat Lebong betreft vind ik in mijne aanteekeningen het volgende:

Vroeger werden civiele zaken voor den Proatiu gebracht, die ze met den

Pembarab uitwees; slaagden zij er niet in partijen te bevredigen, dan kwam de zaak

voor een rechtbank , waarvan de Pasirah voorzitter en de mindere hoofden leden

waxen. Werd dan met de uitspraak dezer rechtbank nog geen genoegen genomen,

dan was meestal oorlog het gevolg.

') Wat dat l<aii beteokeneii is mij niet diüdelijU. Ik lees er uit: ampat ratoes kantang

(gantang) saroempoen pSdi, lietgeen zeggen wil: vierhonderd gantang voor ieder bosje padi-

plantjes. Maar dat staat in niet de minste verhouding tot de overige schadevergoedingen.

III. \. 31
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Men zeide mij dat voor de betandeling van civiele zaken aan de rechters niets

betaald werd, — iets wat mij zeer onwaarschijnlijk voorkomt.

Crimineele zaken werden beslecht door den raad der vijf Pasirah's met de

Pembarab's en den betrokken Proatin. Alle straffen bestonden in geldboeten. Kleine

misdrijven en overtredingen werden gestraft door den Pembarab of Pasirah, echter

steeds in rapat met de mindere hoofden.

Moord werd geboet met een bangoen, groot 80 réal, en een karbouw werd

geslacht voor een verzoeningsfeest. Een gedeelte van het bloed sprenkelde men bij

helderen zonneschijn in de rivier en naar de vier windstreken, wat, naar men zeide,

strekken moest om de warmte koud te maken, d. i. om de hartstochten af te

koelen. Van de 80 réal waren 20 voor de hoofden; de Pasirah kreeg twee aan-

deelen tegen één voor den Pembarab en deze weer twee tegen één voor de Proatin's.

Omtrent de rechtspleging in Korintji kan ik weinig met zekerheid mededeelen.

Volgens sommige berichten staan op de minste overtreding strenge straffen en

worden de meeste misdrijven volgens den Koran berecht. Anderen deelden mij mede ,

—

en hunne mededeelingen kwamen mij geloofwaardiger voor, — dat de rechtspraak

minder dan elders geregeld is en dat er meer dan in eenige andere landstreek van

Midden-Sumatra het recht van den sterkste geldt i).

ACHTSTE HOOFDSTUK.

ERFEECHT. FAMILIELEVEN. VOEDINQ.

Ieder volk, hetzij groot of klein, heeft te worstelen met een aantal v^anden,

die aan zijne ontwikkeling hinderpalen in den weg leggen, beletselen aan zijne wel-

vaart, belemmeringen aan zijn vooruitgang. Ook het Maleische volk kent zulke

Tganden en hun aantal is niet gering. Pijnlijk is ons de bekentenis, dat het bestaan

van die beletselen voor een krachtige ontwikkeling in niet geringe mate te wijten

is aan slecht begrepen staatsbelang, aan onvoldoende toewijding van den kant der

') Vóór het afdrukken der laatste bladzijden van dit hoofdstuk , ben ik op het spoor ge-

komen van eene andere bewerking der oendang-oendang van Palèmbang dan de op blz. 222

vermelde. Haar bestaan was mij bekend, maar bij verzuim van nauwkeurige aanteekening kon

ik ze niet terugvinden. Men leest ze in het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, Jaarg. 1876,

Deel I, blz. 13 en 122.
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heerschappijvoerende partij. Een iegelijk die let op de ongelijkmatig drukkende kul-

tuurbelasting en heerendiensten, op het gering aantal Europeesche ambtenaren, op

het gebrek aan transportmiddelen, voornamelijk tot afvoer van den rijken schat

aan delfstoffen, op het ontbreken van onderwijs dat rekening houdt met de ware

behoeften der inlandsche bevolking, zal moeten toestemmen dat iedere verbete-

ring in een dezer richtingen onmiddellijk bevorderlijk moet zijn aan de ontwikkeling

des volks.

Maar er is meer! Daar zijn vijanden die zich langzamerhand als zoodanig gaan

openbaren, terwijl zij eertijds vrienden waren, — instellingen die, even oud als het

volk, daarmede oj)groeiden, en, hoe juist zij ook mogen gepast hebben bij den

vroegeren maatschappelijken toestand, in den tegenwoordigen als hoogst schadelijk

voor den vooruitgang moeten beschouwd worden.

Het erfrecht der Maleiers is zonder twijfel een van die instellingen wier

opheffing thans dringend gevorderd wordt, al moge het ook waar zijn, dat in een

primitieven maatschappelijken toestand, en bij een nog dungezaaide bevolking, het

gemeenschappelijk familiebezit waarop het berust, de strekking heeft om armoede

te voorkomen en de maatschappij te vrijwaren voor het spoedig opkomen van een

stand van bedeelden.

In de volgende bladzijden zullen wij trachten te schetsen hetgeen ons omtrent

het erfrecht door inlanders werd medegedeeld; maar ten einde breede omschrijvingen

te vermijden, laten wij daaraan een opgave voorafgaan van de ons bekende namen

waarmede bloed- en aanverwanten aangeduid worden; — een lijst die ongetwijfeld

nog aanmerkelijk kan worden aangevuld en verbeterd.

Vader bapaq, bapaq kandoeëng, ajah.

moeder andéh kandoeëng, mah kandoeëng, iboe,

mandéh, mandei, mandei kandoeëng,

oewai (Pariaman), ajai (Painan), bijai

(Agam).

vader en moeder iboe bapaq.

grootmoeder of grootvader toewó, niniëq kandoeëng, oetjih (Padang).

overgrootmoeder of overgrootvader . . . andoeëng, niniëq moejang.

over-overgrootmoeder .• of over-overgroot-

vader niniëq moejang, poejang.

kinderen anaq, anaq kandoeëng.

kleinkinderen tjoetjoe, tjoetjoe kandoeëng.

achterkleinkinderen pioeï, pioeï kandoeëng.

achter-achterkleinkinderen tjitiëq of tjitji.

achter-achter- achterkleinkinderen. . . . pindiëq.
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broeders en zusters daunsanaq kandoeëng.

oudere broeder oedö.

oudere zuster kakaq, oewó (strand plaatsen).

oudste zuster katoewo.

middelste zuster kaangah.

jongere broeder of zuster adiëq, diëq.

schoonvader of schoonmoeder mantoewó.

zwager of zwagerin ipa, bisan.

schoonzoon of schoondochter binantoe, minantoe.

zuster of broeder van een zwager . . . daunsanaq ipa.

zuster of broeder van schoonzoon of

schoondochter daunsanaq binantoe.

oom van raoederszijde mamaq kandoeëng, mamaq, angkoe.

oudste oom van moederszijde maq toewó.

tweede „ „ „ „ maq tangab.

derde „ „ „ „ maq bongsoe,

vierde „ „ „ „ maq antjoe.

oom van vaderszijde bapaq, bapaq kètè.

tante van vaders- of moederszijde . . . andéh, mandei.

die van moederszijde ook wel .... mandei kètè.

oudste tante van moederszijde . . . .dei toewö.

tweede „ „ „ „ dei tangah.

derde „ „ „ „ nesoe.

tantes (echtgenooten van ooms van vaders-

of moederszijde) pasoemandan.

neven of nichten van moederszijde . . . daunsanaq iboe, daunsanaq mandei.

neven of nichten van vaderszijde . . . daunsanaq bapaq.

neven of nichten van grootraoederszijde . daunsanaq andoeëng, daunsanaq toewó.

neven of nichten van overgrootmoeders-

zijde daunsanaq niuiëq iboe, daunsanaq moe-

jang.

neven of nichten van grootvaderszijde . . daunsanaq niniëq bapaq.

neven of nichten van zusterszijde door

den oom kamanakan kandoeëng.

neven of nichten van broederszijde door

den oom of de tante anaq soedaró , anaq daunsanaq kandoeëng

,

anaq.

de geheele familie oerè batang, kaum, kaum kaloeagó.

man en vrouw doewó kadoerang.
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het gezin saparioewq, samandei, sadapoewe, saka-

wah.

hoofd des gezins maraaq, toewó.

hoofd des huizes toengganei.

de soekoe-genooten van den vader . . . bakó.

de kinderen van een soekoe-genoot . . . anaq oedjoeëng amé.

Bij de bespreking van het bestuur en zijne inrichting maakten wij gewag van

de boeah paroeï als het kleinste onderdeel in het samenstel der maatschappij, maar

vermeldden tevens dat deze benaming ook gebruikt wordt als synoniem met kam-

poeëng ^). Het gezin in de meest beperkte beteekenis heet, zooals blijkt uit boven-

staande lijst, samandei, sadapoewe, saparioewq of sakawah, van welke namen de eerste

de moeder rechtstreeks aanwijst als met hare kinderen de kern van het huisgezin

vormende, terwijl de overige, die het gemeenschappelijk gebruik van denzelfden

haard en denzelfden pot en het gezamenlijk kofSedrinken aanduiden, genoeg aan

de gewone taak der huisvrouw herinneren om te doen vermoeden , dat zij , en niet

de man, als hoofdpersoon in het gezin is aan te merken.

In de lange huizen der Manangkabo-Maleiers wonen verscheidene van die ge-

zinnen bijeen, en ieder heeft gewoonlijk zijn eigjen stookplaats in de hem aange-

wezen roewang. Al die bewoners zijn afstammelingen in de vrouwelijke linie van een

zelfde stammoeder en heeten daarom saboeah paroeï ^). Wordt de familie al te

talrijk, dan splitst zij zich, maar zoo dat de onderling nauwst verwanten bijeen-

blijven , in twee groepen en betrekt twee woningen ; zoodoende zijn er twee boeah

paroeï gevormd, die te samen sakampoeëng uitmaken. Wij vinden dus in de Malei-

sche woning kinderen met hunne moeders en voorts ooms , tantes
,
grootmoeders

,

oud-ooma en oud-tantes, allen van moederszijde. Zoolang er ongehuwde, volwassen

meisjes zijn , vormen die met hare moeders één gezin (samandei) , maar zijn alle

dochters getrouwd, dan verdeelen de oudjes zich over de verschillende gezinnen die

het huis bewonen. De vrouw behoort dus veelal tegelijkertijd tot twee gezinnen,

tot dat harer broeders en zusters, en tot het in wording zijnde gezin harer kinderen.

Ieder gezin heeft zijn hoofd , den mamaq , en één van de mamaq's is panghoeloe

roemah, toewó roemah of toengganei, hoofd des huizes, terwijl de toengganei van de

oudste familie in een kampoeëng, soms ook de meest ontwikkelde en bekwame, pang-

hoeloe kampoeëng geheeten wordt. Deze onderscheidingen doelen echter niet op ver-

schil in rang, maar op patriarchale hiërarchie. De eigenaardige positie van den

mamaq wordt uitgedrukt door den ons reeds uit het zesde hoofdstuk bekenden

adat-regel:

') Zie blz. iSS. ) D. z. letterlijk: de vruchten van één buik.
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Kö pai tampè batanjó,

Kö poelang tampè babaritö ').

Een meisje dat in het huwelijk treedt, verlaat de woning niet, waarin zij ge-

boren werd en opgroeide; zij krijgt hare eigene biliëq, zoo ze die nog niet had, haar

eigen roewang, die, zoo er geen beschikbaar is, aangebouwd wordt; voorts deelt de

mamaq haar een aandeel in de sawah's toe, en heeft ze met de andere huisgenooten

het gebruiksrecht van het huisraad, voor zoover zij dat niet zelve vervaardigt. Haar

man brengt ook wel van zijn kant een uitgestrektheid sawah aan voor beider onder-

houd , echter alleen dan wanneer de vrouwelijke medeëigenaren in zijne familie

voldoende sawah's overhouden om in eigen onderhoud en dat harer gezinnen te

voorzien ; want het hoofddoel der algemeene bezitting is te zorgen , dat de vrouwe-

Igke familieleden met hare kinderen steeds voor armoede behoed zullen zijn. De man

is zijn vrouw behulpzaam bij de bewerking van hare rijstvelden, zij bereidt hem de

spijzen en de dranken die hij bij haar komt gebruiken, en is hij een trouw echt-

genoot, dan brengt hij de nachten in hare biliëq door. Maar tot het gezin der

vrouw behoort de man niet, evenmin als de kinderen die hij bij haar verwekt, tot

het zijne behooren. Vermeerdering van hare bezittingen doet hem niet rijker wor-

den, evenmin als toeneming van zijne welvaart aan haar en hare kindereu ten

goede komt. Nan koeasó até roemah ijólah oerang semandó, „het gezag in huis

berust bij de echtgenooten der vrouwen", is slechts een beleefdheidsuitdrukking

der Maleiers, en zou, in letterlijken zin opgevat, van de positie der mannen van

de vrouwelijke bewoners van een huis een geheel verkeerd denkbeeld geven. Wan-

neer men dat koeasó in biasö^) verandert, dan heeft men de ware bedoeling

weergegeven.

Wat toch is die bedoeling? Niet dat de semandó hoofd des huizes is of ook

maar hoofd des gezins; neen! men wU daarmede te kennen geven, dat de oerang

semandó in de woning hunner vrouwen geëerd worden, dat zij zich daar vrijelijk

mogen bewegen, dat zij naar de tangah roemah en in de biliëq kunnen gaan, dat er

geen zaken van belang worden gedaan zonder dat zg er in gekend worden, dat zij

zitting en adviseerende stem hebben in den familieraad. Voor strikte uitlegging is

de aangehaalde uitdrukkirig niet vatbaar, evenmin als de adat-regel: kampoeëng

baradjö mamaq, roemah baradjó kali, „de kampoeëng staat onder den mamaq, het

huis onder de mannen" ^). Trouwens hoe weinig dat radjó zijn in de kampoeëng

voor den mamaq (panghoeloe) beteekent , is ons reeds vroeger gebleken *).

In zijn eigen familie-huis, roemah daunsanaq, is de plaats van den man nabij

') Zie blz. -199. -) Gewoon aan iets zijn, zich tehuis gevoelen, op zijn gemal< zijn.

^) Met kali worden de oerang semandó bedoeld. *) Blz. 189.
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de luiken in de eerste roewang, op zij van de deur. In dat huis gaat hij zelden

naar de tangah roemah of de biiiëq; 't is natuurlijk niet verboden, maar hij is

maloe, „verlegen", om het te doen. Zoo blijft hij ook nooit lang in huis, tenzij er

zaken te behandelen zijn. Jongelingen en ongetrouwde mannen slapen ook meestal

buitenshuis, hetzij in de soerau, hetzij in een der dangau's, — kleine, tijdelijke

gebouwtjes nabij het dorp in de sawah's opgericht.

Krijgt een getrouwd Maleier bezoek, dan brengt hij zijn gast naar het huis

van zijn vrouw, niet naar het familie-huis. Voor ouderen van dagen en weduwnaars

daarentegen is de roemah daunsanaq het aangewezen verblijf. Zij zijn ook meestal

de hoofden der gezinnen, de mamaq's, wien het toezicht over en het bewaren van

de harató poesakó is opgedragen. Die bezittingen der familie bestaan in sawah's,

huizen, somtijds in wildernis, voorts in vee, wapens en kostbaarheden.

In overeenstemming met deze inrichting van het familieleven zijn nu ook de

regelen van het erfrecht. Broeders en zusters zijn elkanders erfgenamen; van de

moeder erven de kinderen, eu zoo die er niet zijn de broeders en zusters. Maar

ook al zijn er kinderen, dan toch blijft de bezitting in handen van dengene harer

broeders of zusters die mamaq of toewö, hoofd des gezins, is. Van den man zijn de

broeders en zusters erfgenamen -en, bij ontstentenis van dezen, de zusterskinderen,

kamanakan.

Omtrent den oorsprong van dit erfrecht bij de Maleiers zijn verschillende over-

leveringen in omloop, die echter het hart der zaak niet raken. Die oorsprong ligt

voorzeker in ver vervlogen tijden, toen het huwelijk als verbintenis van één man

met ééne vrouw nog onbekend was en de kinderen slechts een moeder, maar geen

aanwijsbaren vader hadden. Maar ook daar waar uit dien chaotisehen toestand

door een reeks van wijzigingen, die het buiten ons bestek ligt te bespreken, zich

ten laatste de volkomenste huwelijksvormen ontwikkeld hebben, blijft het een waar-

heid, dat bloedverwantschap tusschen den echtgenoot en de kinderen zijner vrouw

minder onwedersprekelijk zeker is, dan die tusschen hem, zijne broeders en zusters

en de kinderen der laatsten.

De bezitting blijft in den regel onverdeeld; want boedelscheiding is eerst geoor-

loofd ka limó kali toeroeu, „aan de erven in den vierden graad". De bezitting van

een boeah paroeï in engeren zin, juister dus van samandei, mag volgens de adat

niet verdeeld worden.

Men onderscheidt het vermogen in harató poesakó en harató pantja-

r i a n , ook harató bandó genoemd , dat is erfgoed en zelfgewonnen goed , van

welk laatste het gemeenschappelijk gewonnen vermogen, soearang, een onderdeel

uitmaakt, en waartoe ook de harató sakó, dat is: hetgeen men van zijn vader bij

diens leven kreeg, zou kunnen gerekend worden. Dit laatste bestaat gewoonlijk uit

niet veel meer dan een wapen of het een of andere preciosum; want tegen dergelijke
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schenkingen 1) waakt de familie streng, en dat kan ze, omdat alle bezitting bewaard

wordt door, of althans onder toezicht staat van het hoofd des gezins. Oorspronkelijk

is dit de oudste oom van moederszijde, maar tegenwoordig degene dien men er 't

meest geschikt voor rekent, afgescheiden van leeftijd. Zelfs is het niet ongewoon

dat een vrouw die functie bekleedt, maar dan zendt ze naar de vergadering der

familie-hoofden een mannelijken plaatsvervanger.

Bepaaldelijk verboden is het wegschenken van 't eigengewonnen goed niet;

want de eigenaar mag er over beschikken, wel is waar slechts met medeweten van

het hoofd des gezins, doch zoo dat hij diens goedkeuring niet behoeft.

Een der belangrijkste en voor de Maleische samenleving gelukkigste bepalingen

van de reeds meermalen genoemde nieuwe rechtspleging, in 1875 ingevoerd, is de

affschaffing van het volgens de adat bestaande solidariteits-stelsel , waarmede een

eerste en gewichtige stap is gedaan op den weg die tot opheffing van het oude

erfrecht moet leiden. Niet alleen in crimineele zaken was dat solidariteits-stelsel van

kracht, ook in burgerlijke gedingen werd het toegepast; maar daarin werd niet zelden

verder gegaan dan de adat vergunde.

Hoever die vergunning reikte zal het best door een voorbeeld worden opgehel-

derd. A is de zoon van de vrouw B, wier broeder C hoofd des gezins is. A heeft

schulden gemaakt als handelaar. B sterft, en nu wil de schuldeischer het hem toe-

komende uit hare nalatenschap verhalen. De adat verbiedt dat. Eerst als C en diens

broeders en zusters gestorven zijn, kan op de bezittingen van A en diens broeders

en zusters beslag gelegd worden ter kwijting zijner schulden.

Van de harató poesakó, de gemeenschappelijke bezitting, kan door den mamaq,

met voorkennis van de andere rechthebbenden, een gedeelte worden afgestaan aan

een familielid, dat dan het bedrag aan de gemeenschappelijke kas schuldig blijft.

Dergelijke voorschotten worden, b.v., gegeven als een der familieleden wil gaan

handeldrgven of een ambacht uitoefent; van de winst met het geleende kapitaal

behaald, komt dan de helft ten voordeele van de harató. Voor het betalen van boeten

wegens misdrijven of overtredingen aan een famiHelid opgelegd, wordt ook de

harató poesakó gebruikt, waarvoor dan de veroordeelde schuldenaar blijft.

Is een meisje of vrouw weerspannig tegen den wil van het hoofd des gezins,

b.v. in huwelijkszaken, dan wordt haar niet zelden het gebruik van haar aandeel

in de sawah's onthouden en dwingt men haar op die wijze tot toegeven.

') Hiba heet zulk een schenking, doch dit woord heeft ook eene meer algemeene betee-

kenis en omvat iedere gift die uit liefde, genegenheid, medelijden of om iemand voor zijne

belangen te winnen, gegeven wordt. Iri de afdeeling Padangsche Ommelanden, met wier be-

stuur ik een tijd lang belast was, en vooral te Padang zelf, komt dergelijke schenking in

uitgebreider beteekenis veelvuldig voor; zij baant er den weg tot een meer met onze sociale

begrippen overeenstemmende regeling van het erfrecht.
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Niemand mag schulden maken of transacties aangaan, dan met medeweten en
toestemming van het hoofd des gezins, wanneer hij wil dat de harató voor delging
dier schuld aansprakelijk zij. Ook de mamaq is aan deze wet onderworpen; ver-
grijpt hij zich er aan, dan is allereerst zijn pantjarian het aangewezen fonds
waaruit de schuld moet worden betaald. Maar toch is het geen onbekende zaak,
hoewel zij tegenwoordig maar uiterst zelden voorkomt, dat de mamaq misbruik
maakt van zijn beheer der hürató waarvan het gezin de eigenaar is, die verspilt

aan hanengevechten en dobbelspel en zoodoende het gezin tot armoede brengt.

Wanneer, ten gevolge van ernstige geschillen, of omdat alle mannelijke leden

gestorven zijn en dienvolgens het gezin ontbonden is, of eindelijk omdat er niemand
is dien men geschikt acht om het beheer der haratö te voeren, tot de verdeeling

van deze wordt overgegaan, dan bepaalt men eerst het aantal deelen, dat aan het

aantal toeroenau's, staken, moet beantwoorden. De jongste toeroenan heeft de

eerste keuze en zoo vervolgens, tot eindelijk de oudste toeroenan het laatst over-

gebleven deel krijgt.

Onder de leden van samandei heeft nooit verdeeling plaats. Sawah's, tot ée'n

huis behoorende, worden maar zelden onder de gezinnen verdeeld; zij blijven en

bloc de bezitting van alle huisgenooten , die ieder een stuk voor levensonderhoud

ontvangen. Van de roerende goederen heeft ieder gezin zijn eigen aandeel, behalve

van de kostbaarheden, zooals gouden versierselen, die onverdeeld ten algemeenen ge-

bruike blijven en berusten onder den toengganei en de oudste vrouwelijke bewoners.

Werkelijk persoonlijk eigendom, volgens onze ojwatting van dat woord, is dus in

de Manangkabosche landen onvereenigbaar met de adat, behalve wanneer iemand
alleen overblijft als laatste van zijn geheele familie (kampoeëng). „Aijië poetoejs,

tandjoeëng baalië", als het water verloopt, verandert de landpunt, zegt de adat-

regel voor dit geval, waaruit men verklaart, dat zulk een overblijvende zijne soekoe,

of, als hij ook daarvan de laatste is, de negari zelve tot erfgenaam heeft. Zijn

nalatenschap wordt onder de verschillende kampoeëng's verdeeld, die weer aan ieder

huis een gedeelte toewijzen. Waar echter radjó's zijn, worden deze de erfgenamen.

Vóór de afschaflang van het solidariteits-stelsel , dat zich tot de negari uitstrekte

,

was er behoefte aan een middel om te beletten dat een enkel individu , door aanhou-

dende misdragingen, zijn geheele geslacht te gronde richtte en voor zijn soekoe of zijn

negari een ondragelijk medeburger was. Dat middel bestond in de uitstooting,

mamboeang, waarbij de familie, de soekoe of de negari verklaarden, dat zij alle

betrekking met den verstootene afbraken en er dus tusschen hen geene solidariteit

meer bestond. Aan de verstooting moest steeds een daartoe strekkend vonnis van

de hoofden voorafgaan, en al de bestaande schulden moesten zijn afgedaan, zoodat

zfl nooit terugwerkende kracht kon hebben. Dit solidariteits-stelsel is in de Maleische

maatschappij buiten ons grondgebied nog in volle werking.
III. 1.

;52
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Dat echter de opheffing van het solidariteits-stelsel, in verband met het voort-

bestaan van het familiebezit en bg absoluut onvoldoende politie-middelen , de aanlei-

ding zou kunnen zijn tot moeielijkheden en de ontdekking van misdrijven en

overtredingen niet in de hand werkt, valt bg eenig nadenken terstond in het oog.

Gelukkig komt ons hier de onwetendheid der inlanders te hulp! Wij zijn in menig

dorpje geweest waar de bevolking even weinig wist van de invoering eener nieuwe erchts-

pleging als van het doel onzer reizen. De eereschoten die te Padang knalden en de

redevoeringen op de hoofdplaatsen der afdeelingen uitgesproken, — zij werden in die

afgelegen stille oorden niet gehoord. Maar de inlanders die van de opheffing der soli-

dariteit niets wisten, ondervonden toch in ieder voorkomend geval de weldadige gevol-

gen daarvan, en daardoor wordt ongetwijfeld een geleidelijke overgang begunstigd.

In die gedeelten van het voormalige Djambische rijk waar het Manangkabosch

element de meerderheid uitmaakt, komt het erfrecht en het familie-leven in hoofdzaak

met het bovengeschetste overeen. De titels en waardigheden gaan over op de broeders,

daarna op de zusters en niet zelden direct op deze. De oudste zoon der oudste

zuster is opvolger zoowel van de radjó's in Rantau-di-Baroew als van de macht-

hebbenden te Sekeladi en omhggende streken. Maar de harató pantjarian van den

vader wordt, naar men my mededeelde, door zijne kinderen geërfd. Omtrent Beneden-

Djambi missen wij gegevens, maar hoogstwaarschgnlgk zal daar de toestand wel

dezelfde zgn als in Rawas.

Bg de nog niet aan vaste woonplaatsen gewende Koeboe-horden kan van

erfrecht en familie-leven wel geen sprake zijn; de nalatenschap van een overledene

bestaat in eenige wapens en andere gereedschappen, die zeker ten algemeenen ge-

bruike dienen of waarvan zich de moedigste en invloedrgkste der mannen meester

maakt. De zorg voor de kinderen komt ten laste der moeders, en de ouden van

dagen, die niet meer in staat zijn hun eigen levensonderhoud te zoeken, zullen zeker

door de stamgenooten onderhouden worden. De Koeboe's die wij in Rawas bezochten

,

hadden geen ander begrip van erfrecht dan dat bij 't overladen van een hunner

de overblijvenden van de famiUe in 't bezit bleven der wapens en gereedschappen

en van de weinige kleedingstukken van den overledene. Zij kennen echter een zeker

familieleven, daar het huwelijk bij hen in zwang is en de man met zgne vrouw

en kinderen zich, zooals wij reeds zagen, naar gelang der behoefte een of meer

afdakjes bouwt, waaronder banken van ruwe takken zyn geplaatst die tot slaap-

plaatsen dienen.

De maatschappelijke toestand in Rawas , Redjang en Lebong verschilt ten eenen-

male van dien in de Manangkabosche landen, en toch is er ook overeenkomst waar

te nemen, zelfs in belangrijke sociale instellingen. Zoo bestaat hier het solidariteits-

stelsel in weinig minder uitgebreiden zin dan ginds en strekt het zich, wat aan-

sprakelijkheid voor misdrijven betreft, over de familie, de doesoen en de marga uit.
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Maar zagen wij ginds de zusters met hare kinderen, moeders, broeders, alsmede

de ooms en tantes van moederszijde de gezinnen vormen en die allen te zamen

hetzelfde buis bewonen, hier is de maatschappij een schrede verder ontwikkeld en

bestaat doorgaans het gezin uit de ouderw met hunne kinderen, in een huis dat

met geen andere gezinnen gedeeld wordt. Toch komen op dien regel veelvuldige

uitzonderingen voor. De beschreven toestand bepaalt zich tot die huwelijken, waarbij

de vrouw verplicht is om den man te volgen, maar er zijn ook huwelijken waarbij

de man in eenigszins ondergeschikte positie bij de ouders der vrouw komt inwonen.

Ook blyft doorgaans in ieder gezin één kind met echtgenoot en kinderen bij de

ouders, om opvolger te zijn in het ouderlijk huis; vooral neemt een eenige zoon

zijne vrouw gaarne in de woning zijner ouders tot zich. In deze gevallen is dan dat

huis door een uitgebreider gezin, of, wil men, door twee gezinnen bewoond.

Zooals bij de behandeling van het huwelijk nader ter sprake zal komen,

bekleedt in deze gewesten de vrouw in den familiekring een niet van rechten ont-

bloote positie en is ook de vaderlijke macht in de werkelijkheid vrij beperkt. Van

het gezin is de man het hoofd; hij is de beheerder van de bezittingen die tijdens

het huwelijk verworven zijn of die de echtgenooten bij hun huwelijk aanbrachten,

en die bestaan in een woning, rijstvelden, bgenboomen, kostbaarheden, wapens,

vee en comptanten. Maar hij zal zelden iets van die bezittingen vervreemden zonder

zijn vrouw er in te kennen. Verscheidene gezinnen die tot elkander in nauwe betrek-

king van bloedverwantschap staan, kiezen gewoonlijk den meest ontwikkelden en

handigsten hunner mannelijke leden tot familiehoofd. Zonder bepaalden titel of

recht van inmenging in de zaken van het gezin, is hij belast met het behartigen

der algemeene belangen, en zorgt hij voor een billijke verdeeling van de vruchten

der poesakó, dat is van het onverdeelde erfgoed, dat in zijn geheel als familie-be-

zitting geëxploiteerd wordt. De bijenboomen behooren gewoonlijk hiertoe. Wil men

tot verdeeling overgaan, dan wordt de geheele familie gehoord en de verkoop aan

het familie-hoofd opgedragen.

Is de inrichting van het gezin verschillend, ook het erfrecht wijkt, zooals te

verwachten was, geheel van het Manangkabosche af. In Rawas zijn de vrouw en

de kinderen erfgenamen van den man en de man met de kinderen erfgenamen der

vrouw. Alleen wanneer er bij den dood der vrouw geen zoons zijn, erft de vader

alles, daar hij ook verplicht is zijne dochters bij zich te houden. Broeders en zusters

erven van elkander. De ooms van vaderszijde zijn als 't ware de voogden der kinderen

wier vader gestorven is. Wanneer de ouders gestorven zijn, wordt de boedel ge-

woonlijk te gelde gemaakt en heeft daarna de verdeeling plaats. Alleen die goederen

die de vader als poesakó heeft aangenomen en die hij meestal reeds van zgn ouders

erfde, blyven onverdeeld.

Zie hier eenige voorbeelden van de verdeeHng van erfenissen.
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Als de vader sterft en de moeder blijft over met één zoon, dan krygt de

moeder '/j en de zoon V,.

Sterft de vader en blgft de moeder met één dochter over, dan erft deze V5 en

de moeder V5.

Was de moeder met één zoon en ééne dochter overgebleven, dan zou de

dochter Vs en van de overige ''/^ de moeder V3, de zoon '/a moeten ontvangen.

Indien de moeder achterblijft met twee zoons en één dochter, dan krijgt de

moeder Vj, de dochter V5 van de overige V3 en iedere zoon de helft van het over-

schietende.

Wanneer de vader met één zoon erfgenaam is der moeder, dan krijgt de

vader V3 en de zoon V3 van de nalatenschap.

Als beide ouders overleden zijn, één dochter en één zoon nalatende, dan

ontvangt de dochter Vs en de zoon V3 aandeel; waren er echter twee zoons en één

dochter, dan zou deze laatste slechts V5 der erfenis bekomen.

In Redjang zgn de ooms van vaderszijde verplicht voor de nagelaten kinderen

huns broeders te zorgen; ook hebben zij het recht de weduwe te huwen, die zich

daartegen niet mag verzetten, dan tegen betaling van een vrij belangrijke som,

afhankeiyk van het bedrag dat bij haar huwelijk werd betaald.

Ten slotte nog een enkel woord omtrent het erfrecht in Lebong. Vonden we

daar nog soekoe's als een overblijfsel van de Manangkabosche instellingen, het erf-

recht herinnert ons die instellingen niet meer; want wg vinden den vader als

hoofd des gezins en zijne kinderen als zijn erfgenamen, ieder voor een gelijk aan-

deel, behalve den oudsten zoon, die altijd iets meer krijgt dan de anderen en wden

ook de woning ten deel valt. Gewoonlijk verdeelt de vader, als hij zijn einde voelt

naderen, ten overstaan van eenige hoofden en oudsten, zgne bezittingen onder zijne

kinderen, en legt hun de verplichting op om voor hunne moeder te zorgen, welke

zorg in den regel den oudsten zoon ten deel valt. Zijn er geen kinderen, dan

erven de ouders, broeders en zusters. Van de vrouw erft de man en is deze dood,

dan de kinderen; zijn er ook geen kinderen, dan de ouders, broeders en zusters

van den overleden man. Opmerkelgk is het, dat in Lebong de verdeeling van erfe-

nissen nooit aanleiding geeft tot geschillen.

Wg hebben gezien hoe onder de Manangkabo-Maleiers de gezinnen samenwonen

;

laat ons thans ook zien hoe het in die woningen toegaat? Wij missen er natuurlijk

dien huiselijken band, dat hartelijk verkeer, waardoor het familieleven bij ons zoo

aantrekkelijk is. De vormen der wellevendheid worden in acht genomen , maar daarmede

is ook alles gezegd. Het grootste deel van den arbeid komt voor rekening van de

vrouw, die, hoewel niet alle rechten missende, toch geenszins behandeld wordt met die

onderscheiding en dien liefdevollen eerbied , welke bij de beschaafde klasse in onze maat-
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schappij het deel zijn van echtgenooten , moeders en zusters. Eigenaardig is de positie

der vrouw; door het huwelijk niet aan den kring harer bloedverwanten ontrukt,

blijft zij deel uitmaken van den ouderlijken stam, waarvan al de takken voor een

zelfde belang werkzaam zijn. Aan den echtgenoot werd slechts de taak opgedragen

haar vruchtbaar te maken voor de familie waartoe zij behoort, en in plaats van te

verliezen aan werkkracht, heeft deze integendeel daaraan gewonnen; want de man is

verplicht zijn vrouw bij de bearbeiding der velden behulpzaam te zijn. Daar staat

echter tegenover dat de lasten der familie door uitbreiding van haar ledental grooter

worden, en dat de vrouw met de haren hulp moeten bieden, als er in de familie-

woning van den echtgenoot feestgevierd wordt.

Het deel dat de vrouw in den arl^eid heeft te dragen, laat zich in de volgende

trekken omschrijven. Zij heeft voedsel en drank te bereiden voor haren man , haar kroost

en voor zich zelve; zij haalt het water tot huiselijk gebruik benoodigd uit de rivier

of uit de bron; zij moet zorgen voor de kinderen, brandhout kappen, het door

haar bewoonde gedeelte van de woning zindelijk houden, de padi stampen en drogen

en de koffie bereiden die in de Gouvernements-pakhuizen geleverd moet worden. Is

het marktdag in de buurt , — en die buurt strekt zich vaak ettelijke palen ver

uit , — dan is het meestal haar taak derwaarts de vracht te dragen , die de producten

bevat ten verkoop bestemd , en ook hetgeen onverkocht blijft of ter markt wordt inge-

kocht, torst zij op den terugweg naar het dorp. En als de rijstvelden beplant of gewied

moeten worden, of het rijpe graan op den sikkel wacht, dan is het weder de vrouw

die ten arbeid gaat. Waar eindelijk ploegvee schaarsch of in 't geheel niet aanwezig

is, en dus de velden door handenarbeid bewerkt moeten worden, ook daar heeft de

vrouw het hare bij te brengen aan de voor hare krachten dikwerf te zware taak.

Het spinnen en weven is, sedert de Europeesche manufacturen gemakkelijk en billijk

te verkrijgen zijn, niet meer zoo algemeen als vroeger; alleen op enkele plaatsen,

zooals te Si-Loengkang , waar een fabrikaat wordt vervaardigd dat overal gereeden

aftrek vindt, houden zich alle vrouwen daarmede bezig; maar daar nemen zij dan

ook aan den veldarbeid nagenoeg geen deel en is inderdaad haar maatschappelijke

toestand beter dan elders. Later zal het ons blijken, dat behalve spinnen en weven

ook nog andere takken van nijverheid door de vrouwen als bedrijf worden uitge-

oefend. Zoodra de dochters een leeftijd van acht a negen jaren bereikt hebben,

ja dikwijls nog vroeger, helpen zij reeds de moeders bij hare bezigheden, en meestal

duurt het niet lang tot zij ook zelve moeders zijn. Verwondert het u, lezer! dat

krachtige oude vrouwen zeldzaam, ja dat de meeste vrouwen op vgftigjarigen leeftijd

reeds gebogen, afgeleefd en hulpbehoevend zijn?

De man verricht het grove veldwerk zoowel ten behoeve der familie waartoe hg be-

hoort, d. i. voor zijne moeder, zijne zusters en hare kinderen, als voor de vrouw met wie

hij gehuwd is en de kinderen bij haar verwekt. Oefent hij een handwerk uit of is hij
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handelaar, dan steunt hij zijne familie en zgne vrouw met het geld dat hij verdient,

en koopt op die wijze als 't ware zijn aandeel in den veldarbeid af. Ook de door

het Gouvernement bezoldigde hoofden werken niet mede op den akker, en evenmin

de radjó's in die streken waar de adat nog onbelemmerd van kracht is. En dan

zoovelen als geproefd hebben van den boom der kennis, — zij rekenen zich te ver-

heven voor dien stoeren arbeid in de modderige sawah's; voorafgegaan door hunne

moeders en zusters, die zij de zware vrachten op het hoofd laten torsen, wandelen

zg marktwaarts in sierlijke kleedij, en dragen niet anders dan het kooitje met de

geliefde duif, zorgvol tegen de zonnehitte beschut door een met kleurige kwasten

versierden doek, die over de kooi gehangen is.

Maar wij mogen niet afdwalen. Behalve den arbeid voor den landbouw, zooals

het ploegen , eggen en spitten , het graven der waterleidingen , het kappen en op-

ruimen der wildernis voor den aanleg der droge rijstvelden, rust op den man de

zorg voor het herstellen der woning en vervaardigt hij de landbouwwerktuigen

alsmede een deel van het huisraad, waarvan een ander deel door de vrouwen wordt

gemaakt.

Het zoeken van boschproducten en de arbeid in de mijnen geschieden door

mannen, even als de meeste handwerken. Ook de heerendiensten in allerlei vormen

eischen een gedeelte van hunnen tijd, en eindelijk het bespreken der belangen van

famUie en negari. Met hun duiven en hanen, met eten, drinken, rooken en betel

pruimen, en met een niet onbelangrijken duur van slapen, brengen zg den tgd

door, die hun van de evengemelde bezigheden overschiet.

Hoewel zij zelfs geen deel uitmaakt van zijn gezin, is toch de vrouw de

dienaresse van den man. Zg bereidt niet alleen zijn maaltijd, maar zij bedient hem

ook, om eerst daarna zelve met hare kinderen te eten. Alleen in de afgelegen , schaars

bevolkte streken, waar de rgstcultuur meerendeels op droge velden plaats heeft,

omdat de noodige werkkrachten voor het aanleggen en onderhouden der water-

leidingen ontbreken, daar betrekken man en vrouw gewoonlijk een afzonderlijke,

eigengebouwde hut, en daar is de verhouding ook inniger, wanneer wij althans

dat woord mogen gebruiken om een ietwat gemeenzamer toon in het dagelijksch

leven uit te drukken. In het algemeen noemt de man zijne vrouw adiëq, jongere

zuster , en spreekt hij haar aan met k a u , ons j ij , maar een vorm die in de Manang-

kabosche landen alleen jegens vrouwen gebruikt wordt ^); de vrouw noemt haren man

toean, maar bezigt ook niet zelden het meer gemeenzame ang of awaq ang,

eveneens aan ons j ij beantwoordend, maar met die beperking, dat men het alleen

tegen mannelijke personen zegt. Elkanders namen noemt men niet als men tegen,

') In Beneden-Rawas wordt kau in den zin van jij zoowel tegen mannen als vrouwen

gebezigd.
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wel als men van elkander spreekt; niet alleen man en vrouw vermijden dat, maar

ook alle andere personen. De Maleier vindt het onwellevend, evenals het noemen

van zijn eigen naam. Maar tot kinderen strekt zich die gewoonte niet uit; die

worden bij den naam genoemd en doen dat ook elkander; opmerkelijk is het echter,

dat zij , van zichzelven sprekende , nooit , zooals bij ons kinderen doen , hun eigen

naam noemen, doch steeds het persoonlijk voornaamwoord gebruiken.

Tegen de hier geschetste werkelijkheid staat vrij scherp de leer omtrent de

verhouding tusschen de echtgenooten over, die de Maleier in de volgende spreek-

woordelijke uitdrukkingen kleedt:

Ka loerah samó manoeroen,

Ka boeki samó mandaki;

Salabo, saroegi;

Samó sahidoeiq, samó samati;

Saminoem, samakan;

Salapiëq, sakatidoeran.

Dat wil zeggen: „Te zamen dalen zij af in het ravijn, te zamen beklimmen

zij den berg; winst en verlies raakt beide evenzeer; zij leven één leven, zij sterven

één dood; zij eten en drinken hetzelfde; zij hebben dezelfde mat en dezelfde slaap-

plaats."

Hieruit blijkt dus, dat, hoe geheel anders ook de werkelijkheid moge zijn,

de Maleier niet alle besef mist van hetgeen een huwelijk wezen moet.

De gewone dagelgkscbe groet, sa lam, bestaat in optima forma in het tegen

elkander leggen der handen, in dier voege dat elk der elkaar begroetenden ééne

der handen van de andere partij een oogenblik tusschen de zijne houdt, wat na

het terugtrekken gevolgd wordt door het opheffen der saamgedrukte handen tot de

hoogte van de borst of van den neus. Bij groote gemeenzaamheid of groot verschil

in stand, geschiedt dit een en ander meer vluchtig of gebrekkig. Ook de vraag

die gewoonlijk met dien groet gepaard gaat: dari manó? vanwaar? of ka ma?

waarheen? wordt veelal nauwelijks of in onbepaalde termen beantwoord. Bij

de meer eerbiedige sambah buigt zich de mindere voor den meerdere tot hij

met het hoofd diens band, of ook slechts een zijner kleedingstukken aanraakt. Ook

het elkander aanbieden van de kampije timbakau om een cigarette te draaien,

of van den knapzak waarin de benoodigdheden voor de betelpruim bewaard worden,

behoort tot de gewone beleefdheidsvormen.

In 't algemeen vindt de Maleier het onwelvoegelijk in het openbaar iemand ge-

negenheid te bewijzen door lichamelijke aanraking; alleen de salam en sambah

zondert hij daarvan uit. De kus als uiting van liefde of toegenegenheid is niet onbe-

kend, maar evenals de Javaan kust de Maleier met den neus, zoodat streeling
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van het reukorgaan daarbij hoofdzaak schijnt te zijn. Mag er ook al een kus gewis-

seld worden tusschen man en vrouw in de afgesloten biliëq, in den huiselijken

kring kussen volwassenen elkander nooit; daar bepalen zich zulke liefkozingen

tot zuigelingen. Natuurlijk wordt echter, zoowel als bij ons, ook bij de Maleiers

wel eens gezondigd tegen hetgeen in het algemeen onvoegzaam wordt geacht , en ziet

men op den weg dan ook niet zelden jonge mannen hand iu hand of juister pink

in pink gaan, ja zelfs met den arm om elkanders middel of schouder geslagen.

Vooral onder de koeli's merkten wij, zoowel in dit als in andere opzichten, over-

treding der welvoeglykheidsvoorschriften op.

Op weg gaat men achter elkander, de vrouwen meestal vooraan, en de voorste

van haar heeft niet zelden een ontbloot mes, pis au, in de hand, dat als tangka

sétan, duivelbezwering, dienst doet. De kleine kinderen worden ineen doek, salèn-

dang, op de heup gedragen; doch ook wel op den rug of voor de borst, maar

altyd zijn ze a cheval geplaatst, een been aan iedere zijde. Zijn de kinderen iets

grooter, dan worden zg aan de hand geleid (PI. UI fig. 1).

De mannen spreken elkander aan met toean, heer, of datoewq, behalve in

de Benedenlanden , waar oedó, broeder, meer algemeen is; angkoe, ook baliau,

zegt men tegen de hoofden en oudsten. Jonge lieden die gemeenzaam zijn, gebrui-

ken, van zichzelveu sprekende, de persoonlijke voornaamwoorden hambó en dèn

of awaq dèn, — 't laatste voornamelijk in het zuiden der Padangsche Bovenlanden

;

voor den 2^'^^ persoon wordt ang of awaq ang gebezigd. Maar de panghoeloe's

spreken elkander zelfs in de vertrouwelijkste gesprekken steeds met angkoe of

datoewq aan. Tegen een vrouw zegt men andéh en mandéh of mandei

in de Bovenlanden, en oewó in de Benedenlanden. Kaq of kakaq wordt ge-

bruikt als de vrouw weinig in leeftijd verschilt met hem of haar die tot haar

spreekt. Voor een radjo verschijnende noemt men zich sajó, en wanneer de mamaq

of een niniëq tegen de jongeren in het meervoud spreken, gebruiken zg het woord

kalijèn.

Wanneer des avonds de luiken gesloten zijn en de walmende lampen en

dama-kaarsen met haar roodachtig schijnsel de lange woning slechts ten deele ver-

lichten, dan is het oogenblik aangebroken voor gezelligen kout, voor het bespreken

van de nieuwtjes uit het dorp , voor het beramen van plannen. De Maleier gaat laat

ter ruste, maar hij is dan ook niet vroeg bij de hand; reeds heeft de zon den

nachtelijken dauw doen verdampen en staat zij hoog boven den horizon, wanneer de

luiken geopend worden en een ieder den dagelijkschen arbeid begint. Voor hij

slapen gaat spreekt hij veelal een soort van gebed uit om gedurende den nacht

booze geesten en kwade invloeden van zich te weren.

's Nachts worden geen andere kleedingstukken gedragen dan overdag, maar

trekt men gewoonlijk de badjoe uit en wikkelt zich alleen in de saroeëng.
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Het toiletmaken oischt des morgens dau ook weinig tijd ; want het bestaat in

niet veel meer dan het reinigen vun den mond en het bevochtigen van aangezicht en

voeten; zijn ook nog de kleedingstukken een weinig in orde gebracht, dan is men

gereed voor den maaltijd. Baden doet men eerst later op den dag, gewoonlijk

tusschen tien en elf en 's avonds tusschen vier en zes uren. Er worden drie maal-

tijden gehouden: de eerste des morgens, de tweede des middags en de laatste

's avonds tegen zeven of acht uren. Maar tusschen die maaltijden in wordt nog

eenige keeren kawah, koffie, geschonken en daarbij 't een of ander gebak of

eenige vruchten genuttigd. De sjiijzen worden voorgediend op de vroeger vermelde

doelang's en talam's en gegeten van borden of van de stukken pisang-

blad waarin vele gerechten gewikkeld zijn. Naast de koperen schaal staat een

met koud water gevuld keteltje, tjèrèq, van 't zelfde metaal, dat dient tot het

vullen van een dito kom , m o e n d a m genaamd , waarin men de vingers der rechter-

hand bevochtigt alvorens aan 't eten te gaan. De linkerhand raakt het voedsel niet

aan, om dezelfde reden als op blz. 42 ter sprake kwam. Nadat ze tot een bal zgn

saamgeknepen , worden de spijzen met de rechterhand in den wijdgeopenden mond

geworpen, niet gestoken, — een voor ons oog zeer onhebbelijke manier van eten.

Onder den maaltijd gebruikt de Maleier zelden of nooit eenigen drank, maar

na den afloop neemt hij doorgaans wat koud of warm water of een weinig

kawah.

Het is behoorlgk altijd iets over te laten; dit bewijst dat de disch ruim voor-

zien was en tevens kan er uit blijken dat men van de aangeboden gerechten ge-

nuttigd heeft. Hetgeen overblijft, zooals b.v. het weinige bezinksel in de sajaq

waaruit men kawah dronk, heet manisó.

Eet men gezamenlijk, dan krijgt ieder zijn portie rijst, maar de toespyzen

nemen allen naar believen uit de koperen of steenen kommetjes die op de doelang

zgn geplaatst. De rijst wordt gewoonlijk voorgediend uit den pot waarin ze gekookt

is, of uit een mandje zooals wij bij de besjjreking van het huisraad hebben leeren

kennen, en opgeschept met een van klapperdop vervaardigden lepel.

Na den maaltijd behooren eenige zeer hoorbare oprispingen het bewijs te

leveren, dat men verzadigd is.

Rijst is het hoofdvoedsel der Maleiers, zoozeer zelfs, dat ze zich geen behoorlijk

maal kunnen voorstellen waaraan rijst ontbreekt. Tot meel gestampt wordt dit

graan, zooals we straks zullen zien, voor allerlei gebak gebruikt, maar de gewone

wgze van bereiding is de volgende. Nadat de padi uit de schuur is gehaald, wordt

ze op een mat uitgespreid en in de zon te drogen gelegd en daarna in de lasoeëng

gestampt, vervolgens gewand, dan gezift en door nette huisvrouwen, die op blanke

rflst gesteld zijn, ten tweedenmale gestampt. De Maleier beweert echter dat door

het tweede stampen de rijst aan voedende kracht verliest. Nu zet men water te

111. 1. 33
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vuur, in de parioewq of in de bSlangó, doet de rijst, bare, in een korf, en

wascht die af in de rivier door den korf tot den rand in het water te dompelen

en de rijst met de hand om te roeren. De gezuiverde rijst wordt in het kokende

water gedaan en de pot op 't vuur gelaten , tot het water opnieuw begint te koken

;

dan schept men het overtollige water en het schuim af, sluit den pot met een

deksel of met een blad en tempert het vuur. Om te zien of de rijst, nasi tjarai,

gereed is, wordt ze omgeroerd met den bamboe-steel van een sandoewq; is die

droog als men hem uit de rijst neemt, dan is ze gaar, wordt van 't vuur genomen

en is, na eenige oogenblikken bekoeld te zgn, geschikt om te worden opgeschept.

Niet zelden wordt na het stampen der padi de rijst slechts eenmaal gewand en

daarna gekookt, zonder verder gezuiverd te zijn.

De toesjjijzen die men bg de rijst nuttigt, worden, als ze zonder saus zijn,

samba-samba, en met saus, in den vorm van een soep toebereid, goelai-

g o el ai genoemd. Voor het bereiden van die toespgzen gebruikt men het melkwitte

vocht, dat men uit geraspte klappernoot perst, voorts zout, fijn gewreven spaansche

peper, geraspte peperkorrels en balatjau, een paarschbruin konserf van visch

of garnalen gemaakt, dat elders in Indië meer algemeen onder den naam van terasi

bekend is, eindelijk nog het sap van verschillende Hmau's, citroensoorten. Deze

ingrediënten dienen om de toespijzen smakelijk te maken; de meer substantiëele

bestanddeelen daarvan zijn vleesch of visch, beide lauoewq genoemd en onder-

scheiden in lauoewq kabo of djawi, karbouwen- of rundvleesch , en lauoewq

ikan of lauoewq aijië, visch. Ook het vleesch van herten, roesó, kidjang,

kantjije en napoe, wordt gegeten, alsmede dat van geiten, kambiïng,

kippen, ajam, eenden, itiëq, duiven, poenai, pagam, balam, van argus-

fazanten, koewauw, en van boschhanen, ajam biroegó. Gebraden vleesch in

stukken van eeuigen omvang eet de Maleier niet; de kaparéh die als toespijs

h^ de rijst wordt voorgezet, bestaat uit stukjes gebraden vleesch in den vorm

van dobbelsteentjes gesneden en met onderscheidene kruiden ingewreven. Kip wordt

op verschillende wijzen toebereid, waarvan sommige een zeer smakelijk gerecht op-

leveren, zooals die waarbij een door middel van bamboe-pinnen gespouwen kip met

zout, spaansche peper en kurkuma wordt besmeerd en daarna geroost. Dit gerecht

wordt singgang ajam genoemd.

Zeevisch, aan de kusten versch, en in 't binnenland gezouten en gedroogd, is

een geliefd voedsel, evenals garnalen en krabben. Ook de riviervisch wordt deels

versch gegeten, deels, om ze langer te kunnen bewaren, aan mooten gesneden en

in de zon gedroogd. Nog behooren tot het gewone dierlijk voedsel de eendeneieren,

taloewe itiëq, liefst gezouten , sprinkhanen , b i 1 a 1 a n g , en vHegende mieren

,

kalalatoe genaamd, en eindelijk sommige schelpdieren, zooals de pènsi en

langkitang, van wier huisjes kalk wordt gebrand.
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Behalve gekookte rijst wordt ook allerlei rijstmeel-gebak gegeten, zooals pin-

ujararu en pinjaram lajang, soorten van poffertjes, de laatste van bare si-

arang, een zwarte rijst, gemaakt; doemajang, een gebak in den vorm van een

spiraal, en paroeï-paroeï ajam, dat zijn naam ontleent aan zijne gelijkenis

op de ingewanden van een kip.

Een geliefkoosd gerecht zijn ook de- van gewoon njstmeel gebakken oliekoeken;

maar meer nog zijn de lekkernijen gewild, die men maakt van si-poeloeï, een

kleverige en moeielijk verteerbare rijstsoort '). Daartoe behoort b.v. de galamai

of goei am ai, een donkerbruin taai gebak, dat in halve klapperdoppen of peper-

huisjes van de bladscheede der bamboe als vorm gemaakt wordt. Die peperhuisjes

(PI. LXXIII fig. 1 0) heeten karoetjoeï goelamai. Voorts wordt de nasi lamaq

uit si poeloeï met klappermelk bereid, maar daarentegen de bij feestelijke gelegen-

heden nooit ontbrekende nasi koeniïng uit gewone rijst die met kurkuma geel

gekleurd is.

Nog eenige uit rijst of rijstmeel bereide spijzen, waarvan de namen reeds in

een vorig hoofdstuk genoemd werden, moeten wij hier met een paar woorden be-

spreken. Ik bedoel de apan, ampiïng, batië, lamang en karé-karé.

Apan zijn iu olie gebakken poffertjes, gemaakt uit een beslag van rijst en

si-poeloeï-meel, waarin eieren en suiker gemengd zijn.

Onder ampiïng en batië verstaat men twee zeer gezochte lekkernijen, die

echter inderdaad vrij smakeloos zijn en weinig van elkander verschillen. De eerste

is padi si-poeloeï die even in een open pan verhit en daarna in de lasoeëng plat

gestampt werd; is zij van gewone padi bereid, dan noemt men deze versnapering

galoe-galoe.

Batië wordt ook van padi gemaakt, en wel door deze in een gesloten ijzeren

pot of pan op een zacht vuur te poffen; de padi zwelt dan op, waardoor de bolster

breekt en de korrel in uiterlijk veel overeenkomst met eene kleine melati-bloem krijgt.

Lamang is een gerecht van si-poeloeï met de melk van uitgeperste klappers

gemengd; het wordt uitsluitend bereid in bamboe-kokers, en wel van de bamboe

talang, die in Rawas voor dit doel vervangen wordt door de bamboe kapal. De kokers,

van ééne geleding, worden iu schuine richting naast elkander geplaatst, ter weers-

zijden van een horizontalen stok die op twee in den grond geplante gaffels rust.

Tusschen de kokers, die men van tijd tot tijd omdraait, wordt een houtvuur gebrand

,

en wanneer de bamboe verkoold is, dan heet de lamang gaar te zijn. Bij het ge-

bruik splijt men de kokers en neemt de cilinders rijst er uit, die aan stukken ge-

broken of gesneden en met geraspte klapper en anau-suiker gegeten worden.

Het smakelijkste Maleische gebak is de karé-karé, die aan de bekende drabbel-

') Orj'üa glutinosa Lour.
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koek herinnert. Toen wij te Soengei-Aboe vertoefden, was men daar in de woning

van den Panghoeloe kapaló met de bereiding van karé-karé bezig en ging daarbij

volgenderwijze te werk. Op een groot vuur in den haard stond een ijzeren pan

met ziedende olie gevuld, en daarboven hing een houten haak aan een touw, dat

aan een van de dakspanten bevestigd was. Terwijl de mannelijke en vrouwelijke

huisgenooten in een langwerpigen houten bak het beslag gereed maakten, was een

man, die op een opgerolde mat voor het vuur zat, bezig met zijn handen dat be-

slag in een bamboe-koker te scheppen, waaraan zich een 40 cm. lange steel bevond.

Dien steel deed hij in dier voege in den zooeven vermelden haak rusten, dat de

bamboe-koker vlak boven de ijzeren pan hing, waarin het beslag vloeide in dunne

straaltjes, door fijne gaten die in den natuurlijken bodem van den bamboe-koker

waren gemaakt. Aanhoudend draaide de man den koker rond, zoodat het neerdrui-

pende beslag zich in de olie tot een koek vormde, die uit lange vezels bestond,

vele malen op elkander gelegen; de koeken zijn ongeveer zoo groot als een tafel-

bord en anderhalven duim dik. Met een latje van bamboe werden de koeken uit de

olie genomen en gelegd in een mand, die vervaardigd was uit een gedeeltelijk

gespleten bamboe, welke in een blok hout geplaatst en van binnen met frissche

jonge pisang-bladeren gevoerd was.

De Maleier houdt veel van zoetigheden, die hij bij zijn kawah gebruikt en

in 't algemeen paminoem kopi noemt. Zij bestaan in allerlei gebak en enkele

confituren, maar slechts weinige vrouwen, buiten de hoofdplaatsen, verstaan de kunst

de laatste te bereiden.

Honig, manijsan labah, in Rawas manisan medoe, wordt bijna uit-

sluitend als geneesmiddel gebruikt, maar een in smaak daarmede veel overeen-

komende lekkernij, die men uit manjang, het sap van den anau-palm bereidt,

wordt dikwijls als paminoem kopi genuttigd. Om de manjang, in Rawas ajar ka-

boeng genoemd, te winnen, wordt de bloemkolf van den anau-palm eenige dagen ach-

tereen met een houten hamer geklopt, tot ze zwart wordt; dan snijdt men ze af en

bindt er een koembajó-blad over. Deze bladeren zijn nagenoeg rond en hebben een

middellijn van ± 30 centimeter. Den volgenden morgen hangt men aan de afge-

sneden bloemkolf een bamboe-koker, die bestemd is om het daaruit vloeiende zoete

vocht op te vangen. Het afsnijden heeft meestal op vrijdag plaats, en voor het

kloppen worden op de koetLkó gunstige dagen gezocht, terwijl bovendien formu-

lieren worden uitgesproken, die een ruimen toevoer van vocht moeten geven,

lederen dag wordt de koker geledigd. PI. C fig. 10 stelt den bamboe-koker voor,

in Rawas tokir genoemd, die boven een van klei gebakken oven gehangen

wordt om te drogen. In den oven is een dunnere bamboe gestoken, die als schoor-

steen dienst doet en in de tokir uitkomt.

Naast de rijst staat de sagoe, die men in de hoogere streken uit den stam
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van den anau-paltu wint, maar die in de kustlanden door den roerabió-palm ge-

leverd wordt. Dan volgt de djagoeëng, maïs, die zoowel gekookt als geroost gegeten

wordt en waarvan men ook een lekkernij bereidt, ampiïng djagoeëng genaamd.

Deze is niet anders dan gerooste en daarna gestampte maïs met donkerbruine stroop-

suiker vermengd.

Onder de graansoorten die tot voedsel dienen, vinden we nog de sakoewai

of sakoewi, een fijnkorrelige gierstsoort, en de andjölai, wier harde grijze

vruchtjes de zoogenaamde Jobstranen zyn.

Minder hoog aangeschreven dan deze, maar toch algemeen gebruikt, zijn de

aardvruchten, oebi, zooals de zoete kassave, die oebi prantjis^), oebi kajoe

en oebi batang genoemd wordt; de smakelijke en welig groeiende oebi djala

of djölah, de knol van een convolvulussoort ^), die ook onder de namen oebi

katèló en oebi pilo of pèló voorkomt. Ook de taléh si patjoew is een

aard vrucht, de knol van een keladisoort ^) , die evenals de bovengenoemden gekookt

en met toevoeging van een weinig zout gegeten wordt.

Van dezelfde familie als de tomaten zijn de pit oei ó (PI. LXXXV fig. 1 en 2)

en de bittere maar fraaie parió of kambè (PI. LXXXIV fig. 3), de gespikkelde

kambè gadiïng, de zoete taroeëng-soorten , zooals de taroeëng toendjoewq

en taroeëng sirah (PI. LXXXV fig. 3), welke allen, zoowel gekookt als

geroost, hetzij als toespijs bij de rijst of als hoofdschotel worden voorgediend.

Rauwe komkommers, antimoen, en allerlei andere halfrijpe vruchten, als

tjoebadaq, nané, djamboe poerawé, pauhe en ambatjang, zijn met een sterke,

zoete saus zeer gewilde toespijs. Ook eet men de halfrijpe tjoebadaq en de pitten

van de rijpe vruchten gekookt en evenzoo halfrijpe pisang, papaja*), koendoewe,

een kalebas-soort, biloeloewq, de vrucht van den anau-palm, en tjoebadaq rimbó.

Als bladgroente eet de Maleier dauoen mantoeëng, voorts een soort van

spinazie, bajam genoemd, postelein die gelang heet, jonge uitspruitsels van

bamboe, raboeëng batoeëng, en de bloem van verschillende pisang-soorten

;

van de pisang rimbo worden ook de jonge bladeren genuttigd.

Van de peulvruchten zijn de voornaamstede katjang koeripi (PI. LXXXIV
fig. 1 en 2), in Agam katjang bidoewq genoemd; de dikschillige katjang

') Aldus genoemd naar den Heer Francis , die dit gewas zon hebben ingevoerd , of althans

de Maleiers met de voedende eigenschap der knollen bekend maakte. De botanische naam is

Janipha Manihot H. B. et Kth.

') Batatas edulis Chois. ') Colocasia anti quorum Schilt.

*) Deze zeer algemeen voorkomende ingevoerde vrucht wordt op verschillende plaatsen

met verschillende namen genoemd. Te Soepajang heet zij pisang pitoeka, m de IX Kótó

pantjènè, in Agam batiëq, in de L Kót6 kaliki, in Zuid-Si-Djoendjoeëng katèlö, in

de Padangsche Ommelanden kapèló gantoeëng. De botanische naam is Carica papaya L.
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dadië, de lange geribde katjang balimbiïng, de rijk bloeiende katjang

kajó en de kwalijk riekende patai en djariïng ^).

Voor tet bakken en braden worden onderscheiden olie-soorten gebruikt, zooals

minjaq karambije (klapperolie), minjaq siinauoeng of kapèntjong, minjaq kadam en

in Rawas ook singkawang; omtrent de bereiding van deze en eenige andere soorten

zullen w^ later 't een en ander mededeelen.

Dat ook paddestoelen gegeten worden, bleek ons te Moearó-Laboew , waar wij

's morgens bij het baden meermalen vrouwen zagen die aan den rivieroever kleine

vritte champignons inzamelden ^).

Zijn in 't algemeen de spijzen nog al verhittend door toevoeging van specerijen,

er is ook een overgroote verscheidenheid van verkoelende vruchten. Wij zullen ze

hier niet opsommen; de meeste toch zijn algemeen bekend en de minder bekende

zgn in het Reisverhaal vermeld of in de lijst der verzamelde houtsoorten, die in

het IVde deel van dit werk voorkomt.

Boven maakten wij reeds gewag van de dranken die de Maleier gebruikt, en

noemden als zoodanig kawah en water, zoowel koud als gekookt.

De kawah der Maleiers is een heerlijke drank, die opwekt en verkwikt, een

weergalooze lafenis voor den vermoeiden reiziger. De bereiding geschiedt als volgt.

Jonge, nog groene takjes en bladeren van den koffiestruik worden afgeplukt en

eenigen tijd in de zon gelegd totdat ze geheel verwelkt zijn; daarna worden ze

tusschen gespleten bamboe-latten vastgeknepen en boven een houtvuur geroost tot

zij een lichtbruine kleur hebben gekregen. De broze bladeren worden nu met de

hand fijn geknepen. Voor het zetten van de koffie dezer bladeren zijn twee manieren

in gebruik. De meest algemeene is de bladeren te laten trekken op kokend water

in een ijzeren pan, koeali, die te vuur staat, waarna men het vocht in de taboeëng

kopi, koffiekan, overschept. Maar in sommige streken vult men de taboeëng hal-

verwege met de gerooste bladeren, giet er daarna kokend water op en laat den

drank eenigen tijd trekken, na de taboeëng met de idoewq-prop en een sajaq gesloten

te hebben. Niet altijd liet men den Maleier het vrije gebruik van zijn geliefden

drank. In 1846 werd het afbreken van koffietakjes en het bereiden van kawah

verboden op een boete van f 1 . Wel werd dat verbod in October 1 847 opgeheven

,

doch slechts om in November daaraanvolgende opnieuw van kracht te worden ver-

klaard. Waarschijnlijk heeft deze maatregel in de praktijk nooit veel te beteekenen

gehad; zeker is het dat hij het gebruik van kawah niet heeft verminderd.

In het zuid-oostelijk gedeelte der Padangsche Bovenlanden drinkt de Maleier

een zeer sterk aftreksel van koffiebladeren , doch hij gebruikt het slechts iu geringe

') Patai =; Parkia Africana R. Br. ; Djai'ing = Pi t lieco lobium bi getninumM art.

') Zie ook Reisverhaal II blz. 111.
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hoeveelheid; in het dal van de Ngalo-gadang daarentegen wordt geen kawah, maar

koffie van de gebrande boenen gedronken. Had het verbod om kawah te drinken

ook in de Bovenlanden het gebruik van boonkoffie ten gevolge gehad, dan zou

het aantal pikols Gouvernements-koffie dat te Padang verkocht wordt, aanmerkelijk

minder zijn.

De bewoners van Rawas drinken chineesche thee, die van Palèmbang wordt

aangebracht, en hier en daar koffie van de gebrande en gestampte boon gezet.

Het water uit halfrijpe kokosnoten is een zeer gewilde drank, maar wordt in

het dagelijksch leven weinig gebruikt, omdat men ongaarne de jonge noten afplukt.

In het tweede hoofdstuk i) merkten wij op , dat ook bedwelmende dranken aan

de Maleiers niet onbekend zijn. Wi.j doelden daarbij op de ragi, ook tapai ge-

noemd, een lobberigen drank die uit rijst gestookt wordt. Slechts weinigen houden zich

met de bereiding daarvan bezig en er wordt gelukkig niet veel gebruik van gemaakt.

Hetgeen wij boven omtrent het dagelijksch leven der Manangkabo-Maleiers

mededeelden, is in 't algemeen ook van toepassing op de bevolking der andere

deelen van Midden-Sumatra , doch natuurlyk gewijzigd naar de omstandigheid, dat

hier man en vrouw te zamen een eigen huis bewonen en met hunne kinderen dezelfde

belangen hebben. In Rawas en Redjang komt het voor, dat een man met twee vrou-

wen samenwoont, zonder dat daardoor de huiselijke vrede een oogenblik verstoord

wordt. Maar dat samenwonen brengt voor de vrouw geen grootere gemakken mede;

integendeel, meer dan in de Manangkabosche landen heeft de vrouw in Rawas,

Redjang en Lebong het grootste deel in den arbeid, en meer dan daar, brengen

hier de mannen hunnen tijd door met hanenvechten en dobbelen en daarenboven

met opiumschuiven. Nergens trof het mij sterker dan in Lebong, dat de verdee-

ling van den arbeid zoo bepaaldel^k in het nadeel is van de vrouw.

Evenals op Java staat men hier vroeger op, maar gaat ook eerder ter ruste

dan in de Manangkabosche landen. Het maal wordt op dezelfde tijden genuttigd,

maar de man eet gewoonlijk met vrouw en kinderen samen. Ook het voedsel

komt in hoofdzaak overeen; alleen wordt meer visch en minder vleesch gebruikt

en staan de bovengenoemde gierstsoorten er hooger aangeschreven. De namen van

een en ander verschillen natuurlijk met die in het Manangkabosch , hetgeen ook

uit de woordenlijsten in het over de taal handelende gedeelte van dit werk blijkt.

Wij zagen reeds dat de thee die hier gedronken wordt, gewoonlijk Chineesche

is; maar ook deze landstreken zelven leveren een blad op dat als thee gebruikt

wordt, namelijk het blad van de Soelasi Djambi, afkomstig van een klimplant, die

gemakkelijk en zeer snel groeit.

') Blz. 40.
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Onder de gebakken die bij de thee worden voorgezet, ziet men, behalve onder-

scheidene soorten van k e t a n , het si-poeloeï uit de Manangkabosche lauden
,
gewoonlijk

ook een soort van poffertjes, djodah genaamd, die bereid zijn uit een donkerpaarsch

gekleurd beslag van rijstmeel en bestrooid worden met geraspte klappernoot en

arèn-suiker.

Met een enkel woord over de Koeboe's willen wij dit hoofdstuk besluiten. Ik

heb natuurlijk alleen diegenen op het oog, welke wij in Rawas bezochten. Hoe zij

wonen hebben wij vroeger reeds gezien en daar ook de rustbanken besproken, die,

met inachtneming van ongelijkheid in hoogte, den man, de vrouw en de kinderen

tot legersteden dienen ^).

Het voedsel der Koeboe's bestaat uit allerlei zoowel plantaardige als dierlijke

stoffen die zij in de wildernis kunnen machtig worden. Alleen 't vleesch van tijgers

en olifanten eten ze niet. Een veelvuldig gebruikte spijs is de kalamboewai, een

huisjesslak die in de moerassige bosschen niet schaarsch is ^).

De Koeboe's hebben een grooten afkeer van water en reinigen zich dan ook

nooit. Zelfs hun behoefte doen zij op het droge. Wg zagen hen daarvoor een plaats

kiezen b^ een grooten omgehouwen boom , waarop verscheidene ananas-planten gelegd

waren, om, naar zij zeiden, onheil af te wenden. Een Maleier gaat naar de rivier

om zijn behoefte te doen of althans naar stroomend water.

Als een van de grootste bezwaren tegen 't vaarwel zeggen aan hun nomaden-

leven, noemen de Koeboe's de noodzakelijkheid om een verblijf te zoeken buiten

het bosch en derhalve op een minder koele plaats. Werken in den brandenden

zonneschyn is hun ondragelijk en zij zouden ongetwijfeld spoedig ziek worden, zoo

vertelden zij. Men moet hun toegeven, dat het verschil in temperatuur op de vlakte

en onder het dichte bladerdak der uitgestrekte wildernissen inderdaad niet gering is.

') Boven, blz. 161.

-) Wat daarover Nat. Hist. .3" afd., bl. 2, gezegd wordt, betreft alleen de Padangsclie

Bovenlanden. De schrijver, de heer Snelleman, was, gelijk men zich hei'innert, niet meer

met ons, toen wij deze Koeboe's bezochten.
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NEGENDE HOOFDSTUK.

ZWANGERSCHAP. — GEBOOKÏE. — HET AFSNIJDEN DER GOMBAQ.
NAAMGEVING. — GALA. — VERLOVING — HUWELIJK. —
ECHTSCHEIDING. — OVERLIJDEN. — BEGRAFENIS. —

DOODENFEESTEN.

Wanneer de Malei.sche vrouw zwanger i.s, hetgeen boentiïng, mangan-
doeëng, hamil, gandoeï, manian of gadang paroeï heet, dan is zij

daarom niet ontslagen van hare gewone taak, of zelfs van eenig gedeelte daarvan.

Tot op het laatste oogenblik verricht zg niet alleen hare huiselijke bezigheden, maar

ook het andere werk waardoor zij bijdraagt in het onderhoud des gezins. Toen wij

in de XII Kötó de goudmijnen van Talaki bezochten, vonden wij eene vrouw die

weldra moeder zou worden, met het vermoeiende goudwasschen bezig. Gedurende

de zwangerschap is het de vrouw verboden na zonsondergang buitenshuis te loepen,

omdat dan vele booze geesten, voornamelijk mambang's i), rondwaren, die er op

uit zijn het ongeboren wicht te schaden. Moet zij buitenshuis gaan, dan wapent

zij zich met een mes om de sétan's af te schrikken ; zij mag niet in de deurope-

ning bij de trap gaan zitten, omdat dit een langzame en moeilijke bevalHng zou

veroorzaken, en het dooden van een slang moet zij zorgvuldig vermijden, daar zij

anders een lam kind zou ter wereld brengen. Ook heerscht bij de Maleiers de

meening dat de zwangere vrouw, wanneer zij in 't een of ander trek heeft, het

gebruik daarvan niet achterwege mag laten, op poene van haar kind een ziekte

op den hals te halen.

In de vijfde of zesde maand der zwangerschap wordt er een feestje gegeven

in de woning der aanstaande moeder, waarbij de doekoen of roebiah, de vrouw

die bij de bevalling hulp zal verleenen, alsmede een oerang siaq genoodigd worden.

Na gegeten en gedronken te hebben, belooft de doekoen haren bijstand en prevelt

de schriftgeleerde, onder het branden van koemajèn, een doah of gebed, om eene

voorspoedige verlossing af te smeeken. Zoowel de familie van den man als die van de

vrouw worden op dit feest genoodigd, en al de vrouwelijke gasten brengen voor

de aanstaande spruit een klein geschenk mede, bestaande in eenig geld of rijst,

welke laatste ten behoeve van het kind te gelde gemaakt wordt.

Als de vrouw het oogenblik der bevalling voelt naderen, dan wordt de doekoen

I) Zie blz. 77.

III. 1. 34
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geroepen om daarbij behulpzaam te zijn. De boodschapper brengt haar een kampije,

met sirië en de daarljg behoorende ingrediënten gevuld. Die doekoeu is altijd eene

vrouw, wier leerschool in het vak der verloskunde geene andere was dan de erva-

ring; bij de minste stoornis schiet dan ook vaak hare kennis te kort, en dat

dan veelal moeder of kind, of wel beide bezwijken, zal zeker niemand verwonderen.

Als de barensweeën beginnen, worden kisten en luiken opengezet, niet om

booze geesten gelegenheid te geven zich te verwijderen, maar omdat men zich

voorstelt dat de nabijheid van een gesloten voorwerp de verlossing bemoeilijkt. Is

er een koran in huis, — een zeldzaamheid, wanneer onder de huisgenooten geen

geestelijken of hadji's zijn, — dan brengt men dat boek der boeken naar buiten,

opdat het niet onrein worde; ook de mannen verlaten de woning, maar de kinderen

blijven en de huwbare meisjes eveneens, zoodat deze reeds vóór hun huwelijk in

de geheimen van het moeder worden zijn ingewijd. Meermalen zag ik echter dat

de plaats waar de kraamvrouw lag, door een opgehangen mat of tabye afge-

scheiden was.

Nadat de doekoen een doah heeft uitgesproken, waarbij de profeet Salomo

wordt aangeroepen , laat zij de zieke vrouw — de Maleier noemt de bevalling even

als alles wat pijn doet met één woord „ziekte" — plaats nemen op een mat en

spant boven haar een doek, dien zij haar met beide handen laat vasthouden, terwijl

aan iedere zijde der patiënte een vrouw gaat zitten om haar te steunen. De beval-

ling geschiedt dus in zittende houding.

Om de pijnen te lenigen wrijft de doekoen de moeder met klapper- of saloe-

soewq-olie, waarin gedurende eenigen tijd een ijzeren sleutel gelegd is, en indien

de bevalling langzaam gaat, dan wordt een sleutel, een gedroogde aalstaart, een

geweerkogel en wat rijst in een soekè met water gelegd, dit water driemaal op

het hoofd van de vrouw gesprenkeld en haar driemaal een slokje daarvan te

drinken gegeven, waarna het overige over haar lichaam wordt uitgestort. De

middelen die de doekoen aanwendt om de placenta, door de Maleiers kakaq,

soedaró pa dj ah, katoebau en oeri bali genoemd, af te drijven, zijn

ten eerste een drank, dien men verkrijgt door bladeren van roode poediïng, gandjo

lauoeï, kapé pandji en sarei op water te trekken; ten andere versch bereide klap-

perolie , en ten derde een mengsel van zout , het sap van een limau soendai , asch-

water en het vocht uit een tros pisang tambatoe geperst. Dat bij het toedienen

van die geneesmiddelen een doah wordt uitgesproken, behoeft nauwelijks vermelding.

Zoodra het kind geboren is, deelt de doekoen aan de famüie mede of het een

jongen dan wel een meisje is; dan blaast ze het op 't hoofd tot het begint te

schreeuwen en bedient zich daartoe van een bamboe-koker, zooals ook gebruikt

wordt om 't vuur aan te blazen; eerst daarna snijdt zij met een mesje van bamboe

de navelstreng door en steekt daarin een peperkorrel.
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gewikkeld en dan op een naatje gelegd, dat een èto lang en in één dag afgewerkt
moet zyn Zevennaaal legt zij het kind van de eene zi,-de op de andere en werpt
dan een der steenen van de stookplaats door een vensteropening naar buiten, naet
het doe alle kwade invloeden van het wicht af te weren. De doekoen zelve legt
daarna de moeder de windsels aan.

Ook de placenta wordt in een stuk wit katoen gewikkeld, dat even lang als
breed behoort te zyn, en daarna gelegd in een mandje of eerst nog in een door^e-
snedene holle kalebas, om vervolgens, onder het branden van koemajèn, op het "erf
voor de woning of onder een rijstschuur begraven te worden. Het mandje plaatst
men op een mat en deze weer op eene betel-schaal. Is het kind een meisje, dan
wordt de kuil, die een ètó ganggam diep moet zyn, door een der vrouwelijke
bloedverwanten gegraven, en is bet een jongen dan geschiedt het begraven door
een man, die het mandje met de placenta in den kuil legt, dezen met aarde vult
en daarop een löka ^) plaatst, met een steen van de stookplaats er in, terwijl een
houten lepel er naast in den grond gestoken wordt, waarna men het een en ander
met sap van hmau poeroeï besprenkelt. Gedurende deze plechtigheid wordt koemajèn
gebrand en daarna een geweerschot gelost. Drie avonden achtereen steekt men
dama-kaarsen aan die bij het grafj'e in den grond zijn geplaatst, meestal drie, in
öoengei-Pagoe echter zeven.

Nadat het kind gewasschen is in een schotel, die te voren door de doekoen
met water en onderscheidene kruiden werd gevuld, wordt gepofte rijst met klapper
gereed gemaakt en een oerang siaq gehaald om de formule van de bang of van
de karnat, naarmate het een jongen of een meisje is, aan het kind in te fluis-
teren De bang is de oproeping tot het gebed buiten, de kamat de uitnoodi<.ina
tot het gebed in de moskee. De eerste mag slechts door een man, de laatste ook
door een vrouw worden uitgesproken. Deze plechtigheid heet daarom voor een
jongen mShabang, afgeleid van bang, voor een meisje mangamat, gevormd
van kamat. Na afloop hiervan nemen allen deel aan den maaltijd.

_

Zoolang de navelstreng niet is afgevallen, blijft de zuigeling binnenshuis, enm de meeste dorpen blijft ook de moeder tot dien tijd in de woning. De eerste
maal dat de kleine naar de rivier wordt gebracht om te baden, wat toeroen
mand. heet, geschiedt dit, met zekere formaliteiten, door de doekoen en vrouwelijke
bloedverwanten. Slechts in enkele streken is de moeder daarbij tegenwoordio- en
volgt dan op eenigen afstand. Het kind is gewikkeld in een dubbelen foulard en
de doekoen die het draagt, is voor deze gelegenheid gedost in de fraaiste kleederen
der moeder. Geldt het een jongen, dan houdt zij een kris in de hand, terwijl zjj

') Zie Ethnogr. Atlas, PI. LXXIII fig. 2, 3 en 4.
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voor een raeisje soebang's in de ooren draagt. Om den schadelijken invloed van

booze geesten te weren, heeft het kind dasoen's (witte uien) aan handen en voeten

gebonden en wordt op zijn hoofd wat betel-kalk gesmeerd. Met hetzelfde doel is

de doekoen voorzien van een handvol si-tjèrèq-bladeren , van een mes en een in

den vorm van een doezelaar opgerold lapje, dat wordt aangestoken. Al deze voor-

behoedmiddelen heeten panoelaq sètan, evenals de gepofte rijst die na het

baden van het kind in de rivier wordt gestrooid om de watergeesten te ver-

zoenen.

Bij het gaan en huiswaarts keeren houdt een der vrouwen een pajoeëng boven

het kind, om het tegen de zonnehitte te beschermen, dat niet overbodig is, daar

de plechtigheid meestal tegen acht uren 's morgens plaats heeft. Dadelijk nadat men

te huis gekomen is, maakt de doekoen een hangmat, die gedurende drie dagen

gebruikt wordt 'om het kind te wiegen. Die hangmat wordt gemaakt van een oude

djaló, een vischnet, dat zij ophangt tusschen twee huisstijlen en waarin de kleine

op een matje wordt neergelegd. Ten einde alle ongeluk af te weren en het kind

voor stuipen te behoeden, wordt het in de hangmat eenige oogenblikken berookt,

onder het uitspreken van een doah. De doekoen legt daartoe in een soekè ^) een

eekhoorn-nest, met spinrag uit de woning en vuil van de balai of van het dorps-

jjlein. Zij doet bij dit alles een stuk brandend hout en plaatst de soekè met den

rookenden inhoud onder de wieg.

Een maal, waaraan de doekoen en één of meer oerang siaq deelnemen,

besluit het huiselijke feest. Nu ook wordt eerstgenoemde voor haren bijstand betaald

;

z^ ontvangt een stuk wit katoen van vier ètó en een schaal rijst met toespijs, waarbij

in sommige streken nog een pak zout en een klapper gevoegd worden, alsmede

een haan of een kip, naar gelang een jongen of een meisje geboren is.

Maar behalve in deze belooning openbaart de dank der moeder zich ook in de

gewoonte om de handen der doekoen te wasschen, eerst met citroenwater, dan met

olie, en die daarna af te drogen met hare haren. De siaq 's krijgen eenige duiten

ter belooning, en vroeger schijnt bij deze gelegenheid de gewoonte bestaan te hebben,

het haar van den kleine af te snijden en dat te wegen; het dubbele gewicht in

goud viel dan den siaq's ten deel.

Omtrent de gebruiken gedurende de zwangerschap der vrouwen in Rawas en

Lebong zijn mij geene bijzonderheden bekend. In de eerste landstreek zijn altijd

twee doekoen's, daar bidan geheeten, bij de bevalling behulpzaam, en de oudste

der twee, de bidan toewó, blijft minstens drie dagen ten huize der kraamvrouw

om deze en den kleine te helpen.

Gedurende de laatste maand voor de bevalling wordt in de woning der zwan-

') Zie Ethnogr. Atlas, PI. XXXIV fig. 1.
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gere vrouw een groote l.oeveelheid le.imng (zie blz. 259) bereid, alsmede djodali,

een meelgebak dat tot bollen ter grootte van een vuist gekneed is. Beide lekker-
nijen dienen zoowel om de gasten te onthalen, als ter betaling van de bidan's,
die bovendien eene belooning in geld krijgen, alsmede een bos garen, een mand
en een gantang rijst. Het afsnijden van de navelstreng geschiedt met een mesje
van bamboe, op dezelfde wijze als bij de Manangkaboërs.

In Lebong heeft het toeroen mandi een dag of veertien na de geboorte plaats
en gaat het altijd gepaard met eenige feestelijkheid en 't slachten van enkele kippen
of een geit.

Eene andere plechtigheid der Manangkabo-Maleiers is het maraangkè
gombaq, het afsnijden van de haarlok, die, zooals wij vroeger zagen i), op het
hoofd der knapen blijft staan, terwijl de rest van het haar wordt afgeschoren.
Het afsnijden van de gombaq berust op een voorschrift van den profeet en wordt
in de meeste gevallen zonder eenige plechtigheid door den vader of een der tantes
van vaderszijde verricht. Doch wanneer, voornamelijk bij eene eerste bevalUng, zich
verschijnselen vertoonen die een slechten afloop doen vreezen, dan is het niet
ongewoon, dat de vader of de mamaq de belofte aflegt om, als moeder en kind
behouden blijven, een feest te geven. Zij meenen daarmede als 't ware dat behoud
te koopen en beloven, indien hun een jongen geboren wordt, tot viering of van
het mamangkè gombaq of van de besnijdenis een koe of een karbouw te slachten.
Wordt echter een meisje geboren, dan wordt aan de gelofte door het geven
van een dergelijk feest bij haar huwelijk voldaan. Aan het vervullen dier gdofte
wordt groote waarde gehecht en niet licht zal eene familie daarin te kort schieten.
In enkele streken, zooals in de XII Kótó, gaat het mamangkè gombaq altijd

onmiddellijk aan de besnijdenis vooraf.

Indien, ten gevolge eener zoodanige gelofte, het afsnijden der gombaq
met groote feestelijkheid en het slachten van een karbouw gepaard gaat, dan
wordt de hulp ingeroepen der kampoeëng nan tigó wadjah, dat zijn de eigen
kampoeëng, die der familie van den vader en die der schoonzonen en schoondochters.
Eigenaardig is het bij dergelijke feesten, dat men vooraf de verklaring aflegt van
niet verantwoordelijk te zijn, wanneer door de vuren van de stookplaatsenVand
ontstaat, of wanneer iemand bij het stampen van de rijst tot meel voor het gebak,
mocht gewond raken of zich bezeeren. Voor het bespelen van de verschillende'

muziekinstrumenten, als daar zijn rabab's en gandang's, en voor het uitvoeren van
schermdansen worden toekang's en pandéka's genoodigd, die daarin bedreven zijn;
een hunner die belast is met de leiding en kapaló toekang of toewó toekang heet,
ontvangt een kris, die, na afloop der feesten, wordt ingelost tegen het loon dat

') BI. 11 V.
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ieder hunner ontvangt en dat bestaat in een schaal rijst, een stuk vleesch en

eenige weinige stuivers.

Zooals in het algemeen bij de feesten der Maleiers, ontbreekt het ook bij

deze gelegenheid niet aan orde en regel; voor iedere soekoe worden twee dja-

nang's, feestregelaars , aangenomen, een man en eene vrouw, die belast zijn

met de plaatsing der gasten en met de zorg voor eene volledige bediening.

Aan het hoofd der djanang's staat de tjamin, die als het ware de scheidsrechter

is bij voorkomende geschillen over onbillijke plaatsing; dan is er nog een per-

soon dien men t i m b a n g a n noemt , en wiens taak het is datgene wat mocht

ontbreken, aan de feestgevende familie te vragen en in orde te brengen. Bij den

feestelijken optocht naar het dorpsplein, waar de pandéka's en toekang's hunne

kunst vertoonen, wordt de knaap geleid door fraai getooide kinderen, terwijl de

gombaq omwonden is met bladgoud of gouddraad, dat toentoen gombaq
heet en een geschenk is door de familie van den vader aan den knaap gegeven.

Verscheidene dagen duren die feesten, om te eindigen met een maal in de

woning der moeder van den knaap. Doch alvorens de ryst wordt opgeschept, staat

een der welbespraakten op, saoerang tjadiëq pandai bapadató, en deelt in eene woor-

denrijke rede den gasten het doel van het feest mede; dan gaat een tante van

vaderszijde, gewapend met een schaar, een lapiëq pandaq en een stuk geel katoen,

naar den op een stapel matrassen gezeten knaap en knipt de gombaq af, die, in

het stuk katoen gewikkeld, op het matje gelegd en naar de woning van den vader

gebracht wordt. Vóór en na den maaltijd worden padató's uitgesproken, die meestal

aanvangen met een kort verhaal der overleveringen omtrent de oudste geschiedenis

en de instellingen van de Manangkaboërs en waarin de feestgevers worden geprezen

en bedankt. Den volgenden dag worden de toekang's, pandéka's en djanang's, de

tjamin en timbangan ten overstaan van de panghoeloe's betaald en bedankt en

wordt het geleende huisraad en servies aan de rechthebbenden teruggegeven.

Een gebruik dat met het mamangkè gombaq eenige overeenkomst heeft, is het

afsnyden der punten van het haar der meisjes in Lebong, dat te gelijk met het

afvijlen der tanden geschiedt. De vader bepaalt den tijd wanneer het zal plaats

hebben, omdat hij de kosten moet dragen van het feestje dat bij die gelegenheid

gegeven wordt. Zooals de besnijdenis de knapen tot boedjang's, jongelingen, maakt,

zoo ook maken deze operatiën het meisje tot jongedochter, en zij deelt dan in de

rechten en plichten die de samoelen- of gadis-schap met zich brengt. Wij troffen

verscheidene meisjes van vergevorderden leeftijd aan, die zich niet aan de bewerking

hadden willen onderwerpen en die nog steeds tot de boedaq titi, de kinderen,

behoorden; zij droegen dan ook evenals deze de halssnoeren van munten aan

een touwtje geregen.

Is voor het vieren van het mamangkè gombaq geen bepaalde tgd aangegeven,
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wel is dat het geval voor een andere gewoonte, die met onze kraamvisites te ver-

gelyken is, doch in den regel slechts bij de geboorte van het eerste kind en onder

de rijkere families gevolgd wordt. Binnen de drie maanden na de geboorte komen

al de vrouwelijke aanverwanten gezamenlijk een bezoek brengen aan moeder en kind

op een te voren vastgesteldeu dag. Allen feestelijk uitgedost brengen zij den jeug-

digen wereldburger in optocht eene geit, die versierd is met een dekkleedje van

kaijen kasoembó, rood katoen met gouddraad afgezet; voorts brengen ze met kur-

kema geel gekleurde rijst, nasi koen i, die op een groote koperen doelang gedra-

gen wordt en waarbij een met goud versierde kris of een paar oorsieraden liggen,

benevens een bamboe-koker met gestremde karbouwen-melk gevuld, en ook die

koker is met gekleurd katoen omwonden. In de woning der jonge moeder heeft

men intusschen niet stil gezeten; daar is men bezig porties rijst in stukken pisang-

blad te wikkelen, van welke pakjes straks ieder der bezoeksters één ontvangt.

Het bezoek duurt slechts kort; de kleine is in fraaie doeken gewikkeld en

wordt zóó aan de gasten vertoond, die de geit met de melk en rijst en ook vaak

nog eenig geld als een geschenk voor hem of haar achterlaten. Soms gaat de geit,

ontdaan van haren tooi, mede terug, omdat ze slechts geleend was voor het feest,

maar dan ontvangt de moeder vijf of zes gulden in de plaats.

Familie-namen kent de Maleier niet, tenzij men, het woord in den meest uit-

gebreiden zin nemende, de namen der soekoe's als zoodanig wil beschouwen. Waar

wij boven handelden over de wijze waarop men elkander aanspreekt, hebben wij

opgemerkt dat iemands naam daarbij zelden of nooit te pas komt. Den naam dien

men bij de geboorte krijgt, namó kètè, draagt men dan ook eigenlijk alleen als

kind; echter niet overal, want in de L Kètó en Tanah-data bestaat de gewoonte,

dat men zijn kindernaam ook als volwassene behoudt, tenzij men panghoeloe wordt.

Maar ook daar zelfs spreekt men iemand niet aan bij zijn naam, doch gebruikt

een der vele uitdrukkingen waar mede men het noemen van dien naam kan ont-

gaan. A namó ang? hoe is je naam? is eene vrij onkiesche vraag in de Maleische

maatschappij, en zelfs binnen ons gebied, waar de bevolking door de vormen bij

onze rechtspleging aan die vraag is gewoon geraakt, zal nog iedereen zoo veel

mogelijk vermijden die zelf te beantwoorden; in stede daarvan werpt hij een vra-

genden blik op zijn kameraad, terwijl hij met den duim naar hem wijst. Want met

den vinger wijst een Maleier nooit, dat is in zijn oog onwellevend.

Gewooniyk is het de vader die zijn kind een naam geeft; hem althans kent

de adat dat recht toe. Heel veel overleg heeft er bij het bepalen van den naam

meestal niet plaats; eene oogenblikkelijke opwelling, de eene of andere omstandig-

heid bij, vóór of na de geboorte van het kind, bepaalt de keuze.

De meer gegoeden, of, wil men, de aanzienlijken, raadplegen niet zelden den
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malim, die in zijn kitab. een boekje dat niet veel hooger staat dan de koetikó,

den heilige van den dag opzoekt, wiens naam dan aan het kind gegeven wordt.

In die kitab komen tal van namen voor die men te vergeefs in den Koran zoekt.

Ons hef gebruik om, als blijk van vereering of genegenheid, een kind te noemen

naar een der familieleden of naar een vriend, is, zoover ik weet, bij deze volken

onbekend, al zijn er dan ook, zooals we straks zullen zien, in iedere familie een

soort van namen die uitsluitend aan haar behooren en als 't ware by erfenis over-

gaan op de jongere leden van het geslacht.

Aan welluidende namen, vooral meisjesnamen ontbreekt het niet, maar de

jongensnamen zijn vaak allerzonderlingst. Voor bijna alle wordt het praefix si ge-

voegd, dat in den regel door ons de te vertalen is. Zoo is Si-Siö de domme,

waarschijnlijk omdat de moeder moeite had hem aan het zuigen te krijgen, Si-Itam

de zwarte, Si-Aka de slimme, en Si-Boelè de ronde, de dikke. Heeft een kind

een gebrek bij de geboorte, gelukkig een zeldzaamheid, dan wordt het gewoonlgk

daarnaar genoemd, en is het bgzonder lang of klein dan is zijn naam Si-Pandjang,

de lange, of Si-Singkè, de korte. Hadden de ouders sterk verlangd naar een spruit,

dan noemt men het kind de verlangde, de begeerde, en werd de wensch naar een

zoon of dochter vervuld, dan is de verwachte de aangewezen naam. Als voor-

beelden van welluidende meisjesnamen kan ik noemen: Si-Sari-Ati, de hartebloem;

Si-Poetië-Lauoeï , het zeewitje; Si-Rènó-Ati, het schoone hart; Si-In tan-oerai, het

zuivere juweel; Si-Intan-Oemah , het juweel des huizes; Si-Tjintó-bolië, de verlangde

Ueveling; Si-Opiëq-saba, het zachte meisje; en zoo zijn er een aantal meer.

Zoodra de dochter ophoudt kind te zijn, wordt zij alleen nog door de oudere

ooms en tantes bij haar naam genoemd, en als zij getrouwd en moeder is, dan

vervalt haar naam als het ware en noemt men haar naar haar kind, mandei Si-

Anoe^), moeder van die of die.

Behalve de namó-kètè kennen de Maleiers voor de mannen nog een anderen

naam, namelijk de gala. Gala (gelar) wordt gewoonlijk vertaald door „titel" en

gedeeltelijk is die vertaling hier ook van toepassing, maar in vele gevallen zou

„bynaam" de beteekenis juister weergeven.

Wat is dan de gala?

Wij z^n te Takoeëng en vragen den eersten den besten dorpsbewoner, wie er

panghoeloe Piliang is.

„Sinoen toean, Datoewq Radjó-Tombang angkoe soekoe" -) is zijn antwoord.

En hij die het vijftig jaar geleden vroeg of die het over vijftig jaar vragen zal,

krggt hetzelfde antwoord. Het eene familie-hoofd vervangt het andere, maar allen

') Si-Anoe is ons »N.N.", «dinges"', uvan der hummes", i>hoe heet hij ook weer?" en

dergelijke. ) Ginds meneer, Datoewq Radjö-Tombang is panghoeloe in die soekoe!
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dragen denzelfden gala of titel, Radjö-Tombang, met het praedicaat datoewq. Die

geen panghoeloe is, kan geen datoewq heeten.

Toch hoort men op weg, vooral in Tanah-data en de L Kötó, Maleiers die

elkander onbekend zijn, elkander met datoewq, instede van toean, aanspreken, het-

geen eenvoudig eene beleefdheid is, van denzelfden aard als onze gewoonte om

WelEdele te schrijven aan menschen die vaak alles behalve edel zijn.

De gala waarover tot nu toe gesproken werd, heet gala poesakó, erftitel,

en elke familie heeft er zoo één. Wanneer in een dorp een zekere soekoe ver-

tegenwoordigd is door zeven familiën, dan zijn er in die soekoe in dat dorp ook

zeven gala poesakó. Breiden de familiën zich uit, zoodat het aantal panghoeloe's

vermeerdert, dan wordt voor een nieuwen tak door de gezamenlijke hoofden een

nieuwe gala gemaakt; die gala heet boeatan, gemaakte gala, maar wordt in

den loop der tijden natuurlijkervrijze ook gala poesakó; want wel beschouwd is

iedere erfgala eenmaal gala boeatan geweest.

De gala's derzelfde soekoe, in verschillende uegari's, komen, zoover ik heb

kunnen nagaan, volstrekt niet overeen.

Oorspronkelijk ging de gala van den laatsten broeder over op den oudsten

neef (zusterszoon), maar, zooals wij bij de bespreking van het bestuur zagen, al

zeer spoedig is die adat gewijzigd en trad een zekere familie-keuze in de plaats

van het gewoonte-recht. Hij die tot mamaq (panghoeloe) gekozen wordt, neemt den

erfgala aan. Ook voor den poetjoewq in iedere soekoe is een vaste gala aange-

wezen, die van den eenen titularis op den anderen overgaat.

In sommige streken is het de gewoonte dat, wanneer in de soekoe of in de

kampoeëng b.v. drie gala's bestaan, deze om beurten door de poetjoewq's of door

de panghoeloe's kampoeëng gedragen worden. Heeft de overledene den eenen gala

gevoerd, dan voert de opvolger den tweeden en die hem opvolgt den derden.

Gewoonlijk dragen alleen volwassenen den gala, maar toch komt het voor, dat

een tijdelgk ongebruikte gala gegeven wordt aan het kind dat er de erfgenaam

van zal zijn, hetwelk dan ook met datoewq wordt aangesproken. Vooral treft men

dit aan in de kleine afgelegen dorpjes in het zuiden der Padangsche Bovenlanden

,

waar de adat bij het erfrecht strenger naar den regel wordt nagekomen, ofschoon

dit wel eenigszins strijdig schijnt met de meer autokratische tint die er de uitoefe-

ning van het gezag heeft erlangd.

Uit het medegedeelde zou volgen, dat alleen panghoeloe's een gala hebben.

Dit wordt echter door de werkelijkheid gelogenstraft; want behalve in de land-

streken die ik boven reeds uitzonderde, bij het bespreken van den namó kètè, heeft

iedere volwassene Maleier een gala. In de eerste jjlfiats komen hier de gala's

der mantri's, doebalang's en malim's in aanmerkiug, die echter volgens de adat

ook poesakó zijn. Maar dan blijven nog over de gala moedó en gala im-
III. 1. 35
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baui), die beide, wat het ontstaan betreft, gala boeatan zijn. De gala poesakómag,

op straf van boete, door niemand gedragen worden die er geen recbt op heeft, het-

geen zich echter niet verder uitstrekt dan de negari; want de gala die in de ééne

negari poesakó is, vindt men in de andere als gala imbau terug. Wanneer meerdere

kamanakan's volwassen zijn en één hunner den gala poesakó heeft, dan nemen de

anderen een gala aan die niet van den erftitel verschilt dan in de vervanging van

het praedicaat datoewq door soetan, bagindó, of radjó, terwgl er soms nog een

woord aan toegevoegd of van weg gelaten is.

De bovengenoemde gala, Datoewq-Radjó-Tombang, zou dus, b.v. , Soetan-Tom-

bang of Bagindó-Tombaug-basa worden ; Bagindó-Radjó zou men zich echter te

Takoeëng niet mogen noemen, omdat daar die titel een gala-poesakó is in de soekoe

Malajoe.

Zulke gala's nu als hier besproken worden, die echter ook dikwijls in geen

enkel opzicht met den erfgala overeenkomen, heeten gala moedó. Het aannemen

van een gala moedó geschiedt steeds in overleg met al de familie-hoofden en ter

gelegenheid van een feest.

Merkten we boven reeds op, dat de moeders genoemd worden naar hare kin-

deren, ook met de vaders is dat het geval; evenzoo worden ook de grootvaders

naar den kleinzoon en de ooms naar den neef genoemd. Heet b.v. het kind Si-

Oemboeï, dan heet de vader Pa-Oemboeï, de oom Maq-Oemboeï en de grootvader

Njiëq-Oemboeï. Deze bijnamen vormen de gala imbau, die het meest algemeen

voorkomen.

Nog ééne klasse van gala moeten wij vermelden, namelijk die van de pang-

hoeloe limbagó , die hun gala kochten en slechts voor zich persoonlijk bezitten.

Deze onderscheidt zich in geen enkel opzicht van de gala poesakó, maar mag alleen

daarmede niet gelijkluidend zijn. Op het feest dat de aanstaande datoewq moet

geven, wordt zijn gala luide medegedeeld in een padató, door een der aanwezigen

opgedreund.

Dat daar waar radjó's en oerang gadang radjó of sandi radjó zijn, ook deze

een bepaalden gala hebben, behoeft nauwelijks vermelding, maar niet overbodig

zal het zijn nog op te merken , dat in 't algemeen de hoogdravende gala's der

Manaugkabo Maleiers: bagindó, radjó, maharadjó of maradjó, soetan en dergelijke,

volstrekt niets gemeens hebben met rang of stand, en dat alleen het praedicaat

datoewq het bewijs levert , dat iemand panghoeloe is of was. Het is nog niet zoo

heel veel jaren geleden dat het bestuur ter Westkust van Sumatra op aanvrage

eenige landbouwers naar Java zond, die, ik meen in Bantam of de Preanger,

') Imbau beteekent aanroepen, aanspreken; gSla imbau is derhalve de titel waar-

mede men iemand aanspreekt.
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hunne wijze van de sawah's te bewerken en de rijst te oogsten zouden vertoonen.

Onder de gezonden arbeiders schijnen radjó's of bïigindó's geweest te zijn; ten

minste er volgde een schrijven dat men eenvoudige landbouwers en geen personen

van zoo hoogen rang bedoeld had.

Terwijl in Rawas, evenals iii de Manangkabosche landen, de vader den naam

bepaalt dien het kind dragen zal, geschiedt dat in Lebong op den dag van de

geboorte of een dag daarna door de grootmoeder, door een oudere tante of door de

moeder.

Gala's kent men in Rawas niet, en de titels die er de hoofden dragen, zijn met

de Manangkabosche gala niet te vergelijken. Maar in Limoen, Soengei-Tanang en

andere landstreken van Opper-Djambi, die door Manangkabo-Maleiers bevolkt zijn,

vinden wij de gala's terug. Ook in Lebong is dit het geval ; maar slechts tot zekere

hoogte. De gemeene man heeft daar geen gala; alleen aan de hoofden komt die

onderscheiding toe, en hun gala gaat bij erfenis over op hun oudsten zoon, of ook

op een jongeren, wanneer die hen in hunne waardigheid opvolgt. Zoo was het

althans vóór dat de erfelijkheid der waardigheden ophield te bestaan; maar tegen-

woordig, nu de marga- en dorpshoofden verkozen en door het Gouvernement be-

noemd worden, zal het ook met de erfelijkheid der gala's wel gedaan zijn.

Omtrent het afvijlen der tanden en de besnijdenis hebben wij vroeger reeds

het voornaamste medegedeeld, zoodat we hier die momenten uit het leven van de

Maleiers met stilzwijgen kunnen voorbijgaan, om ons thans bezig te houden met

het beschrijven van hetgeen wij zagen en vernamen van de gebruiken bg ver-

loving, huwelijk en echtscheiding in zwang.

Onze gebruiken betreffende de verloving, die gebaseerd zijn op het doel —
helaas dikwijls een utopie! — om elkander te leeren kennen, en daardoor meer

waarborgen te hebben voor een gelukkig huwelijk, staan lijnrecht tegenover die der

Manangkabo-Maleiers. Bij ons een meer gemeenzame omgang, vrijheden en liefko-

zingen; bij hen alle omgang afgebroken, ieder gesprek vermeden, ook dan zelfs

wanneer het huwelijk op beider verlangen gesloten wordt. In dien tóestand heeft

een langdurige verloving geen zin; zij duurt bij de Maleiers dan ook in den regel

slechts eenige dagen. Een enkele maal ziet men echter, dat de wederzijdsche

famihën tot een huwelijk besloten hebben, terwijl partijen nog kinderen zijn; in dat

geval is het dus een verloving, bïïtoenang, voor meerdere jaren. Maar ook het

gebruik om een meisje dat nog bij lange na den huwbaren leeftijd niet heeft be-

reikt, uit te huwelijken aan een volwassen man, kan iu werkelijkheid als een lang-

durige verloving beschouwd worden.

De regel is, dat de verloving en het huwelijk plaats hebben op den huwbaren

leeftijd, wanneer de Mohammedaan ^JL, baligr, of ook iJU J^Lc, aka baligr, ge-
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noemd wordt. Onder de Maleiers heet die leeftijd met het 15de jaar in te treden,

maar meestal is althans de bruid veel jonger, zoodat men mag aannemen, dat de

Manangkabosche meisjes gemiddeld op hun dertiende jaar in het huwelyk treden.

Twee wijzen zgn er waarop de huwelijken, soemando of nikah, tot stand

komen. In het eene geval gaat het aanzoek uit van de familie van den man, in

het andere is het de familie der vrouw die het aanzoek doet. Dit laatste heet

mandjapoeï, halen, roepen. Er gaat steeds gemeen overleg der geheele familie

aan vooraf, hetgeen men uitdrukt in de pambaowan ^) „boelè lah bolië di goe-

liïngkan, pipië lah bolië di lajangkan," of letterlijk vertaald: het ronde is geschikt

om gerold te worden, het platte is geschikt om het te doen zweven.

Vooral bij de meer vermogenden is deze tweede wijze van trouwen in gebruik,

en men treft haar dan ook veel aan in de rijke dorpen van Agam, terwijl zij in het

zuiden der Padangsche Bovenlanden uitzondering is. Maar ook daar vindt men in

de verschillende negari's afwykende gebruiken bij de voorbereiding tot en de sluiting

van het huwelijk, evenals wij dat in ons vaderland, niet alleen in verschillende

proviuciën, maar zelfs in verschillende dorpen van dezelfde provincie aantreiFen.

Voor het wezen der zaak zijn die afwijkingen echter van geene groote beteekenis.

In dezelfde negari zijn voorts ook de meerdere of mindere ceremoniën en feestelgk-

heden afhankelijk van de welgesteldheid der partijen, gelijk dat bij alle andere

volken het geval is.

In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien welke de verhouding is van den

man tot zijne vrouw en tot hare familie, en daaruit kunnen wij al aanstonds de

gevolgtrekking maken, dat er hier geen sprake kan zijn van de schadevergoeding,

door den man aan de familie zijner vrouw te betalen voor het onttrekken van een

werkend lid aan het gezin, zooals dat bij de meeste volksstammen van den Archipel

voorkomt.

Als de knaap de puberteit bereikt heeft, dan is het voor hem niet voegzaam

ongetrouwd te blijven; jongelingsjaren kent dan ook de Manangkaboër niet; van

kind wordt h:y plotseling man. In den regel is het eerste huwelijk veel meer het

gevolg van overleg der moeders, dan van wederkeerige genegenheid; hoogstens

oefent de jongeling op de keuze invloed uit, maar dan toch gewoonlyk zonder het

voorwerp zgner genegenheid daarin te kennen.

Wanneer in de familie van den jongehng voor dezen of op zijn verzoek de

keuze van eene echtgenoote is gedaan, dan wordt aan een tante of oom opgedragen

het aanzoek te gaan doen. Deze begeeft zich daartoe naar de woning van het

meisje en deelt het huwelijksjjlan aan hare moeder mede, onder het overreiken van een

gouden ringetje als tan dó of geloofsbrief; de moeder vraagt drie dagen beraad en

') Zie De Talen en Letterk. van Midden-Sumatra , blz. 149.
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daarop keert de afn^ezant huiswaarts. Nu wordt de zaak door de familie van het

meisje overwogen en ook hare goedkeuring gevraagd; zijn er bezwaren tegen het

huwelijk, dan brengt een der familieleden de tandó terug, met de beleefde ontwij-

kende boodschap, dat men tot zijn leedwezen reeds met een ander in onder-

handeling was. Maar als men tot het manarimó kató, het aannemen van

het aanzoek, bereid is, zooals gewoonlijk gebeurt wanneer er geen familieveete

,

sangkètó, bestaat, dan wordt dit den bode zelven medegedeeld, wanneer hij na

ommekomst van den afgesproken tijd het antwoord komt halen. Den volgenden dag

heeft er nog een gemeenschappelijke bespreking der wederzijdsche familiën plaats

en wordt door die van den jongeling de tandó gadang gegeven. Dit is het ver-

lovingsgeschenk, bestaande in een gouden of zilveren armband of in oorsieraden

van dat metaal. De aanstaande bruidegom is hierbij veelal tegenwoordig en wordt

in de woning der bruid op spijs en drank onthaald. Nu is de verloving verbin-

dend en kan door geen der partijen verbroken worden , dan ten koste van schade-

vergoeding. Vandaar in vele streken de gewoonte die m iï n i m b a n g tandó heet

en in het uitwisselen van een tandó van nagenoeg gelijke waarde bestaat; degeen

die het gegeven woord verbreekt, moet de ontvangen tandó teruggeven en verliest

de zijne.

Het vaststellen van den huwelijksdag heet takoewq hari; meestal worden

de huwelijken na afloop der poeasó gesloten, maar het kan ook in iedere andere

maand van het jaar plaats hebben.

Een dag te voren worden in de woningen van bruid en bruigom de vrouwen

zoowel uit de eigen kampoeëng, als uit de kampoeëug's der mannen die dochters des

huizes gehuwd hebben, genoodigd akan badjagó-djagó, d.w.z. om alles voor

het feest in orde te brengen. De hoofdschotel is nasi lamaq, rijst gekookt met

de melk die men uit geraspte klappernoot perst. Het hangt van de gegoedheid

der partijen af, of daarbij een geit, dan wel eenige kippen geslacht worden; in

den regel is 't laatste het geval. Alleen bij zeer vermogenden is het de gewoonte

een koe of karbouw te slachten; maar dan nemen alle dorpsgenooten deel aan het

feest, dat voor hen door meerdere ceremoniën en langeren duur een geheel andere

beteekenis krijgt.

Op den huwelijksdag komt van wege de familie der bruid een manti of dja-

nang, dien men feestcommissaris zou kunnen noemen, ten huize van den bruidegom

en biedt het hoofd des huizes een schaal met betel aan, terwijl h^ aan den brui-

degom, diens verwanten en vrienden de uitnoodiging overbrengt om hem naar het

huis der bruid te volgen. Nadat een doah is uitgesproken, wordt de bruidegom met

de fraaiste kleederen uitgedost en daarna in optocht naar de woning zyner aan-

staande vrouw geleid. De lekkernijen en spijzen die men heeft gereed gemaakt, zijn

geplaatst op doelang's en talam's, dichtgedekt met een sierlijke toedoeëng sadji en
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dalamaq, waaraan kleurige tirai hangt, en worden door de vrouwen op het hoofd

getorst, terwijl een der mannen een tjaranó met sirië draagt. Twee vrouwen die

de momongan slaan, gaan voor den stoet uit, en als deze de woning der bruid

genaderd is, komen alle daar verzamelde vrouwen naar buiten, pai manjonsong

marapoelai, om den bruidegom in te halen , die nu vooruitgaat en op het

midden van het erf met de woorden „naïqlah marapoelai," kom boven bruidegom,

door een der oudere vrouwen uitgenoodigd wordt naar binnen te gaan. Aan de trap

treedt hem de moeder der bruid te gemoet. Zij heeft een ketel bg zich met water dat

door koeni is geel gekleurd , en terwijl zij hem toewenscht dat zijn kinderen en kinds-

kinderen mogen leven en zich vermenigvuldigen in de woning die nu ook de zgne zal

wezen, wascht zij met het gele water zgne voeten, waarna hij de woning binnengaat.

Tusschen de verloofden wordt geen groet gewisseld ; zij nemen van elkander

niet de minste notitie; de djanang wijst den bruidegom zijne plaats aan, waar een

lapiëq pandaq op een kasoewe pandjang gespreid is. Te Si-Lago is die plaats ter

rechterzijde naast de bruid, elders aan het hoogereind der woning, terwijl de bruid

te midden der meisjes en vrouwen aan het lagereind gezeten is.

Kiezen wij een voorbeeld uit de maatschappij van Si-Lagó ! Bruid en bruidegom

zyn naast elkander gezeten, op de wijze die basimpoew heet, ieder met een schaal

nasi lamaq voor zich, en hebben aan hunne zijde de meisjes en jongelingen uit het

dorp. Beider kleeding hebben wij reeds in het tweede hoofdstuk leeren kennen en

wg behoeven er hier nog alleen aan toe te voegen, dat de kleederen der bruid

geparfumeerd worden door ze te hangen over de sako basitanggi, de mand

van bamboe (PI. LXXII fig. 3) waaronder een stukje van het geurige garoe-batinó-

hout gebrand wordt. Nadat de mamaq van den bruidegom aan dien van de bruid

een stuk wit katoen van vier ètó heeft aangeboden, geeft de vader van het meisje

of, bij ontstentenis van dezen, een mannelijke bloedverwant van vaderszijde, tien

réa lapan of zestien gulden aan den bruidegom, als oewang panolong of

tan dó soekó, d. i. als tegemoetkoming in de kosten der huishouding of als

blijk van ingenomenheid met het huwelijk, welk geld bij echtscheiding terugbe-

taald moet worden. Vervolgens verzoekt hij den Imam het paar te trouwen. De

bruidegom plaatst daarop voor den Imam de tjaranó met sirië, nadat hij er een

gulden op gelegd heeft als oewang panikah, betaling voor het sluiten van het

huwelijk, en ook hij verzoekt hem dan tot de plechtigheid over te gaan.

De Imam ontvangt de verklaring van mamaq en wali dat de bruid den ver-

eischten leeftijd heeft, vat daarop de hand van den bruidegom op de wijze als op

PI. LXXXVI fig. 8 is voorgesteld, en zegt tot de bruid dat hij het huwelijk gaat

sluiten. Op haar goedkeurend antwoord spreekt hij het formulier, de akad nikah^)

') _.Üo iSfif ) 'ett. huwelijksverbond.



— 279 —

uit, hetwelk luidt: Manikahkan akoe akan dikau, akan Si-Anoe, wali

nan bawakije kapadó akoe, até isi kawinnjó i), en dan noemt hij de

som, b.v.: nan limó koepang amé, d. i. vijf gulden, die de echtgenoot be-

looft te betalen , wanneer hij zich binnen zekeren tijd zonder wettige reden van zijne

vrouw mocht willen scheiden. En de bruidegom antwoordt: Kaboel akoe mïlni-

kahi Si-Anoe, até isi kawinnjó nan limó koepang amé. Kaboel!

kaboel! kaboel *)! Hiermede is het huwelijk gesloten. Gewoonlijk wordt als

isi kawin een veel grootere som genoemd, zooals tangah tigó taije, twee en

een halve tail goud, maar daarmede wordt dan een veel geringer bedrag, hier b.v.

ƒ32, bedoeld. Als in de XII Kötó een meisje van de familie der radjó's trouwt,

dan is de isi kawin sa taije tiang balah of ƒ88.

Niet altijd is het de Imam die het huwelijk sluit ; dat geschiedt ook wel door den

Wali zeiven, in tegenwoordigheid en ten overstaan van den Imam. De Wali is de-

geen die het recht heeft het meisje in den echt te verbinden, een recht dat in de

eerste plaats den vader toekomt en daarna aan de volwassene mannelijke bloedver-

wanten van vaderszijde in onderstaande volgorde.

1. de vader,

2. de grootvader van vaderszgde,

3. de overgrootvader van vaderszijde, enz.

4. de broeder, van denzelfden vader en dezelfde moeder,

5. de zoon van n". 4,

6. de broeder, van denzelfden vader, doch van eene andere moeder,

7. de zoon van n". 6,

8. de oom, volle broeder van den vader,

9. de zoon van n". 8,

10. de oom, halfbroeder van den vader, van vaderszijde,

11. de zoon van n°. 10,

12. de oom des vaders, van vaderszijde,

13. de zoon van n". 12,

14. de oudoom des vaders van vaderszijde,

15. de zoon van n". 14.

Zoolang er een vorige aanwezig is, kan een volgende geen wali zijn. Matigt

hij zich dat recht aan, dan is het huwelijk onwettig. Dit wettig en onwettig drukt

de Maleier uit met de Arabische woorden ^.^ 9ah en JkioL bathil.

') Ik trouw u met haar als gemachtigde van den wali, onder beding van een huwelijks-

geld, groot

") Aangenomen! Ik trouw haar onder beding van een luiwelijksgeld
,
groot vijf koepang

goud. Aangenomen ! Aangenomen ! Aangenomen

!
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Zulk een onwettig huwelijk werd tijdens mgn bestuur te Soepajang door den

Imam gesloten; hij had iemand als wali aangenomen die geen wali mocht zijn. De

geestelijkheid verklaarde het huwelijk JJsb ; de Imam echter hield vol dat het ^^
was, en de oj^gewondenheid en verdeeldheid in het dorp werd zoo groot, dat nie-

mand meer ter moesadjid ging.

In vroegere tijden zou zulk een twist tot oorlog geleid hebben; nu brachten

partijen de zaak voor mij, met verzoek om te onderzoeken wie hunner gelijk had.

Ik stelde den Imam in 't ongelijk , maar deze nam met die uitspraak geen genoegen

,

en zoo hoog liep de veete, dat het bestuur een scheidsgerecht benoemde waarin

drie der vermaardste sièq's uit de zuidelijke Padangsche Bovenlanden zitting hadden.

Ook zij veroordeelden de handeling van den Imam ; de overige geestelijken wraakten

hem als voorganger in het bedehuis en kozen een anderen in zijne plaats; het hu-

welijk werd nietig verklaard en oj) nieuw, maar nu in den wettigen vorm, gesloten.

Als de waU het huwelgk sluit, luidt het formulier: Manikahkan akoe

akan dikau akan anaqkoe (of soedarókoe) Si-Anoe, até isi ka-

winnjó limó koepang amé!i)

Na het sluiten van het huwelijk vangt de maaltijd aan; de jonge echtgenoote

wascht de rechterhand van haren echtvriend en daarna eten beide van denzelfden

schotel, terwijl de schotel die vóór den bruidegom stond, wordt weggenomen door

den djanang, die de nasi lamaq onder de gasten verdeelt. In andere streken eten

de jonggehuwden niet mede, maar doen dat ieder afzonderlijk, zoodra alle gasten

vertrokken zijn.

Het feest wordt besloten met een gebed der geestelijken, waaraan al de feest-

genooten deelnemen door het herhalen van het amin na ieder koranvers, terwijl

ze de beide handen opgeheven houden met de palmen naar het aangezicht gekeerd.

Dit mandoah gaat ook wel aan het maal vooraf. Niet overal worden den echtge-

noot, zooals in de XII Kótó, reeds den eersten nacht alle rechten op zijne vrouw

toegestaan; in vele negari's worden de jonggehuwden gedurende drie nachten be-

waakt, zooals het heet, door eenige oude vrouwen der familie.

Den dag na het huwelijk brengt de jonge vrouw, vergezeld van twee harer

vrouwelijke bloedverwanten, aan hare schoonmoeder een bezoek, dat men mahanta

nasi djoedjoeëng, het brengen der hulde-rgst noemt, en waarbg zij haar siriëen

nasi koeni aanbiedt, die op koperen doelang's worden medegebracht. Wanneer, ten

gevolge van een vroeger afgelegde belofte of van den rijkdom der partijen, het

huwelijk met het slachten van een of meer karbouwen gevierd wordt, dan heet het

baalè gadang; de feestelgk heden duren dan vaak verscheidene dagen, maar

') Ik trrmw u met haar, met mijn dochter, of bloedverwante , Si-Anoe, onder beding van

een hmvelijksgeld
,
groot vijf koepang goud.
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hebben niet altijd b ij bet buwelijk zelf, docb somwijlen vele maanden later plaats. Zij

bestaan in optochten, waarbij al de kostbaarheden aan kleeding en versierselen te

voorschijn komen, en in maaltijden, die in de met marawïï's, tabije's en langi's

versierde woning der jonge vrouw gehouden worden. Dan wordt er muziek gemaakt

op gandang's en rsïbanó's ; p3dató's worden voorgedragen en door de familie worden

aan het echtpaar geschenken geboden in vee of in geld, onder het uitbrengen van

hoogdravende toespraken.

Eigenaardig is de gemaakte nederigheid bij het aanbieden der geschenken.

„Indaq baamé, boengka di asah; koerang kajoe, djandjang di kapi'ing; dapè koedó

sa gadang koetoe," zoo luidt de toespraak, waarvan de beteekenis is: als men geen

goud heeft, dan stelt men zich met de gewichten tevreden; als er gebrek aan hout

is, dan behelpt men zich door de trap in stukken te hakken; zoo hebben ook wij

ons tevreden moeten stellen met u een paard aan te bieden niet grooter dan een

luis. Inmiddels wordt het met kleurige doeken getooide paard op het erf voor de

woning gebracht, en even wellevend is de dankbetuiging waarmede de gift wordt

aanvaard. „Kö boeki mandjadi goenoeëng, kö danau mandjadi lauoeï," zegt men,

waarmede men bedoelt: een heuvel wordt een berg, een meer gelijk een zee; al

was het geschenk nog zoo gering , 't is groot in onze oogen.

Aan ceremonieel ontbreekt het niet en de djanang's hebben nauwlettend toe te

zien, dat aan ieder de hem toekomende plaats wordt aangewezen en de bediening

niets te wenschen overlaat.

Is zelfs de liefde niet steeds bestendig van duur, hoe zou het dan 't eerste

huwelijk van den Maleier zijn, waaraan liefde vaak geheel vreemd is? Wordt de

jonge vrouw spoedig moeder, dan is het kind niet zelden de band die de ouders

verbonden houdt, maar ontbreekt die band, dan is de hartstocht alras voldaan en

geven kleine verschillen vaak aanleiding tot echtscheiding. Een tweede huwelijk,

dat meer het gevolg is van wederzijdsche genegenheid en eigen wensch, duurt

meestal langer, ja veelal het geheele leven.

Voornamelijk onder de bezoldigde ambtenaren en hoofden en onder de

rijke handelaren treft men er aan die te gelijk twee, drie of vier vrouwen

hebben, en ook de reizende kleinhandelaren en koeli's maken van het door

den Islam geschonken recht gebruik, en trouwen niet zelden op de plaatsen

waar zij tijdelijk hun verblijf houden, terwijl zij reeds eene vrouw hebben in hun

eigen dorp.

In de XII Kötó alleen is bigamie door de adat verboden, zelfs aan radjó's en

panghoeloe's. Maar reeds werd tegen dat verbod gezondigd door de beide laras-

hoofden, die eerst kort geleden werden aangesteld. Herhaaldelijk hoorden wij de

bevolking zich daarover beklagen, hetgeen echter niet beletten zal, dat de goede,

voorvaderlijke gewoonte zal vervallen, wanneer de panghoeloe's kapalö het voorbeeld

III. 1. 36
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der larashoofdeu zulleu gevolgd liebbeu, en meerdere inlandsche ambtenaren die

twee of drie vrouwen bezitten, in de XII Kotó geplaatst worden.

Het huwelijk met eene vrouw uit de soekoe waartoe de man behoort, is ver-

boden; maar ik geloof, dat van dien regel veelvuldige afwijkingen worden aange-

troffen, althans buiten de negari. Wat overigens de graden van bloedverwantschap

aangaat waaraan het huwelijk ontzegd is, worden de Mohammedaansche instellingen

gevolgd.

Echtscheiding heet s a r a q , ook wel b a tj a r a i , en heeft plaats op verzoek

der echtgenooten of van den man alleen, die de familiehoofden, de niniëq mamaq,

uit de woning der vrouw bijeenroept en hun zijn voornemen mededeelt met de

volgende woorden: „Hambó dangan si-oepiëq babauoewe karanó dèh oentoeëng,

nan kini, soearang naq di agië, oetang naq di baja até kami nan doewó kadoe-

rang," d. i. : ik ben met haar getrouwd omdat wij er geluk in zagen, wij scheiden

omdat wij geen geluk vinden; nu willen wg het gemeenschappelijk gewonnen

goed verdeelen en de schulden betalen.

De familie wendt gewoonlijk pogingen aan om de echtgenooten te verzoenen,

doch wanneer dat, zooals regel is, niet gelukt, dan vraagt zij eenige dagen uitstel,

na welken tijd de man het verzoek herhaalt.

De scheiding heeft plaats in tegenwoordigheid der familie, ten overstaan van

twee getuigen, evenals het regelen der geldzaken, waartoe het betalen der isi kawin

behoort; de man betaalt 50 cent aan ieder der getuigen, en slaat drie kappen in

een stuk hout, wat takoewq kajoe heet, of zegt eenvoudig tot de vrouw:

„ikó takoewq kajoe kau," waarmede de scheiding is uitgesproken.

De man kan dadelijk weder met een andere vrouw in het huwelijk treden,

maar de vrouw moet wachten tot de iddah voorbij is, namelijk de drie maanden

en tien dagen na de scheiding, gedurende welken tijd de godsdienstige voorschriften

haar het huwelijk verbieden.

„Poentoeëng anjoeï, api padam," als het brandhout in 't water valt, dooft het

vuur uit, zoo luidt een der pambaowan, toespelingen, die gewoonlijk bij een

scheiding gebruikt worden.

De gescheiden echtgenooten kunnen, wanneer de iddah geëindigd is, den ver-

broken band niet weder herstellen, dan nadat de vrouw eerst met een ander man

in 't huwelgk verbonden is geweest , al was het maar voor een enkelen dag.

Dof klinken door het dorp de regelmatige slagen op de taboew.

„Manga ujo mauggowah èlöq, badamboen taboew kó?" waarom die geregelde

trommelslagen, dat slaan op de taboew? vraagt de voorbgganger. En 't eigenaar-

dige antwoord luidt: „Lah poelang Si-Anoe karamatoe'llah ," Si-Anoe is ingegaan

in zyne (en ons aller) woning, in de heerlijkheid Gods; „lah pandjang langkah,
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singkè paminta," hij heeft de groote schrede gedaan, /ijii gebed kan kort zijn.

Worden er van tijd tot tijd ook nog geweerschoten gelost, dan is zulks een

teeken, dat er iemand van rang of vermogen gestorven is. De adat schrijft voor,

dat men voor die luidklinkende mededeeling aan de dorpsgeuooten , den panghoeloe

kampoeëng vergunning vraagt, maar evenzeer dat dit verzoek niet geweigerd mag

worden. Zoo is het bij al dergelijke zaken in 't Maleische volksleven ; de panghoeloe's

worden in alles gekend, zonder dat zij rechtstreeksche macht uitoefenen. Daar waar

Europeesche ambtenaren of door het Gouvernement bezoldigde hoofden gevestigd

zijn, wordt veelal, uit beleefdheid, ook hunne toestemming voor het slaan der

taboew en het schieten gevraagd.

Wij zullen thans de gebruiken schetsen die een sterfgeval in de Manangka-

bosche maatschappij met zich brengt, doch merken vooraf op dat zich hier en daar

kleine verschillen voordoen , zooals op onderscheiden plaatsen in het Reisverhaal kan

blijken. Die afwijkingen zijn echter van ondergeschikt belang en wij zullen er daarom

hier niet nader over spreken, maar bij onze beschrijving alle plechtigheden vermelden

die wij leerden kennen, niettegenstaande daarvan nu eens deze, dan weer gene

wordt achterwege gelaten.

Wanneer de doekoen alle hoop heeft opgegeven en de kranke zijn einde voelt

naderen, dan heeft er ten overstaan van eeuige getuigen een soort van afrekening

plaats, waarbij de zieke, indien hij een gehuwd man is, opsomt welke bezittingen

tot het gemeenschappelijk gewonnen goed, de soearang, behooren, en welke

door hem bij het huwelijk zijn medegebracht. De laatste, de harató poesakó en

harató pambaowan, komen na het overlijden aan de familie van den overledene

terug, terwijl hij over zijn deel der soearang naar goedvinden kan beschikken; hij

kan dat aan vrouw eu kinderen nalaten , of wel bepalen dat het aan zijn eigen

gezin moet worden uitgekeerd.

Ook als de vrouw ziek is wordt een dergelijke inventaris gemaakt; de man

staat zijn aandeel in de soearang dan meestal af aan de familie zijner vrouw, ter

tegemoetkoming in de kosten aan de opvoeding zijner kinderen verbonden. De teruggave

van de harató aan den man en zijne familie geschiedt eerst den honderdsten dag na het

overlijden der vrouw; maar reeds op den eersten worden die bezittingen vertoond

of opgenoemd, ten bewijze dat men erkent tot de teruggave verplicht te zijn. De

weduwnaar blijft nog gedurende die honderd dagen medebewoner van het huis

zijner gestorven echtgenoote, tenzij hij eerder hertrouwt, wat echter zelden gebeurt.

Als die tijd verstreken is, komen zijne familie-leden hem halen, welke plechtigheid

mandjapoeï daunsanaq heet, — en bij die gelegenheid heeft ook de teruggave

der harató plaats. De kinderen blijven in de moederlijke woning deel uitmaken van

het gezin waartoe de moeder behoorde.

Is de man gestorven, dan heeft de teruggave der harató poesakó en pambaowan
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gewoonlijk veel eerder plaats, meestal den dag na de begrafenis; door beide partijen

wordt een toespraak gehouden, als alle dergelijke doorspekt met spreekwoorden en

aanhalingen uit de schriften.

Schuldeischers wier vorderingen niet reeds vroeger bij de familie bekend en

door haar erkend waren, zijn verplicht, althans voor zoover zij negari-genooten zijn

,

zich aan te melden vóórdat de vereffening der nalatenschap plaats heeft, daar

anders de familie niet meer tot betaling gehouden is.

Zoodra de kranke den laatsten adem heeft uitgeblazen, gaan de familieleden

over tot de eerste wassching van het lijk, mandi koeba, waaraan drie of vier

personen deelnemen, mannen als de overledene een man was, vrouwen indien het een

vrouw was die stierf. Middelerwijl wordt een praalbed gereed gemaakt op den vloer

in de tangah roemah, of op de groote kist waarin de kostbaarheden geborgen zijn.

Onder een hemel of langi van bont katoen, met kleurige tabije's of eene met bonte

garens, lapjes en kralen versierde witte gordijn omhangen, plaatst men den-doode

op een matras, di boedjoewe di até kasoewe, waarover een aantal fijne

matten gespreid zijn. Het lijk, dat in feestkleedij gedost is, heeft een zittende hou-

ding en wordt aan het hoofdeinde gesteund door een stapel kussens ; de beenen

zijn uitgestrekt, de Voeten een weinig buitenwaarts gekeerd en de geopende handen

over de borst gekruist. Zóó ligt het daar, toegedekt met de fraaiste salèndang's

en kostbaarste doeken die de huisgenooten bezitten, en belegd met allerlei zaken

van waarde. Boven het hoofd hangt aan een touwtje een sarang bare, een

platte, cirkelvormige, van rijst gebakken koek, ter grootte van een schoteltje; die

koek rust op een kruis van twee aan elkander gebonden stokjes en dient om bederf

te weren.

Gewaarschuwd door het knallen der geweren en den klank der taboew, komen

de nabestaanden en vrienden naar het sterfhuis om den doode te zien, en in vele

streken, zooals in Soengei-Pagoe en Alahan-pandjang, brengen allen iets mede, hetzij

sirië of bare, als geschenk voor de huisgenooten, of juister als tegemoetkoming in

de kosten die het overlijden ten gevolge heeft. De vrouwen zijn rondom het Igk

gezeten en heffen klaagliederen aan , een gebruik dat m a r a t ö q genoemd wordt.

Er spreekt weinig gevoel uit die op maat uitgegalmde klaagtonen ; meer innige

droefheid is te lezen daar ginds op het gelaat dier oude vrouw, die, zonder deel te

nemen aan het maratoq, naast den doode zit met een lindjoeang-tak in de hand,

om de vele vliegen te verjagen, pahalau langau, die, trots de sarang bare,

het intreden van bederf zouden verhaasten. Met de olie uit een klapperdop die

naast haar staat, wrijft de vrouw nu en dan den pols en de vingergewrichten

van den overledene, om te voorkomen dat die verstgven.

Terwijl het lijk op het praalbed ligt, is men bezig den grafkuil te graven, de

pakoeboerau of roemah soedah, die anderhalven a twee meters diep moet
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zgn en vau onderen een rechthoekige verwyding heeft, de Hang lahat^), ook

liaug landaq genoemd, waarin het lijk moet worden gelegd, en die veelal door

een gedeelte aarde dat men liet staan of door een paar stokken of stutten van bamboe

tegen afbrokkelen beveiligd wordt. Meestal zijn het bloedverwanten, doch ook wel

vrienden, die het graf graven, hetzij op het erf, of, en dat is regel, op de begraaf-

plaats nabij het dorp, waar iedere soekoe haar eigen terrein heeft. Een plank of

een ladder van hout of bamboe wordt gereed gemaakt om er den doode bij het

grafwaarts dragen op te plaatsen, maar in sommige streken gebruikt men daarvoor

bovendien een lijkbaar, pararïiqan, van auoewe koeniïng, een goudgele bamboe-

soort; nu eens is die baar onbedekt (Pi. LXXXVI fig. 3), dan weer behangen met

een fraaie tabije (PI. LXXXVI fig. 0), terwijl de top van de baar omwonden is

met een stuk wit katoen van twee ètó , vastgehouden door een grooten gouden ring

,

welke, als men er zelf geen bezit, voor deze gelegenheid geleend wordt, en waar-

voor de eigenaar het evenbedoelde stuk katoen als loon of huurprijs, pangasië

galang, ontvangt.

Middelerwijl zijn e'éu of meer geestelijken ontboden, oerang .siaq, ook wel ma-

lim's, pakië's, soms zelfs de Imam of de Katib, om, onder het branden van koe-

majèn, de lijkkleederen te scheuren uit een stuk wit katoen. Wanneer echter de

overledene een vrouw is, treedt voor die geestelijken een roebiah in de plaats, die

voldoende in de schriften bedreven is om de enkele formulieren uit te spreken door

de omstandigheden vereischt. De lijkkleederen, die niet genaaid maar eenvoudig

gescheurd moeten zijn, bestaan uit een badjoe, een hoofddoek en een kaijen pandjang

,

alsmede uit een laken van vijf ètó lengte, allen van wit katoen; soms, b.v. in

Tanah-data, worden drie of vijf zulke lakens gebruikt, nimmer echter twee of vier.

Die lakens, kaijen ka pan, dienen om het lijk er geheel in te wikkelen; eerst

echter worden zij daarboven gehouden bij de laatste wassching, mandi soedah, die

door den geestelijke met behulp van vier mannen, of door de roebiah met behulp

van vier vrouwelijke bloedverwanten verricht wordt. Wanneer geen belangstellenden

meer te wachten zijn, wordt het praalbed afgetakeld en de overledene ontkleed;

drie personen gaan naast elkander met uitgestrekte beenen op den vloer aitten en

leggen het lijk daarop, één steunt de lenden, een ander de kniegewrichten, een

derde de voeten, en de vierde neemt, gezeten in de houding die basimpoew heet,

het hoofd in den schoot. (Jit een grooten pot schept de oerang siaq of de roebiah

water met een daarin geplaatste wit steenen kom, en onder het driemaal uitspreken

der formule: „Essalamoe alaikoem! La Ilaha ill' Allah-)!" begiet hij of zij met dat

water het lijk, dat door de op den vloer gezeten personen geheel gewasschen en

') Het Arab. (XsxJ. -) Vrede zij n! Er is geen God dan Allah!
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daarna in Je lijkkleederen gewikkeld wordt. Vervolgens bindt men deze vast met

vier of vgf afgescheurde strooken wit katoen, waarvan één om den hals, één om

de middel, één ter hoogte van de knieën, één om de voeten en soms nog één over

de borst geknoopt wordt.

Bij het mandi soedah van een vrouw mogen geen mannen tegenwoordig zgn;

of ook de vrouwen geweerd worden als men het lijk van een man wascht, is mjj

niet bekend.

Nadat op de plank of de ladder één of meer matten gespreid zijn, plaatst men

het lijk daarop en bindt het met de matten vast door middel van drie oude salèn-

dang's, die ter hoogte van den hals, de middel en de voeten om het lijk en tevens om

de plank geslagen worden. Eenige fraaie kaijen's, gewoonlijk een roode, een zwarte

en een bonte, legt men over het lijk, dat nu met de plank in de deurojiening wordt

neergezet , met de voeten naar buiten gekeerd. Zoodra de geestelijke zijn gebed , dat

hij naast het lijk staande uitspreekt, geëindigd heeft, strijkt een der naaste vrou-

welijke bloedverwanten met de hand over den doode van het hoofd tot de voeten,

een handeling waarvan ik de beteekenis niet weet. Dan zegt de oerang siaq dat

alles gereed is; het l^k wordt de deur uitgeschoven en aangenomen door twee,

drie of vier mannen, die buiten staan aan de trap. Op het erf zetten zij het een

oogenblik neder, daarna dragen zij het driemaal in het rond en dan gaat de stoet,

die zich tniddelerwijl gevormd heeft, grafwaarts, terwijl de in de woning achterblij-

vende vrouwen vervaarlijke jammerklachten aanheffen en hun doode terugroepen.

Deze wordt gedragen met de voeten naar voren, hetzij eenvoudig op de plank ot

met deze op de lijkbaar van auoewe koeniïng geplaatst. Vooraan gaan eenige gees-

telijken, dikwijls hadji's, in plechtgewaad; links van de baar loopt een der familie-

leden, die een katoenen regenscherm boven het Igk houdt, en daarachter volgen tal

van nabestaanden, dorpsgenooten en een bende jongens. Ook vrouwen volgen het

lyk , ten deele met water gevulde laboe's of kalebassen dragende , waarvan de inhoud

dient voor het voetwasschen der geestelijken, terwijl één, die met een witten doek

is omwonden, bestemd is voor het besprenkelen van het graf.

Onder een eindeloos herhaald „la Ilaha ill' Allah" trekt de stoet door het

dorp naar de begraafplaats; maar in enkele streken bestaat de gewoonte om den

overledene naar de woning van familieleden te brengen, waar de baar eenige oogen-

blikken wordt neergezet, alvorens men die grafwaarts draagt. Ook heeft dat wel

vóór het mandi soedah plaats.

Bij de geopende groeve aangekomen , wordt de baar neergezet , in dier voege

,

dat de doode met het gelaat naar het westen gekeerd is. Een oerang siaq , — soms

zijn er vele, — doet nu een gebed, nadat hij zich met water uit de medegebrachte

laboe's de voeten gereinigd en een mat ~of wat bladeren als bidmatje voor zich ge-

spreid heeft. Als dat gebed, manjoembajangkan mait, geëindigd is, wordt
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het lijk door vier of meer mnniieu in de groeve gelaten, of liever geplaatst op de

armen viiu twee of drie andere mannen die iu den graf kuil staan en die, terwgl

door de omstanders de tabije die de lijkbaar dekte, boven het graf uitgespreid

wordt gehouden, het voorzichtig nederleggen in de liaug lahat, een weinig op

zijde , met de voeten naar 't zuiden , het gelaat westwaarts naar den tempel te

Mekka gekeerd , mahadöq kabilati). De banden waarmede de lijkkleederen

zijn vastgebonden ^) , worden losgemaakt , het gelaat ontbloot en nadat het lijk met

kluiten aarde ouder het hoofd en tegen den rug gesteund is, sluit men de liang

lahat met de plank van gele bamboe, met de gladde zijde naar buiten. Twee stokken

worden uu ia den grond gestoken, nauwkeurig boven de plaats waar zich het hoofd

en de voeten van den begravene bevinden, en daarna het graf met aarde gevuld,

waarbij alle omstanders behulpzaam zijn, terwijl de mannen in het graf den grond

met de voeten vaststampen. Boven de liang lahat wordt van aarde een kleine ver-

hooging, de tan ah badan, opgeworpen. Dan spreekt de oerang siaq, staande bij

het hoofdeinde van het graf, de t Sla kin 2) uit, de onderrichting voor den

gestorvene omtrent hetgeen hij te antwoorden heeft, als de engelen Nakir enMonkir,

door de Maleiers VVauakiroen en Moenakiroen genoemd, hem of haar in het graf

komen ondervragen over het geloof. Aan 't einde van de talakin neemt hij de met

een witten doek omwonden laboe ter hand en besproeit met het water de tanah

badan, tot zes keeren, van het hoofd- tot het voeteneinde. Die besproeiing heet

mandaroejs, en men gelooft dat zij den overledene doet herleven om de even-

genoemde Godsgezanten te woord te staan.

De laboe blijft liggen aan 't hoofdeinde van het graf, waarboven men een

hemel, langi-langi, van wit katoen spant op vier staken van pimpiïng-riet of bam-

boe-latten , en om het stuk katoen tegen ontvreemding te beveiligen , maakt men

het waardeloos door er verscheidene winkelhaken in te scheuren (PI. LXXXVI
fig. 7b). Behalve de langi-langi plaatst men op het graf ook wel één of twee vlag-

getjes van wit katoen, aan een langen stok bevestigd, en daaronder een cirkelvor-

mige schijf uit dezelfde stof geknipt (PI. LXXXVI fig. 7a).

Zoodra het graf gevuld is scharen alle aanwezigen zich in een grooten kring

daaromheen, kruisen de handen over de borst en, voorgegaan door de geestelijken,

') Verbastering van iÜJj-

•) De windsels blijven niet altijd in het graf, want soms vraagt een der aanwezigen die

te mogen hebben; zij heeten een middel te zijn tegen de wantsen, pianggang, die veel

schade aan de padi toebrengen. De strooken katoen worden daartoe op de vier hoeken van

de sawah aan de padihalmen gebonden.

•') liet arab. ^.aaXj-
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vangen zij 't maratib of tShaliri) aan. Vijftig malen wordt het „la Ilaha ill'

Allah" op zangerigen toon uitgestooten , in steeds sneller tempo, en op de maat

daarvan buigen zich de hoofden en bovenlijven der omstanders voorover. Nu is de

plechtigheid geëindigd, en allen die deelnamen aan het maratib, worden door een

der naaste familieleden van den overledene beloond met eenige duiten, waartoe hij

een gulden onder hen verdeelt.

Men verlaat nu den doodenakker doch laten wij , alvorens te beschrijven

hoe het verder in het sterfhuis toegaat, nog een oogenblik toeven om de omgeving

in oogenschouw te nemen. De begraafplaats is in den regel een hoog gelegen ter-

rein iu de nabijheid van het dorp; iedere soekoe heeft er, zooals gezegd is, een

bepaald gedeelte, waarop de graven zich vrij dicht bij elkander bevinden; zij zijn

kenbaar aan de reeds besproken langi-langi en vlagjes, en ook aan het bed van

riviersteenen , die op de tanah badan zijn neergelegd en waarop, ter plaatse waar

bij de begrafenis de stokken in de tanah badan werden gestoken, soms één, soms

twee langwerpige groote steenen, médjan, eenigszins schuin in den grond zijn

geplaatst. Ook staat er hier en daar een uit latten vervaardigd dakje boven een

graf of — en dat is een teeken dat er een aanzienlijke begraven ligt, — een

met keurig snijwerk versierde djirè, een balai in 't klein, met idjoewq-dak en

gondjoeëng's die met blikken spitsen en lovertjes prijken (PI. LXXXVI fig. 7).

Bij vele graven zijn lindjoeang's en poediing-struiken geplant, en zelden ontbreekt

de zinrijke pandam^), wiens naar alle richtingen wgzende grijze, bladerlooze takken

met heerlyke witte bloemen zijn getooid.

Keeren wij thans naar het dorp en het sterfhuis terug! De fraaie kleederen

en sieraden zijn weggeborgen en het huiselijk leven gaat weer zijn dagelijkschen

gang. De familieleden bespreken met den panghoeloe de zaken der nalatenschap,

maar van rouw of smart merkt men weinig meer. Des avonds, malam asó^),

worden een of meer oerang siaq genoodigd, dezelfden die bij de begrafenis tegen-

woordig waren, om voor te gaan bij het maratib, waarvoor hun een gulden wordt

betaald. Na het maratib wordt iets gegeten en dan een doah uitgesproken, dat wil

zeggen eenige verzen uit den Koran opgedreund. In den avond van den tweeden

dag heeft hetzelfde plaats en ook in dien van den derden, maar dan gaat daar-

mede eenige meerdere feestelijkheid gepaard; men noemt die baalè manigó hari,

de feestviering van den derden dag. De Maleiers beschouwen die feesten als nood-

zakel^k, zoowel voor den overledene als voor zich zeiven. Den zevenden dag na

het overlgden wordt het manoedjoew hari of baalè kètè gevierd; zeven

oerang siaq zijn dan voorgangers bij de gebeden, en niet minder dan honderdmaal

') Verbastering van J^a^^'. ) Pluuier ia spec. ^) De eerste avond.

?
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hoort men het „la Ilaha ill' Allah" uitgalmen. Dan wordt er gegeten en daarna

het loon uitgereikt aan hen die bij de wasschingen en de begrafenis hun dienst

verleenden. Een stuk wit katoen van vijf ètó, een witte kom, eenige rijst en een

stuk vleesch of kip valt den geestelijke ten deel die 't mandi soedah verrichtte;

terwijl de vier helpers ieder een kleedingstuk krijgen dat den overledene toebe-

hoorde, als een gordel, een kaijen pandjang of saroeëng, een badjoe of een dèta.

Zg die in 't graf hebben gestaan, ontvangen ieder een mat en een laboe; de gees-

telgke die bij het graf de gebeden deed, krijgt eveneens een mat, en nadat al die

geschenken zijn uitgereikt, wordt nogmaals gebeden, mandoah, waarna de gasten

huiswaarts gaan. De veertiende dag wordt als de eerste en tweede gevierd, maar

in Soengei-Pagoe en in de XII Kètó is het de gewoonte dan ook het graf in orde

te maken, door er het bed van steenen op te plaatsen. Evenals de katholieken voor

hunne dooden missen laten lezen, is het bij de Maleiers niet ongewoon, aan één

of meer oerang siaq op te dragen, den Koran uit te lezen ten behoeve van den

overledene, voor welken dienst zij met eenige ètó's wit katoen beloond worden.

Den veertigsten dag wordt wederom de doode bij feestmaal en gebed herdacht;

soms wordt op het graf gebeden en daar gegeten, maar meestal geschiedt zulks in

de woning. Het laatste en grootste doodenfeest viert men den honderdsten dag na

het overlijden, of ook wel den honderdtienden , en daarna worden de dagen niet

meer geteld, zegt de Maleier, indaq mambilang hari lai. Men slacht eenige

kippen, een geit of een karbouw, en tal van oerang siaq en de geestelijken der

moesadjid komen in de woning bijeen, waar het tahalir tot vierhonderd malen wordt

uitgeroepen; dan worden er koranverzen voorgedragen, mangadji, en wordt uit

de schriften (kitab's) gelezen op de maat van rabanó-muziek ; zulk reciteeren wordt

badikijei) of barodah genoemd. Nogmaals reikt de familie geschenken uit,

bestaande in huisraad, zooals borden, matten en mandjes, alsmede in vleesch en

rijst; in optocht worden de médjan's, de langwerpige steenen, naar de begraafplaats

gebracht en op het graf opgericht, waarbij de geestelijken gebeden uitspreken.

Eindelijk heeft op dien dag ook het reeds vermelde ^) mandjapoeï daunsanaq of

mandjalang soedah plaats, dat, ingeval de overledene een gehuwd man was, bestaat

in een afscheidsbezoek van de weduwe aan de famiUe van haren echtgenoot, met

welke zij gezamenlijk een bedevaart doet naar zijn graf. De iddah is nu geëindigd

en de weduwe kan wederom een huwelijk aangaan.

De djirè die wij op de graven aantroffen, of ook wel kleine hutjes uit

niet meer dan een bank en een afdak bestaande, dienen om daar te bidden;

tot dat einde vereenigt zich daar telken jare de familie bij den aanvang der

') Van Só. ) Blz. 283.
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poeasó, en bij die gelegenheid worden ook de graven van onkruid gezuiverd.

Enkele personen van vromen zin, of zij die gebukt gaan onder het geleden

verlies, komen eiken avond naar het graf van den geliefden doode, om daar het

avondgebed te verrichten en een wijle te vertoeven.

Wij hebben nu nog mede te deelen wat ons omtrent de in dit hoofdstuk be-

handelde gebruiken bij de niet-Manangkabosche bevolking van Midden-Sumatra

bekend is. Omtrent Djambi ontbreken ons daarvoor de gegevens, maar in Rawas

en Lebong hadden w^ gelegenheid omtrent het een en ander verscheidene aantee-

keningen te maken, die wij, tot een geheel vereenigd, thans laten volgen.

De huwelijken in Rawas en Lebong hebben een geheel andereu grondslag dan

die der Manangkabo-Maleiers ; hetgeen een gevolg is niet alleen van de geheel ver-

schillende inrichting des gezins , maar ook , en meer nog , van de vroeger ^) behan-

delde classificatie der bevolking, die de boedjang-gadis tot een afzonderlijken stand

met eigen rechten en plichten verheft, en van den vrgeren omgang dien men aan

de jongelieden veroorlooft.

Bij de behandeling der taal hebben we kennis gemaakt met beurtzangen en

minneliedjes, en in het vierde hoofdstuk zagen wij, dat bij feesten in het dorp

altgd alle huwbare jongelingen en jonge meisjes tegenwoordig zijn en deelnemen

aan spel en dans. De aard van het volk in Rawas en Lebong is dan ook opge-

wekter en levendiger dan in de Padangsche Bovenlanden.

Over 't algemeen trouwen de meisjes en jongelingen hier niet op zoo jeugdigen

leeftyd als bij de Manangkaboërs , ten deele omdat de huwelijken kostbaarder

zgn, en het vormen van een eigen, zelfstandig gezin het bezit van meer kapitaal

vordert. Al te jeugdige huwelijken z^n zelfs niet gewild, omdat men daarvan

weinig goeds voor het volgend geslacht verwacht. Zelden trouwt een jongeling vóór

zijn twintigste, een meisje vóór haar zestiende jaar; de gemiddelde leeftijd waarop

de huwelijken gesloten worden, kan men op 20 en 18 jaar stellen.

Maar terwgl in de Manangkabosche landen geen vrouw ongetrouwd blijft,

komt dat hier wèl voor, en wij zagen dan ook een enkele maal meisjes met grgze

haren en van meer dan veertigjarigen leeftijd. Toch is dat buiten den regel en zulke

jongedochters zijn niet gezien; apa goena? noemt men ze, d. w. z. waar dienen

ze voor? Men wil hiermede te kennen geven dat men ze beschouwt als wezens die

niet tot hunne bestemming kwamen.

De oude adat kende slechts twee vormen van huwelijken, djoedjoer en

semendo. Wij zullen in de eerste plaats met een enkel woord het onderscheid

') Blz. 207 V.
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tusschen die beide aanduiden, om daarna iets meer in bijzonderheden te vermelden,

op welke wijze thans de huwelijksverbintenissen plaats hebben.

Het groote onderscheid tusschen djoedjoer en semendo (hetzelfde als ambil

anak) ligt in de verhouding waarin de man tot zijne vrouw komt te staan, en de

oorzaak van dat verschil is gelegen in den meerderen of minderen rijkdom van den

man, die hem al dan niet in staat stelt aan de familie der vrouw de schade te

vergoeden die hij haar berokkent, door haar een werkzaam lid te ontrooven.

De eerstgenoemde huwelijksvorm werd door het Gouvernement steeds tegenge-

werkt, ja zelfs verboden, waarvan het gevolg was, dat daarna soms djoedjoer-

huwelijken gesloten werden onder andere namen. Aan het verbod schijnt echter niet

de hand te zijn gehouden; want hoewel niet meer als regel, komen toch tegen-

woordig huwelijken bij djoedjoer voor, hoofdzakelijk in Redjang , en wel voornamelijk

onder aanzienlijken en vermogenden.

Bg djoedjoer betaalde de man aan de familie der vrouw de koel o, een be-

drag van /40 tot f 160; voor die geldelijke opoffering won hij voor zich en zijn

geslacht de vrouw die hem volgde naar zijn huis of dat zijner familie, die met

hem zijne akkers bebouwde, die zijn voedsel bereidde en zijn huishouden in orde

hield, en die hem kinderen schonk, wier steun hij op den ouden dag zou behoeven.

Die vrouw was, als het ware, tot zgn stam, tot zijne familie overgegaan, en daar-

mede zoozeer verbonden, dat zij als weduwe verplicht was den oudsten broeder van

haar overleden echtgenoot te trouwen. Zoo heeft b.v. de Pasirah van Kebon-agoeng

zeven vrouwen , waaronder vijf weduwen zijner overleden broeders.

Gewoonlijk heeft echter iedere man slechts ééne vrouw; zeer weinigen onder

de vermogenden hebben er twee of meer. Behalve het evengenoemde , zijn mij daarvan

nog twee gevallen bekend: één in Redjang, waar de Dipati van Teradoean-Binjai

twee vrouwen heeft, en één in Rawas, waar de Rio van Poelau-Kida gehuwd is

met een oude vrouw, bij wie hg een bijna volwassen dochter heeft, en met een

veel jongere, slechts weinig ouder dan zijne dochter, en die allen te zamen in de-

zelfde woning gehuisvest zijn.

Niet altijd werd de koelo bij de sluiting van het huwelijk in eens afgedaan;

het was zelfs regel dat een gedeelte als schuld bleef bestaan, als tilai koelo,

de band die beide familiën verbond. Deze schuld ging over op de kinderen of op

den broeder die de weduwe huwde.

Hij die niet bemiddeld genoeg was om op die wijze het meisje zijner keuze te

trouwen, volgde de manier die semendo heet, en betaalde dan geen schadevergoe-

ding aan^ de familie zijner vrouw, omdat hij haar niet aan de familie ontnam;

alleen droeg hij zijn aandeel bij in het huwelijksfeest.

De man die bij semendo trouwde, was daarmede voor zijne familie verloren,

tenzij hij later den djoedjoer-prijs aan de familie zijner vrouw betaalde. Het huis
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zijner vrouw was voortaan zijne woonplants, hare akkers moest hij helpen bebouwen

en hare familie bij alle werkzaamheden behulpzaam zijn.

Door een huwelgk bij djoedjoer werd dus de stam van den man eene vrouw

rgker, door een huwelijk bij semendo verloor hij een mannelijk lid, dat een aan-

winst werd voor den stam der vrouw.

Zoo was het voorheen, naar men zegt; laat ons nu zien wat er van overbleef

in den tcgenwoordigen tijd. Reeds deelden wij mede dat nu en dan nog djoedjoer-

huwelijken gesloten worden; de meisjes vinden het vleiend voor zich, omdat er uit

blijkt, dat men haar bezit op hoogen prijs stelt.

Hieruit volgt, dunkt mij, tevens, dat het in de praktijk van het huwelijksleven

weinig verschil zal maken, of men bij djoedjoer dan wel bij semendo getrouwd is.

En inderdaad, mij is dat verschil dan ook nooit in 'toog gevallen; wèl dat de

vrouw overal en altijd in minder gunstige omstandigheden verkeert dan de man.

In Rawas zijn thans vier huwelijksvormen bekend; de eerste, semendo be-

tanem batoe, komt met het bovengenoemde semendo overeen. De man betaalt

niets, maar behoort met de kinderen die uit het huwelijk geboren worden, tot

(echter niet aan) de familie der vrouw, en deelt dus in de plichten die op de

leden harer familie rusten. Bij dezen huwelijksvorm is dus zijn recht als echtgenoot

in zoo verre beperkt, dat zijne vrouw niet verplicht is hem te volgen, terwijl hij

zijn intrek moet nemen in de woning harer familie. Niet dan door den nood

gedwongen begeeft de man zich op deze wijze in het huwelijk, en dan nog ge-

woonlijk met het voornemen om later, als hij in gunstiger finantiëele omstandig-

heden mocht komen, zijne positie door het betalen van den huwelijksprijs te verbeteren.

De meest gebruikelijke huwelijksvorm is semendo bidoep-idoep, waarbij

de man een huwelijksprijs van 20 rijksdaalders betaalt. Man en vrouw hebben dan

goederen en kinderen in gemeenschap en betrekken een eigen woning of blijven bij

de ouders der vrouw of van den man inwonen. Dit geschiedt altijd wanneer of de

man of de vrouw eenig kind is , en in 't algemeen blijft altijd een der kinderen

ook na het huwelijk in de ouderlijke woning.

Een derde huwelijksvorm heet semendo radjó-radjó en verplicht den

man een huwelijksprijs van 40 rijksdaalders te betalen. Waarin echter het verschil

in rechten en verplichtingen tusschen dezen huwelijksvorm en den vorigen bestaat,

is mij niet bekend; wel dat semendo radjo-radjó slechts zelden voorkomt.

Eindelijk blyft nog te vermelden de wijze van trouwen die men terdjoen

pesoewi noemt, en die eigenlijk geheel met het huwelijk bij djoedjoer overeen-

komt. De huwelijksprijs toch bedraagt 80 rijksdaalders, de vrouw volgt den man,

zij en hare kinderen behooren tot zijnen stam en hg heeft zelfs het recht haar

te verbieden, hare ouderlijke woning te betreden. Van den naam van dezen huwe-

Igksvorm „sprong van het hert" wordt eene eigenaardige verklaring gegeven; ter-
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dj oen beteekent sprong, en pesoewi is een wit gevlekt hert, dat, naar men

zegt, op de bergen leeft, maar een enkele maal afdaalt naar de vlakte. In dit

geval keert het echter nimmer terug naar de oude woonplaats, maar sterft in zijn

nieuwe omgeving; het is dus het beeld der vrouw die den man moet volgen tot

den dood.

Thans zullen wij vermelden wat inlanders ons mededeelden en wat wij zagen

van de wijze waarop de huwelijken tot stand komen. Bij de feesten, maar ook

dagelijks in de weinig uitgestrekte dorpen, die zich voordoen als pleintjes met

huizen bezet, hebben de jongelingen en meisjes ruimschoots gelegenheid elkander te

leeren kennen en eene keuze te doen. Wanneer de ouders van oordeel zijn, dat

het voor hun zoon tijd wordt om te trouwen, dan vraagt de vader hem of hij zich

wil verloven en, zoo ja, wie van de meisjes uit zijn of een der naburige dorpen

hg als echtgenoote wenscht.

Het huwelijk is verboden tusschen soeson's, zoogbroeder en zoogzneter, voorts,

behalve tusschen ouders en kinderen, broeders en zusters, ook nog tusschen een man

en de zuster zijner overleden of gescheiden vrouw, tusschen oom en nicht, tante en

neef, schoonzoon en schoonmoeder, schoonvader en schoondochter. Met uitzondering

dezer beperkingen is de jongeling vrij in zijne keuze, en als zijne ouders die keuze

goedkeuren, zendt de vader een zijner bloedverwanten of vrienden tot de ouders

van het meisje, om hare hand te vragen. Wanneer dezen met het voorstel zijn

ingenomen, wordt het meisje gevraagd, hoe zij er over denkt, en in den regel

stemt het met hare wenschen geheel overeen, omdat de jongelieden reeds te voren,

door het wisselen van minneliedjes, elkander hunne liefde hebben beleden. „Kal o e

ado bagiannja sajó soetó djoegó," indien het zijne keuze is, dan neem

ook ik er gaarne genoegen mede, luidt haar antwoord; maar, valt de voorgestelde

bruidegom niet in haar smaak , dan kleedt ze hare afwijzing aldus in : „s a j ó

beloem tepikir belaki, sebab sajo soekó lagi gadis," d. i. ik denk

er nog niet aan om te trouwen, ik wensch nog jongedochter te blijven.

Indien de vader het huwelijk niet goedkeurt, kan hij zijn toestemming wei-

geren, doch dat gebeurt zelden; want, zoo zeide men mij, als het meisje het toch

wil, wat is er dan op den duur aan te doen?

Eén dwangmiddel heeft de vader , het zoogenaamde bersoempah; onder het

branden van wierook, ke min jan, zegt hij dan tot zijne dochter: er kome ongeluk

over u en uwe kinderen, als ge mijn wil niet eerbiedigt! Hoewel de moeder ook

stem heeft, is hare meening, wanneer zij met die van den vader strijdt, van onder-

geschikt belang, omdat deze als wali het recht heeft het huwelijk te doen sluiten.

Wanneer de huwelijics-gezant in de woning van den aanstaanden bruidegom

verslag heeft gedaan van zijne zending, dan ontvangt hij van diens vader de wang

gadai, het onderpand, bestaande in acht of tien rijksdaalders, of, bij weinig ver-
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mogeiiden, in enkele guldens, voorts een stuk zijtle van vijf set o') en een gouden

ringetje, om dat alles aan het meisje ter hand te stellen. De afgezant geeft aan die

opdracht gevolg in tegenwoordigheid harer ouders , en zegt daarbij : „djeko moenkir

kau, gadai nikal," indien gij de verbintenis verbreekt, dan moet (ge) de dub-

bele waarde van het onderpand teruggeven. Hier tegenover staat de regel: „djeko

moenkir lanang, ilang gadai" — als de man zich aan de verbintenis ont-

trekt, dan verbeurt hij het onderpand.

Wanneer de jongeling of het meisje zich vrijheden veroorlooft met een ander,

dan kan de beleedigde party verbreking van de verloving eischen en wordt de

gadai teruggegeven.

De jongelieden mogen elkander dagelijks zien en spreken, maar maken daar-

van een spaarzamer gebruik dan wij dat bij ons gewoon zijn, en van liefkozingen

is geen sprake; op dat punt is bij de Maleiers de kieschheid of preutschheid (?)

zeer groot.

Zoodra de ouders den huwelijksdag bepaald hebben, heeft er een bijeenkomst

plaats, waaraan zij zelven en de verloofden deelnemen, ten einde de huwelijksvoor-

waarden vast te stellen, d. i. het bedrag te bepalen dat de jongeling als b landja

d a p o e r , het geld bestemd voor het huwelijksfeest en voor aankoop van allerlei

huishoudelijke benoodigdheden , en als mas ka win, bruidschat, zal moeten betalen.

Die gelden worden eerst op den huwelijks- of feestdag voldaan, en hoewel de

mas kawin, volgens het recht van den Islam, eigenlijk tot een persoonlijk eigendom

der bruid bestemd is, wordt die gewoonlijk ook hetzij voor het feest of voor de

huiselijke inrichting aangewend. Bij djoedjoer en terdjoen pesoewi daarentegen be-

houdt de vader den bedongen huwelijksprijs voor zich; het straks te beschrijven

feestmaal heeft dan ook ten huize van den bruidegom en op diens kosten plaats.

Van een voorgenomen huwelijk wordt door de ouders kennis gegeven aan

het wijks- en dorpshoofd, die van hen, als oepah batin, de eerste één en de

tweede twee rijksdaalders ontvangen.

Den dag vóór het huwelijk heeft de bruidegom zijn vrienden en de bruid,

gemian, hare vriendinnen uitgenoodigd. Beide troepjes begeven zich naar de voor

ieder bestemde badplaats in de rivier, om daar te baden, het hoofd te wasschen

met citroensap en de aanstaande echtgenooten met geurige bedak in te wryven.

Toeroen langir beboeria heet dit gebruik, waarbij ook behoort dat de brui-

degom door een der meisjes zgner familie een aantal dunne zilveren ringetjes,

tjintjin peninggalan of petjerajan, aan zijne bruid laat brengen, om die

als souvenir te geven aan de vriendinnen die haar hielpen bij het bad.

Wanneer de jongelingen in de woning van den bruidegom en de meisjes in die

') Seto is hetzelfde als ètó, en eigenlijk samengetrokken uit sa (satoe) ètö. Zie bl. 43.
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van de bruid zgn teruggekeerd , kleeden zij de verloofden in feestgewaad ; dau wordt

er gegeten en gedronken, en aan dat feestmaal nemen bij den bruidegom de toewó

lari deel, d. i. de oude man en vrouw die de bruid voor hem zullen halen; en aan

den feestdisch van deze laatste zit de toewó menoeroen aan, de vrouw die

straks de bruid naar buiten zal geleiden.

Want als tegen zeven uren de duisternis gevallen is, maakt de bruidegom zich

op met zijn vrienden en de toewó lari; allen begeven zich naar de woning van

het meisje, en blijven daar aan de trap wachten, terwijl de toewó lari binnengaan

om het meisje te halen , dat door de toewó menoeroen aan de hand naar buiten

gebracht wordt. Deze krijgt daarvoor van den bruidegom een rijksdaalder, wang
penoeroenan; de gulden dien zij daarenboven als wang peninggalan ont-

vangt, is de losprijs waarvoor zij de bruid aan den bruidegom overgeeft, die haar

nu in optocht naar 't huis zijner ouders brengt, nadat hij, toen zij de trap harer

woning afging, haar de hand op het hoofd heeft gelegd en met zyn grooten teen

den haren ten teeken van inbezitneming heeft gedrukt.

Wanneer zij zijn aangekomen in zijn ouderlijk huis, gaat de bruid met de zusters

van den bruidegom in de medalam, het slaapvertrekje dat tegen den achterwand

der woningen voor de huwbare meisjes is afgeschoten. De vrienden keeren nu huis-

waarts; eenige intiemen alleen blijven den nacht bij den bruidegom in de tengah

roemah logeeren.

Den volgenden morgen roept de vader der bruid zijn dorps- en wijkshoofd en

zijn geburen bijeen, onthaalt hen op spijs en drank en deelt hun mede, dat zijn

dochter den vorigeu avond verdwenen en nog niet teruggekeerd is. „Helpt mij

,

mijne vrienden, om mijn verloren dochter te zoeken," zegt de vader; en het ant-

woord luidt: „Hoe, zouden wij niet? Als er een geit weg is, zoeken wij wel;

zouden wij dan nu hulp weigeren, nu het uwe dochter geldt?"

De mannen wapenen zich met zwaarden, krissen, klewangs en lansen, en

trekken het dorp door met veel misbaar. De vader der bruid gaat niet mede.

Middelerwyl beeft ook de vader van den bruidegom een aantal gewapende

vrienden om zich vereenigd, die de zoekenden nabij zijne woning opwachten, en

wanneer die bende zoekers aankomt, dan vragen zij dien : „Waarom zoo gewapend

met ontbloote klewangs en lansen?"

„Wij zoeken Si-Anoe, de dochter van onzen vriend," is het bescheid, dat

beantwoord wordt met een belofte van mede te zullen zoeken , mits men eerst binnen-

kome in de woning, om de zaak te overleggen. Na eenig rumoer stemt men hierin

toe, treedt binnen, geniet van de spijzen die voorgediend worden en vangt dan de

overlegging aan.

„Mijn zoon is gisteren avond ook verdwenen," komt de vader tusschenbeide

en kr^gt ten antwoord, dat die zoon stellig het meisje geroofd heeft. Hierop volgt
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de bekentenis dat de verlorene daar in huis is en dat de zoon haar nemen wil tot

zfl'ne gade; de zoekende vrienden zeggen dat zg het aan de ouders van het meisje

zullen mededeelen, maar vragen de tjiri mengakoe, het teeken van beken-

tenis: keris tiga bilah, ajam tiga ékoer^), dat zij brengen aan den

vader der bruid, wanneer zij hem hun wedervaren vertellen.

Nu staat niets meer aan het huwelijk in den weg. Bruidegom en bruid gaan,

hetzg zonder formaliteiten, hetzij begeleid door vrienden en bloedverwanten, naar

de woning der laatste, waar de dorpspriester het huwelijk sluit.

Eerst wordt een stuk uit den Koran gelezen, „batja sadaf); daarna geeft

de waH vergunning het meisje te trouwen, en de jongelieden verklaren den priester,

dat zij de verbintenis wenschen; deze drukt dan den duim der rechterhand van den

bruidegom met den wijsvinger tegen zijn duim (PI. LXXXVI fig. 8), en spreekt het

huwelijks-formulier uit, dat, behalve in uitspraak, van het bij de Manangkabo-

Maleiers gebruikelijke niet verschilt. Alleen wordt bij de mededeeling van het bedrag

der mas kawin, het woord toeni, contant, gevoegd, al is dat geld dan ook niet

aanwezig; want het wordt gewoonlijk eerst den dag na het huwelijk of op dien

van het trouwfeest betaald.

Een gebed, membatja doah, besluit de plechtigheid, en als dat is uitge-

sproken, staat de echtgenoot op, om zijne schoonouders den handkus, soedjoet,

te geven.

De wang gadai wordt nu door een vrouwelijke bloedverwante der bruid aan

den vader van den bruidegom teruggebracht. Daarna wordt zoo spoedig mogelgk

het trouw- of zoenfeest gevierd, de sedekah, waarvoor men, zooals reeds gemeld

werd, een deel der blandja dapoer en vaak ook iets van de mas kawin gebruikt.

Tot na het feest blgft de bruid in de medalam met hare schoonzusters overnachten;

want eerst dan zijn de echtgenooten man en vrouw.

Te Soeroelangoen woonden wij, als genoodigden, zulk een sedekah bij, die in

de balai gegeven werd, en waarvan de kosten voor de helft door de ouders van

den bruidegom, voor de wederhelft door die van de bruid gedragen werden.

In optocht, voorafgegaan door muziekanten, die gandang's en bekkens sloegen,

en omstuwd door jonge lieden, die vlaggen droegen of lansen, werden bruid en

bruidegom naar de feestzaal gebracht. De bruid ging vooraan, aan de hand geleid

door twee oude vrouwen uit hare famihe, mapak gemian, en gevolgd door

hare vriendinnen, die haar een vierkante rötan-mat, lampit gemian, een sirih-

doos, penginangan, een waterkan van gebakken klei, kar as, en een houten

1) Of werkelijk drie krissen en drie kippen gegeven worden weet ik niet.

=) Sadat zal eigenlijk wel het Arab. aoLg^, d. i. de geloofsbelijdenis, zijn. Daarom is

mij deze uitdrukking hier niet duidelijk. P. J. V.

r
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voorwerp , in den vorm van een schepter , de d o e d a n (PI. LXXXVI fig. 9), nadroegen

;

achter hen volgde de bruidegom raet zijn vrienden, die voor hem gelijke voorwerpen

bg zich hadden. Ook de bruidegom werd door twee oude vrouwen aan de hand

geleid, maar daar hij uit een ander dorp afkomstig was, waren het geen bloed-

verwanten, maar bekenden, die zulks op verzoek zijner ouders deden.

Dat de geheele dorpsjeugd op de been is om den stoet te zien, spreekt van-

zelf. Het pleintje voor de balai is met klapperbladeren, die in guirlandes afhangen,

versierd en afgepaald; daar wandelt de optocht eenige malen rond, en dan treden

allen de feestelijk getooide balai binnen. Het is een ruim gebouw, dat uit één

enkel vertrek bestaat, en waar op lage tafels, waarvan het blad niet meer dan

twee decimeters boven den vloer verheven is, borden met rgst, bakjes met toespijs,

waterkommen en koperen waterketeltjes gereed staan.

Allen nemen plaats, ook de talrijke genoodigden uit vele dorpen in den om-

trek; de bruidegom zit, te midden zijner vrienden, op de voor hem medegebrachte

mat, en niet ver van hem is de bruid op hare mat gezeten, omringd door hare

bruidsmeisjes. Maar wij missen op het feest de ouders van bruid en bruidegom;

wèl zijn de hoofden hunner dorpen tegenwoordig. Ook als het feest in de woning

der bruid gegeven wordt, nemen hare ouders daaraan geen deel.

Nadat ieder een plaats gezocht heeft, zonder dat die aangewezen wordt door

een feest-commissaris, zooals bij de feesten der Manangkaboërs geschiedt, richt de

toewo antar, de gemachtigde der ouders van bruid en bruidegom, het woord

tot den Dipati, het hoofd van het dorp der bruid. Hij deelt hem mede, dat het

huwelijk gesloten is, en betaalt aan hem de 20 rijksdaalders — het was semendo

bidoep-idoep, en de man zou bij de ouders zijner vrouw, die eenige dochter

was, komen inwonen, — die als mas kawin bedongen zijn; hij voegt daarbij 10

kokers met lemang en een schaaltje djodah, met verzoek dat alles aan de ouders

der bruid ter hand te stellen. Een gelijke hoeveelheid lemang en djodah krijgt

ook hij voor zijne moeite, evenals de vrouwen die de jonggehuwden hebben geleid.

Op plaat Vin fig. l en 2 zijn bruid en bruidegom afgebeeld, met de gadis

en boedjang die hen vergezellen, terwijl pi. XI fig. 5 eene voorstelling geeft van

de wijze waarop het gelaat der bruid met donkergele bedak is geverfd. Omtrent

de kleedg van den bruidegom hebben wij alleen nog op te merken, dat hij een

pak op den rug draagt, bestaande in een aantal doeken die in een salèndang ge-

wikkeld zgn.

Keeren wij na deze uitweiding tot den toewó antar terug, die zich inmiddels tot

den bruidegom begeven heeft, om hem namens de ouders der bruid een lans (koe-

djoer), een kris, een badjoe en een hoofddoek aan te bieden, welke geschenken de

beteekenis hebben, dat de huizen der ouders voortaan hetzelfde belang hebben en

door den huwelijksband hunner kinderen mede verbonden zijn. De toewó antar

III. 1. 38
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deelt dit aan de vergaderde menigte mede, terwijl hij bij iederen volzin een slag op

een koperen bekken geeft.

Alvorens het maal aanvangt, spreekt de lebé panghoeloe een gebed uit,

en als de schotels geledigd zijn , staan allen op , en brengen in optocht het jonge

paar naar de woning der vrouw.

Al hetgeen wij omtrent het huwelijk in deze streken mededeelden, doet ver-

moeden, dat echtscheidingen hier veel minder zullen voorkomen dan bg de Ma-

nangkabo-Maleiers , en dat is inderdaad het geval. Als regel geldt, dat wanneer

man en vrouw in gemeen overleg scheiding wenschen, de bij het huwelijk aange-

brachte goederen aan de rechthebbenden teruggaan, terwijl de gedurende het

huwelijk gemeenschappelijk gewonnen bezittingen gelijkelijk verdeeld worden, evenals

de kinderen. Is het getal kinderen oneven, dan heet het niet toegewezen kind

merdika en bUjft zoo lang het klein is bij de moeder; door haar de wang

pesoesahan, ten bedrage van acht rijksdaalders, te betalen, krijgt de vader

het recht dat kind, zoodra het de moederlijke zorgen niet meer behoeft, bij zich

te houden en in zijne familie op te nemen. Is er bij scheiding een oneven

aantal kinderen, waarvan één volwassen is, dan is dat kind merdika, en kan gaan

waar het wil.

Eischt de vrouw scheiding, dan vervallen goed en kinderen aan den man en

moet de mas kawin terugbetaald worden, tenzij voor de scheiding wettige reden

bestaat.

In Redjang, waar djoedjoer-huwelijken meer dan in Rawas voorkomen, heet

de verloving publiek te zijn, zoodra de aanbieding van een kip en eenige rgst aan

den Proatin heeft plaats gehad. Verbreking der verloving van de zijde van het meisje

kost haar een schadeloosstelling aan den verlaten minnaar en een boete aan de

hoofden. De wijze waarop het huwelijk gesloten wordt, verschilt, voor zoover mij be-

kend is, niet van die in Rawas.

In Lebong heeft niemand meer dan ééne vrouw en echtscheidingen behooren

er tot de groote zeldzaamheden. De huwelijksprijs bij djoedjoer bedroeg hier vroeger

steeds 80 réal van / 2; thans wordt een mas kawin ten bedrage van enkele guldens

betaald. Bg scheiding met wederzijdsch goedvinden betalen man en vrouw ieder een

rijksdaalder aan den Proatin. Verlangt de vrouw de scheiding niet, maar wordt zij

daartoe door den man gedwongen, dan moet deze twee rijksdaalders betalen. De

kinderen blijven aan de vrouw; alleen tegen betaling van 12 réal aan den vader

der vrouw krijgt de man het recht een zijner zonen voor zich te kiezen. De

huwelijken worden er door den malim gesloten, ten overstaan van de hoofden.

De gebruiken bij overladen en begrafenis die in Rawas gevolgd worden, ver-

schillen in hoofdzaak niet van die welke wij boven leerden kennen. De wassching

van het lijk geschiedt door den panghoeloe en den ketib van het dorp, of door
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een vrouwelijke doekoen; de geestelijken gaan mede naar de begraafplaats, waar

gebeden wordt en waar zij ^^ talqin uitspreken. De grafkuil is geheel gelijk aan

dien der Manangkabo-Maleiers, ook de sluiting van het graf heeft op dezelfde wijze

plaats en de viering der doodenfeesten op den eersten, derden, zevenden, veertigsten

en honderdsten dag, komt overeen met die welke wij vroeger beschreven; maar de

médjan's op de graven zyn niet altijd vau ruwe steenen, maar soms van hout

gemaakt.

Aan de lijkbaar, hier ringgó genoemd, is eenig verschil op te merken. Zij

bestaat uit een ligplaats van platgeslagen bamboe, met een daarboven aangebracht

dakje, dat gemaakt is van enkele bamboe-latten; die latten zijn onderling verbonden

door draden van wit garen, in alle richtingen er over gespannen, en vormen alzoo

een onregelmatig netwerk met wijde mazen. Naar men mg mededeelde worden in

den regentijd de Igken in ruwe kisten gelegd en zoo in den grafkuil geplaatst;

nooit echter heb ik zulke kisten gezien.

De graven te Palèmbang, vooral die van de oude sultans en rijksgrooten , zijn

kostbaarder en met meer zorg gemaakt; de médjan's zijn vierkante, soms fraai ge-

beitelde steenen, die met vergulde Arabische inschrifte prijken. Vroeger werden

deze graven, evenals het graf op den nabij de hoofdstad gelegen Boekit-lama, als

heilig vereerd, en nu nog doet men bedevaarten daarheen. Voor een meer uitvoerige

beschrijving dier graven en van de sage aan het laatstgenoemde verbonden, verwijs

ik naar het tweede deel van het Reisverhaal, waar het een en ander ter sprake

komt 1).

De bevolking van het landschap Lebong maakt de graven niet anders dan

hare Manangkabosche stamgenooten, althans wanneer het een volwassene geldt;

zij brengen het lijk grafwaarts op een plank, bawren genaamd, die van een

oude prauw gekapt is en ook tot sluiting dient van de ons reeds bekende liang

lahat. Op het graf plaatsen de Lebongers een hekje van bamboe, dat zij met guir-

landes van jonge pinang-bladeren tooien.

Eenmaal woonden wij de begrafenis bij van een meisje, dat op zevenjarigen

leeftijd gestorven was. Het lijkje werd geheel naakt grafwaarts gedragen op de

'

armen van een vrouwelijke bloedverwante, die vergezeld was door een tweede,

terwijl de vader van het kind vooruit ging met een kapmes gewapend. Even buiten

de doesoen, in een somber bamboe-boschje, hield de lijkstoet halt; de vader dolf

met zijn kapmes een zeer ondiepen kuil en daarin legde de vrouw het lijkje neder,

waarna het graf met aarde werd gevuld. Geen enkele formaliteit had er plaats
,
geen

zweem van gevoel was merkbaar; bij zulk een begrafenis roept niets den omstan-

ders het memento mori toe

!

') Blz. 42—4ö.
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Wij zullen dit hoofdstuk besluiten met de mededeeling, dat de Koeboe's hunne

dooden met even weinig omslag begraven; bovendien ontvluchten ze aanstonds de

plaats waar zij een doode aan den schoot der aarde toevertrouwden, omdat zij de

booze geesten vreezen die naar hunne meening daar rondwaren.

TIENDE HOOFDSTUK.

GRONDEN. — GRONDRECHTEN. — BOSCHPRODUCTEN. — LANDBOUW.

De onderwerpen die wij in dit hoofdstuk te bespreken hebben, bieden uit den

aard der zaak, voor de verschillende landstreken van Midden-Sumatra , vele punten

van overeenkomst aan. Echter zijn er ook verschillen waar te nemen, en daarom

komt het mij in 't belang eener geregelde behandeling wenschelijk voor, eerst dat-

gene te vermelden wat betrekking heeft op de landen door Manangkabo-Maleiers

bewoond, om daarna te zien hoe het in Rawas, Lebong en aangrenzende streken

gesteld is.

Men onderscheidt de gronden in tanah hidoeïq^) en tanah mati^), slecht

gekozen namen, want van beide trekt de Maleier voordeel, beide leveren een oogst.

De eerste zijn de bebouwde of ontgonnene, die verdeeld worden in sawah's of

natte velden en 1 a d a n g's ^) of droge velden ; hunne onderverdeeling zullen wg

straks nader bespreken. De tweede omvat de wildernis, den niet ontgonnen grond,

en wordt tot drie soorten gebracht: rimbó, biloeka'')en sasoq.

Rimbó is het ongerepte woud, de maagdelyke onbewoonde wildernis, het

domein der pachydermen. Meestal wordt aan het woord rimbó nog een adjectief

toegevoegd, zooals rajó of gadang, groot, dalam, diep, lapé, ver, en toewó,

oud ; 't zijn allen synoniemen en er is dus geen verschil tusschen rimbó gadang en

rimbó lapé of rimbó dalam. Rimbó kasang is wildernis die afgebroken is door

gedeelten met rietgras begroeid. In 't algemeen wordt de rimbó genoemd naar de

negari binnen wier grenzen zij gelegen is, maar zij draagt ook wel nog een bij-

') Levende grond. ) Doode grond. ') In de XII Kót6 talang.
^) Elders bSloeka.
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zonderen naam, zooals bijv. de rimbó Si-anöq, de stille wildernis , tusschen Soengei-

Pagoe en de XTT Kotó.

Onder biloeka worden onbebouwde gronden verstaan, die vroeger rimbó waren,

maar waarvan het bosch werd gekapt voor ontginning of om welke andere reden

ook. Naar gelang van den toestand waarin die biloeka-gronden verkeeren, onder-

scheidt men ze in biloeka toewó en biloeka moedó; de eerste zija die

welke geheel tot den staat van rimbo zijn teruggekeerd en van deze eindelijk niet

meer te onderscheiden zgn, terwijl alleen de overlevering en straks te bespreken

kenteekenen ze als biloeka aanwijzen; de tweede zijn met minder zwaar bosch be-

groeid, dat veelal grootendeels uit boomen van dezelfde soort bestaat, en vertoonen

nog duidelijke kenmerken van vroegere ontginning.

Sasöq of sasöq oerang zijn onbebouwde gronden van geringere uitgestrektheid

die, vroeger bewoond en bebouwd, thans verlaten en met kreupelhout begroeid zijn.

De vruchtboomen die men er aantreft, het half vermolmde houtwerk van de reeds

lang ingestorte hut, het hoog opgaand gras tusschen de steenen die eenmaal het

erf bepaalden, zijn zoovele teekenen waaraan de sasöq te erkennen is. Rimbó wordt

tot ladang aangelegd, die na verlaten te zijn in sasöq overgaat, daarna biloeka

moedó wordt, vervolgens biloeka toewó, en daarmede als 't ware tot den oorspron-

kelgken toestand is teruggekeerd.

De goeroen, grasvlakte, en de padang ilalang, de vlakte met Impe-

rata arundinacea begroeid, zouden biloeka-gronden zijn, indien de eigenaardige ge-

steldheid van den bodem en 't gebrek aan water de vorming van bosch niet had

in den weg gestaan.

Eindelijk behooren tot de tauah mati nog de sawah liè, vroegere sawah's,

die nog den amphitheatervorm hebben behouden, maar met gras en struiken be-

groeid zijn en allen watertoevoer missen.

Stellen we ons de kötó voor als centrum, dan liggen daaromheen de sawah's,

ingesloten door een ring van goeroen 's, padang ilalang en biloeka moedó, afgewis-

seld door ladang's en sasöq's; dan volgt een breede strook biloeka toewó, met hier

en daar een stuk sasöq of een nieuw ontgonnen ladang, en eindelijk is het geheel

omsloten door de rimbó gadang, het sombere, statige woud, dat men in sommige

richtingen dagen lang zou kunnen doortrekken alvorens te stuiten op een dergelijke

plek als de pas beschrevene. Vooral is dit het geval in het zuiden der Padangsche

Bovenlanden en het daaraan grenzend gedeelte van Midden-Sumatra, terwijl noorde-

lijker, waar de bevolking zooveel dichter bijeenwoont, alleen nog de kruinen der

bergen door rimbó gedekt zijn en de biloeka toewó zelfs schaarsch is.

üit de samenstelling der Maleische maatschappij, die wij in een vorig hoofd-

stuk leerden kennen, volgt als vanzelf dat individueel landbezit, praedium privatum,

op een enkele uitzondering na, bij de de Manangkaboërs onbestaanbaar is ; wij
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hebben bij hen de boeah paroeï als individu te beschouwen. Na dit op den voor-

grond te hebben gesteld, kunnen wij tot de bespreking van den eigendom van

onbebouwde gronden overgaan.

De negari, wij hebben het reeds opgemerkt, is een nauwkeurig bepaald geheel;

hare grenzen zijn rivieren en waterscheidende bergruggen. Als wij de weinige vroeger

besproken tanah radjó ^) buiten rekening laten , dan bestaat het geheele door de

Manangkaboërs bewoonde gedeelte van Midden-Sumatra uit een aaneenschakeling

van zulke negariën. En daaruit volgt al aanstonds, dat er nergens een stuk grond,

tot welke kategorie ook behoorende, wordt aangetroffen, dat res nuUius, zonder

eigenaar, is. Niet in alle streken echter vinden wij gelijke toestanden. Als regel

geldt dat de negari collectief den eigendom bezit van de tot hare jurisdictie behoo-

rende rimbó ; ieder ingezetene der negari heeft daarop dezelfde rechten , en het veel-

hoofdig negari-bestuur is, als zoodanig, aangewezen en verplicht om het gebruik

maken van die rechten voor ieder bijzonder geval toe te staan.

Mejrmalen werd beweerd, dat die regel, zonder eenige uitzondering, overal

doorgaat. Maar wanneer wy bedenken, hoe het zuidelijk gedeelte der Padangsche

Bovenlanden en de daaraan grenzende onafhankelijke streken bevolkt werden, dan

rgst er twijfel aangaande de juistheid van die bewering. En dat die twijfel gegrond

is, zal blijken uit de beschrijving van hetgeen een nauwgezet onderzoek ter plaatse

ons heeft geleerd.

Toen in vroegere tijden van de bevolkte hellingen en hoogvlakten van Merapi

en Singalang personen zuidwaarts trokken en de grondleggers werden der thans

bestaande negariën, vestigden zij zich aan de oevers der rivieren en beken en

namen een stuk wildernis in bezit. „Nan mantjantjang malatië," die gekapt en ont-

gonnen heeft is de eigenaar, zegt daar de adat, — eigenaar niet alleen van het

feitelijk ter bewoning en bebouwing geschikt gemaakt terrein, maar ook van de

daaraan grenzende wildernis tot de waterscheiding
,
goeliïng agië , toe. Kwamen meerdere

personen zich nederzetten, dan werd aan ieder een stuk ter ontginning aangewezen.

Dat was dan zijn aandeel, miliëqnjó, '), in overleg met den eersten bewoner,

en wanneer langzamerhand een genoegzame bevolking b^een was en de familiën

zich in aantal hadden uitgebreid, dan vormde zich de negari; zij stelde hare grenzen

met andere negariën vast en dan werd het mogelijk dat zij een uitgestrektheid

rimbó kreeg die niet aan een der boeah paroeï behoorde. Maar overigens vinden wg

in het Manangkabosche gedeelte van Midden-Sumatra bezuiden Alahan pandjang de

rimbó verdeeld onder sommige van de familiën die de negari samenstellen. Er zgn

familiën die geen rimbó bezitten; dat zijn zg die eerst veel later ingezetenen werden,

toen de negari reeds was ontstaan. Het communaal bezit, dat wij noordelgker in

') Blz. 185. -) tiJjLc Het woord is Arabisch en beteekent eigendom.
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de Padangsche Bovenlanden, voor zoover mij bekend, zonder uitzondering aantreflfen,

Iaat zich niet anders verklaren, dan door een vestiging en masse.

Waar in het zuidelijker gedeelte de autocratie meer op den voorgrond trad,

daar kreeg de Radjö het recht van uitgifte der rimbó, maar inderdaad was hij

tot die uitgifte verplicht ; want ieder ingezetene der negari kon , na den Radjó van

zgn voornemen te hebben kennis gegeven, zooveel van de negari-rimbó ontginnen

als hij goedvond, onder gehoudenheid echter om de boengó ampiing, een ge-

schenk bg den oogst, aan den Radjó aan te bieden.

Wij hebben vroeger gezien hoe in een enkel geval de soekoe in een negari

erfgename kan worden van iemands nalatenschap^); op die wijze kan dus ook de

soekoe collectief eigenares worden van gronden, die men dan tanah soekoe

noemt. Slechts uiterst zelden doet dit geval zich voor, des te algemeener daarentegen

de verdeeling der rimbó onder de boeah paroeï die de negari samenstellen.

De rimbó die begrensd wordt door de rivieren Si-Balaboew en Si-Pöta, behoort

aan de familie wier hoofd Datoewq-Madjolèló is. Als bewijs van de handhaving

en erkenning van haar eigendomsrecht kan dienen, dat iemand van Padang-Ilalang

een gedeelte van die rimbó wenschte te ontginnen, docb zijn voornemen moest

laten varen omdat de eigenaar, wien hij daartoe vergunning verzocht, hem die

weigerde. De wildernis bij den mond van de Si-Kiah in de Goemanti en de rimbó

stroomafwaarts vandaar behoort aan de familie van Radjó-Soléman te Gasiïng. Deze

voorbeelden dienen tot staving van hetgeen ik omtrent de verdeeling van de rimbó

opmerkte.

Biloeka en sasöq worden steeds en overal individueel bezeten; maar het is een

geheel onjuiste meening, dat er sporen van vroegere ontginning worden gevorderd

opdat zij als individueel eigendom erkend worden; met de erkenning van eigen-

domsrechten hebben die sporen niets te maken, zij z^n alleen noodig om te be-

palen tot welke kategorie de grond behoort.

De natuurlijke grenzen die gewoonlijk het grondgebied der negariën omsluiten,

rivieren en waterscheideude hoogten, hebben wij reeds vermeld; wij moeten nu nog

de grensteekenen bespreken die door de eigenaars zelven geplaatst worden, en die

uit den aard der zaak zoo duurzaam mogelijk moeten zijn. In de bosschen plantte

men daartoe op de uithoeken de bijna onsterfelijke bamboe batoeëng, en in de

vlakte werden steenen van bijzondere grootte of vorm geplaatst, een gebruik dat

tanam batoe heet. Deze grensbepaling , die nu, zooals vanzelf spreekt, alleen bg

overgang van eigenaar te pas komt, heeft altijd met eenige plechtigheid plaats, in

tegenwoordigheid van het negari-bestuur en van de hoofden der gezinnen wier

gronden aangrenzend zijn. Onder het branden van koemajèn wordt de steen ge-

') Blz. 249.
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plaatst, terwijl een der geestelijken een doah uitspreekt; dan wordt er gegeten en

ontvangen de hoofden een kleine huidegift. Hg die een grenssteen verplaatst, laadt

volgens den Maleier de wraak des hemels op zich , ook al ontkomt hij aan den rechter.

„Batoe waté di asaq, patjah mató," als een grenssteen verplaatst wordt, verliest

(de dader) het gezicht, zoo gelooft men, en meerdere voorbeelden zgn mg mede-

gedeeld, welke die meening moesten staven ^).

Wanneer die grenssteenen van ouderen tijd dateeren, dan wordt de plaats

eenigermate als geheiligd beschouwd, en groot gewicht hecht men er dan aan om

in rechtszaken den door de rechtbank opgelegden eed bij den grenssteen te doen

zweren; men steekt daar een staak van boeloew auoewe in den grond en omringt

dien met een rand van jonge bladeren. Binnen dien rand zit de persoon neerge-

hurkt, die den eed aflegt. „Kènjó moengkije poenah," zegt de Maleier, als hij

valsch zweert dan wordt zijn geslacht verdelgd.

De grenzen van sawah's zijn voldoende bepaald door de pamatang's of dijkjes.

Erven en tuinen zijn begrensd door levende heggen of boomen, en ladang's scheidt

men soms door een greppel, maar in den regel door een r^ lindjoeang-planten, die

geruimen tijd leven en wier lange, donkerroode bladeren reeds uit de verte in 'toog

vallen. Hij wien de grond behoort, heeft daarop oelajat^), d. i. het recht er

over te beschikken. Op de rimbó in het noordelijker deel der Padangsche Boven-

landen heeft dus de negari of het negari-bestuur dat recht, en van alle andere gronden

berust daar de oelajat bij de familie die eigenares van den grond is. In het

zuidel^k gedeelte der Padangsche Bovenlanden en daarbuiten in de Rantau di-

baroew en andere Manangkabosche landen, heeft in sommige streken de Radjó

oelajat op de rimbó , doch voor 't meerendeel komt die ook hier toe aan de famihën

onder welke de rimbó verdeeld is. Ontginning kan niet plaats hebben, dan met

toestemming van hem die oelajat op den grond heeft, maar is die toestemming

verkregen, dan krijgt de ontginner de rechten van eigenaar, met uitzondering

echter van het recht tot vervreemding, waartoe steeds de vergunning vereischt

wordt van hem die oelajat bezit. Worden die gronden verlaten , dan heeft deze laatste

het recht die aan anderen af te staan, behoudens preferentie van den ontginner.

Als algemeene regel geldt, dat negari-gronden niet vervreemd mogen worden,

dat wil zeggen, aan andere negariën afgestaan; zelfs mag een familie der negari

hare gronden niet aan iemand van een andere negari overdragen. Toch komt het

eerste een enkele maal voor; de rimbó bg Alahan-tigó, bijv., werd indertijd door

de negari Soengei-Pagoe afgestaan aan Soepajang, ter voldoening van een schuld

die op haar rustte wegens een moord op ingezetenen van Soepajang gepleegd.

') Vgl. Deuteron. XIX: 14, XXVII:!? en Spreuk. XXII: 28. =) jbilj.
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Alle soorten van gronden kunnen door de bezitters worden verkocht, verpand, ver-

huurd of iu bruikleen gegeven aan negari-genooten of ook aan personen uit een andere

negari, maar dan onder zekere voorwaarden, die wij straks nader zullen vermelden.

Rimbó die aan de negari behoort, in communaal bezit, kan in 't algemeen

niet worden verkocht, maar ieder ingezetene heeft de bevoegdheid tot ontginning

en de uitoefening der aan die ontginning verbonden bezitrechten.

Verkoop van gronden heeft in het zuiden der Padangsche Bovenlanden niet

dikwgls en daarbuiten nog zeldzamer plaats, omdat de Maleier zich zeer ongaarne

voor altgd van zijn onroerend goed ontdoet.

De transactie geschiedt, zooals alle van eenig aanbelang, ten overstaan van de

panghoeloe's en van de hoofden der familiën wier gronden aan de verkocht wordende

grenzen; men noemt dit akan pamatji katö, d. i. om getuigen te zijn. Behalve

den overeengekomen koopprgs ontvangt de verkooper de tjakó bar ijs, bestaande

in een gantoeëng-gantoeëng , PI. LXXVIII en LXXIX, een soekè bare, een pinggan

(bord), een lapiëq (mat), een laboe (waterkruik) en een tjawan (kom). De panghoeloe's

ontvangen als huidegift van den koojier de soerè tandoewq, d. i. voor lederen

taije van den koopprijs vijf koepang; gewoonlijk wordt echter veel minder gegeven.

In de negari Lolo zijn sawah's die 1000 soekè padi opbrengen, voor /ISO ver-

kocht; elders daarentegen is de prgs aanzienlijk hooger.

Een vreemdeling, oerang dagang, kan alleen dan kooper zijn, wanneer hij als

vast ingezetene iu de negari is opgenomen, iets dat ook wel tegelijk met den koop

plaats heeft; want mambali mambaow, koopen en medenemen, is verboden,

omdat daardoor de eed der voorouders, soempah sati, waarbij de grenzen der

negari zijn vastgesteld, zou worden verbroken. Voor de opneming onder de inge-

zetenen eener negari is noodig, dat men zich verbonden heeft aan een familie in

die negari baindoewq samangi), en er dus reeds tijdelijk gevestigd is; voorts

dat de panghoeloe's, zoowel van de negari waartoe men vroeger behoorde, als van

de nieuwe negari, hunne toestemming verleenen, waarbij hun gezamenlijk een feest-

maal aangeboden en de isi adat, een huidegift, betaald wordt. Dan verklaart de in-

doewq samang, die bijna altijd tot dezelfde soekoe behoort als de oerang dagang, dat

hg dezen als familielid erkent en aanneemt, mangakoe kamanakan, waarmede

deze als oerang bagantoeëng, mede-ingezetene der negari, is aangenomen,

terwijl zijne rechten en plichten tegenover zijne vroegere negari geheel hebben op-

gehouden. Uit dit alles volgt reeds van zelf, dat dergelijke overgang slechts zeer

zelden kan voorkomen. Tijdelijke vestiging daarentegen is verre van zeldzaam; oerang

dagang vindt men overal in grooten getale.

') D. i. zoodat het hoofd des gezins voor den inwonende verantwoordelijk is. Indoewq
samang beteekent eigenlijk: meester, baas, iemand bij wien men in 't werk of in de leer is.

III. 1. 39
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Leenen tot een eenigszins aanzienlijk bedrag zonder zekerheid is nagenoeg onbe-

kend in de Maleische maatschappij ; zoo ergens dan geldt hier het „plus cautionis est in

re quam in persona!" Wanneer een familie derhalve meer geld noodig heeft dan uit

de harató pantjarian te vinden is, dan moet, hoe ongaarne ook, onroerend goed uit

de poesakó te gelde gemaakt worden , hetgeen algemeen geschiedt door verpanding

,

manggadei, djoewa gantoeëng, eene transactie die geheel overeenkomt met

de fiducia van het oude Romeinsche recht, en ook in het oude Germaansche recht

hare wedergade vindt, doch die geheel verschilt van het pandrecht van den Islam.

De pandhouder, nan mamagang gadeian, treedt erfelijk in alle gebruiksrechten

van den eigenaar, maar is verplicht tot volledige teruggave van den overgedragen

grond, zoodra de schuldenaar of zijn erfgenamen het voUe bedrag zonder eenige

rente hebben terugbetaald, waartoe dezen ten allen tijde gerechtigd zyn. Het

pandrecht staat dus gelyk met een verkoop met recht tot wederinkoop voor den-

zelfden prijs. Maar zeer dikwijls blijft die inlossing zóó lang achterwege, dat het

recht van de afstammelingen der eigenaars niet meer te bewijzen is; en daardoor

heeft dan de oorspronkelijke verpanding geheel het karakter van verkoop gekregen.

Soms, zooals te Loeboewq-Taröq b.v. , wordt bg het verj^anden de bepaling gemaakt,

dat de inlossing binnen een bepaald aantal jaren moet plaats hebben. Geschillen

over grondbezit, uit deze soort van verpanding voortvloeiende, zijn lang niet zeld-

zaam, en meestal placht de eischer te verhezen, omdat h^ niet in staat was het

bew^'s voor zijn beweren te leveren. Daarom wordt tegenwoordig van de transactie

dikwijls een schriftelijke overeenkomst, een pactum fiduciae, opgemaakt,

dat de rechten van den pandgever beter dan het vroegere getuigenbewijs verzekert.

Die getuigen zijn ook hier weder de hoofden van de famiüën wier gronden aan

de overgedragene grenzen en soms, maar lang niet altijd, het negari-bestuur , dat

dan ook van beide partgen een geldelijke belooning krijgt. Te Lolo deelde men mg

mede, dat een sawah van 1000 soekè padi voor ƒ100 verpand werd, terwgl in

het Si-Djoendjoeëngsche voor een sawah van 300 soekè /"ISO tot f350 pandgeld

bedongen werd.

Ook het verhuren, manjasië, van sawah's treft men tegenwoordig aan; deze

transactie is, geloof ik, aan de Maleische instellingen oorspronkelijk vreemd, maar

werd overgenomen van de Europeanen.

Het in bruikleen afstaan van gronden is almede tot sawah's beperkt; de eigenaar

laat die door anderen bewerken en bebouwen, waartoe hij al dan niet met ploegvee

behulpzaam is , en geniet daarvoor een gedeelte van den oogst i).

1) Dit komt dus geheel overeen met het mozdra"ah-contract van den Islam, op Java,

naarmate de eigenaar de helft of een derde van den oogst bedingt, maro of mrateloe ge-

heeten. P. J. V.
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De onbebouwde «gronden zijn het eigendom van fauiiliën, van soekoe's of van

negariën. Aan do negari, de soekoe of de familie komt dan ook het recht toe ver-

gunning te verleenen tot het inzamelen van de natuurlijke producten, die boven of

onder den grond gevonden worden; want de eigendom strekt zich uit tot den hemel

en tot het binnenste der aarde. De negari of de soekoe mag aan geen harer leden

het inzamelen van die producten weigeren, zoodat het vragen van vergunning,

hoewel voorgeschreven, niet meer dan een formaliteit is, die met het recht tot

inzamelen niets gemeen heeft. De familie daarentegen heeft wel het recht van

weigeren, en niemand mag op hare gronden boschproducten inzamelen of delfstoffen

graven zonder hare toestemming.

Daar waar radjó's worden aangetroffen, bestaat de gewoonte aan hen een

zeker gedeelte van het verzamelde als huidegift te betalen, althans wanneer de in-

zameling plaats heeft met het doel om de producten te verkoopen, en dus niet

voor eigen gebruik. Elders ontvangen veelal de negari-hoofden een dergelijk ge-

schenk. Personen tot een andere negari behoorende betalen voor de vergunning om

boschproducten in te zamelen altijd een zekere belasting, die boengó kajoe,

boengó tanah of boengó ampiïng heet, en plaatselijk zeer verschilt.

Goud- en kwikmijnen worden individueel bezeten en hare grenzen zijn nauw-

keurig afgebakend. Meestal ontginnen de eigenaars zelven de mijnen; van dezen

regel is mij noch in het zuiden der Padangsche Bovenlanden, noch in Limoen

eenige afwijking bekend. Bij het behandelen der nijverheid zullen wij op dit onder-

werp nog terugkomen; hier wensch ik mij te bepalen tot de eigenlijke boschpro-

ducten: hout, honig en was, rotan, dama en getah.

De r^'kdom der bosschen van Midden-Sumatra aan deugdzame houtsoorten kan

eenigermate blijken uit de in het vierde deel, dertiende afdeeling, B. , van dit werk

opgenomen lijst der monsters die gedurende de Expeditie bijeengebracht werden. Na

hetgeen ik daar en in een vorig hoofdstuk van dit deel omtrent den aankap van

hout heb gezegd, kan ik hier met een enkele opmerking volstaan.

Behalve wanneer door het Gouvernement houtlevering voor het bouwen van

bruggen, pakhuizen of andere gebouwen gewenscht wordt, verzamelt de Maleier

geen ander hout dan wat hij behoeft voor zijn woning. De boomen die men heeft

uitgezocht, worden door inkapping van een merk voorzien, hetgeen voldoende is voor

andere houtzoekers om^het recht te eerbiedigen van hem die deze merken aanbracht.

Over het inzamelen van honig en was moet ik iets uitvoeriger zijn. De

Maleier kent de bijenteelt niet; maar al heeft hij geen korven, toch weet hij vrij

nauwkeurig waar de bijen, labah rajö, hare nesten, sarang labah, bouwen;

want zg kiezen daarvoor bijna uitsluitend hooge boomen in de wildernis, wier

takken nagenoeg horizontaal staan en die een fijnen, gladden bast hebben, zoodat

er zelden of nooit parasietische planten op voorkomen. De boomsoorten waaraan de



— 308 —

bijennesten hangen, dragen den algemeenen naam van si-alang en worden

slechts tot een beperkt getal in de wildernis aangetroffen; zij zijn altijd individueel

eigendom, zelfs als zij op negari-grond gevonden worden, en het is de gewoonte,

dat wanneer iemand een stuk wildernis aan een ander ter ontginning afstaat, de

daarop staande bijenboomen van dien afstand zijn uitgesloten. Evenals alle eigendom

kan men ook een si-alang verkoopen; maar verpand worden deze boomen, voor

zoover mg bekend is, nimmer. In een enkelen boom ziet men soms wel dertig a

veertig nesten aan de verschillende takken hangen , waarvan de laagste gewoonlijk

dertig tot vijftig meters van den grond verwijderd is. Die nesten zijn meer dan

een meter breed , ruim een halven meter hoog en ongeveer drie centimeters dik ^)

;

hun vorm en de wijze waarop zij aan de takken hangen, is op PI. LXXXVII

afgebeeld.

Het zamelen van honig en was is het werk van bepaalde personen, die

toekang labah of djoeragan toewó heeten, en die een gedeelte van het

geoogste product aan de eigenaars der boomen uitkeeren.

De vergunning tot exploitatie wordt gewoonlijk gegeven ten overstaan van

het negari-hoofd of van den panghoeloe der soekoe waartoe de eigenaar behoort.

Zoo althans geschiedt binnen het Gouvernements grondgebied; daarbuiten treden

meestal de poetjoewq en de panghoeloe kampoeëng als getuigen op. Doch wie hij

ook zij, hij ontvangt daarvoor van den eigenaar een geschenk in honig en was.

December, Januari en Februari zijn de maanden waarin het garen van was

en honig plaats heeft. De toekang labah is daarbij in den regel door twee of drie

makkers vergezeld en niet ongewoon is het, dat de eigenaar medegaat. In dat

geval is diens aandeel één pikol was, lilin, van de drie; ook de toekang labah

krggt één pikol en het derde wordt tusschen de helpers verdeeld. Van den gevonden

honig, manisan labah, ontvangt ieder een gelijke hoeveelheid. Wanneer de

eigenaar geen deel neemt aan den arbeid, dan ontvangt hij slechts een half pikol

van de drie. Elders wijst de adat den eigenaar de helft van de opbrengst toe, en

aan de hoofden binnen wier jurisdictie de si-alang gevonden wordt, een geringe

retributie.

De werktuigen die de toekang labah noodig heeft, zijn op PI. LXXXVIII afge-

beeld. Zij bestaan uit een zwaren houten hamer, gandin of gagandin genoemd,

en een aantal puntige pennen , 1 a n t a q , uit bamboe batoeëng gesneden. Twee

daarvan zijn dikker dan de overige en heeten, de eene lantaq toewó, de andere

lantaq nan di oelaq^) nan toewó. Verder behooren tot dat gereedschap de

') Een nest dat op ons verzoek in zijn geheel van den tak werd gestoken, was 1.14 M.

breed, 0.66 M. hoog en 0.028 M. dik.

') Di oelaq is beneden; toch wordt deze pen boven de lantaq toewó geslagen.
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namoe, soeloew toenau of toenam, een fakkel van si-djangkang-bast, — de

pisau dahan of si-doeangsó, een schepje van patei-bilalang-hout, — de toe-

malang of toembalang, een kegelvormige mand uit boomscbors en rotan ver-

vaardigd, — en eindelijk de tali toemalang, een meer dan veertig meters lang

rótan-tonw. Alleen de lantaq's moeten voor iederen boom opnieuw worden gemaakt;

de andere werktuigen kunnen herhaaldelijk gebruikt worden.

Niet voor zeven uren 's avonds vangen de was- en honigjagers hun strooptocht

aan; het moet volslagen duister zijn, opdat de bijen, die des nachts allen op het

nest zijn vereenigd, de jagers niet bemerken; want deden ze dat, dan zouden ze

haar nest verdedigen en zulk een verdediging is voor den aanrander niet zonder

gevaar. Een Maleier verzekerde mij eens, dat hij een zwerm bijen een hert had zien

aanvallen en in weinig tijds afmaken. De toekang labah nu bezit de alémoe van

het juiste oogenblik te kunnen kiezen waarop men den arbeid moet aanvangen.

Toch blijft die altijd gevaarlijk, maar om een reden waaraan de bijen vreemd zijn;

men zegt namelijk dat de tijgers zich gaarne in de nabijheid van bijenboomen op-

houden , daar zij azen op den honig die een enkele maal door 't afbreken van een

tak of de onhandigheid van een honigbeer, biroeang, naar beneden valt.

Rondom den si-alang worden gras, onkruid en struiken verwijderd en de kleine

in de nabijheid groeiende boomen jaarlijks omgekapt. Een der metgezellen van den

toekang labah is bezig rotan te schillen om den bast, tot fijne reepen gesneden,

als bindtouw te gebruiken; de andere brengt lianen of dunne, lange stokken bijeen;

en als men daarmede gereed is, begint de toekang labah de lantaq's door forsche

hamerslagen in den boom te dryven. De lantaq toewó, de onderste pen, krijgt

slechts 2Vj slag, de volgende 6'/» slag; voor de overigen is het aantal slagen niet

vastgesteld. Al die bamboe-pennen vormen zoovele treden van eene ladder, waarlangs

de toekang naar boven kUmt, terwijl hij telkens de volgende trede recht boven de

voorgaande in den boom drijft; soms echter loopt de ladder spiraalvormig om den

boom, maar altijd zijn de treden vrij ver van elkander, een halven meter ongeveer.

Om de ladder steviger te maken,jen te voorkomen, dat het breken of losschieten

van een enkele lantaq den klimmer naar beneden zou doen storten, worden de

pennen verbonden door de even genoemde lianen, die met de reepen van rotan-

bast worden vastgebonden. Zij vormen op die wijze den éénen stijl, lijé^), van

de ladder, terwijl de stam zelf de plaats van den anderen stijl vervult; iedere vol-

gende liaan rust met een inkeping op een der lantaq's, en de ladder reikt tot boven

in den boom waar de nesten aan de takken hangen.

Als de ladder gereed is', wordt bij de lantaq toewó een olielampje
, p o e 1 i t ó , ont-

stoken, en de toekang zet zich nu bij zijn makkers neder, om te overleggen of het

') In Rawas 1 o es ir.
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oogenblik voor den arbeid gunstig is. Hij prevelt daarbij een formulier, waarvan de

inhoud mij niet bekend is; dengan alémoenjö v^eet hij zich zelf de gestelde vraag

te beantwoorden, en die alémoe leert hij alleen zijn anaq samang, zgn leerling in

het vak, die daarvoor van tijd tot tijd kleine geschenken aan zijn meester vereert.

Indien het overleg den tyd als goed gekozen aanwijst, dan wapent de toekang

zich met de brandende fakkel en de doeangsö en gaat op de lantaq toewó staan,

waar hij op eigenaardig slepende wijs een liedje zingt, dat tambai toewó heet^).

Vervolgens klimt hij tot halverwegen de ladder en heft daar een tweede liedje aan,

en als hij daarna de dahan djoeambang, den eersten tak waaraan nesten hangen

,

bereikt heeft, klinkt op nieuw zijn gezang in den stillen nacht. De toekang loopt

nu over dezen tak en bij het eerste nest aangekomen, zwaait hij zijn brandende

fakkel daarlangs, onder 't zingen van een vers dat de bijen moet overhalen met

de nedervallende vonken naar beneden te vliegen. Zijn lied en het slaan met de

fakkel houden aan totdat alle bijen van het nest verdreven zijn, dat hg daarna door

een enkelen slag met de doeangsó afstoot. Zoo gaat de toekang voort, onder aan-

houdend gezang, de takken van de daaraan hangende nesten te berooven. Als hij

een nest vindt dat honig bevat, dan heft hij een lied aan dat voor een zijner

makkers het sein is om de toeraalang naar boven te brengen; de bak wordt over

den tak onder het nest gehangen, terwijl het lange rotan-touw, dat aan de toema-

lang bevestigd is, door een ander beneden wordt vastgehouden. Nadat het nest

met den honig door een stoot met de doeangsó in den bak gevallen is, viert men

het koord ; de honig wordt in bamboe-kokers overgegoten , en als alle nesten zijn afge-

stooten, dan zingt de toekang zijn afscheidsUed, dat ongeveer dus kan vertaald worden:

Wij komen niet in het bosch terug,

In de rimboe op den heuvelrug^;

Hier komen we niet weer, — tenzg

Misschien in een volgend jaargetij.

Met de punt van den prauwboom stak de man

Naar de ruige vrucht van de ramboetan;

O prauw van den Sultan, breng ons weer

Naar huis ; Palèmbang bestaat niet meer ").

') Dit en de volgende liedjes zijn medegedeeld in het tweede gedeelte van dit Deel, Vijfde

Hoofdstuk, n°. VIII. Die liedjes zijn toespelingen om de bijen te bekoren en hare aandacht af

te leiden, zoodat de toekang zijn werk ongehinderd kan verrichten. De zin van de meeste

dezer liedjes is zeer onduidelijk.

-) In dit beeldsprakig liedje beduidt de prauwboom het schopje waarmede het nest wordt

afgestooten en de ruige ramboetan-vrucht het nest zelf. Dan wordt tot een ander beeld over-

gegaan; de geheele vangst wordt met een krijgstocht tegen Palèmbang vergeleken. Nu al de

nesten binnen zijn, bestaat Palèmbang niet meer, en kan de oorlogsprauw van den Sultan (het

gezelschap der waszoekers) huiswaarts keeren.
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Hierna daalt hij af van de ladder, blijft op de lantaq toewó staan en zingt

daar nog een couplet, waarmede hij den bijenboom in de zorgen der boschgeesten

aanbeveelt. De op den grond verspreid liggende nesten worden nu bijeen gebracht

op de plaats waar in het bosch overnacht wordt, en den volgenden dag, in zakken

gebonden, mede naar huis genomen om er de was uit te bereiden. Daartoe kookt

men de nesten i)
, nadat de zuivere was er afgenomen is , in een groote ijzeren pan

met water, dat met een zeef wordt afgeschept om het vuil te verwijderen; door

toevoeging van koud water verhardt de was, die tot ballen of cilinders gekneed en

daarna voor het Ijepalen van ieders aandeel gewogen wordt. Niet zelden voegt men

pisang en andere vreemde stoffen er bij, om de hoeveelheid te vermeerderen. De

was komt in lange cilindervormige staven in den handel, de honig daarentegen

dient slechts voor eigen comsumptie, vooral als geneesmiddel. Hij is even zoet,

dunner en geuriger dan die van de tamme bijen in Europa.

Het inzamelen van rotan, dama en getah is in de laatste jaren zeer achter-

uitgegaan: in de streken die binnen het Gouvernements grondgebied gelegen zijn,

is dit voor een deel te wijten aan de heeren- en cultuurdiensten ; maar algemeene

oorzaken zijn de geringere prijs die op de hoofdplaatsen voor het product betaald

wordt, en, wat getah betreft, het sterk verminderen van de in de bosschen aan-

wezige hoeveelheid. Dit laatste nu is een gevolg van de roekelooze wijze waarop

de inzameling plaats heeft; het is te betreuren, dat niemand zich om het aan-

kweeken van de boomen die de goede gom- en harssoorten leveren, en de beste

wijze van ze te behandelen bekreunt. Zou het niet meer nut hebben den Maleier

te leeren hoe hij het meeste voordeel zou kunnen trekken van alles wat zijn vrucht-

baar land oplevert, dan de jeugd wat aardrijkskunde in te pompen en 't Wien

Neerlandsch bloed in 't Maleisch te leeren zingen ?

Voor het zoeken van de bovengenoemde boschproducten , waartoe vergunning

gevraagd moet worden aan hem die het recht van oelajat heeft, welke daarvoor in

den regel een geringe retributie ontvangt, gaan gewoonlijk twee of meer mannen

naar de wildernis, werwaarts ze een voorraad van rijst, zout en fijn gewreven

spaansche peper, voldoende voor een week of drie, medevoeren.

Het inzamelen van rotan is een vrij zware arbeid en levert alleen voldoende winst

in die streken, waar de handrötan of ook de beste soort van bindrotan, de rotan

sago, overvloedig voorkomt. Een bos rotan sago van 100 stuks heeft een waarde

van /'l.SO, terwijl een gelijke hoeveelheid rotan balam of andere soorten slechts

veertig of vijftig centen geldt. De handrótan is in de hoogere streken slecht vertegen-

woordigd; de eenige mij bekende soort aldaar is de donkerbruine mamboe of si-ma m-

In Rawas nioemt men de nesten toekal, welk woord ook gesponnen garen be-

teekent, en de cellen idang.
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boe; men houdt er zich dan ook gewoonlijk alleen met het inzamelen van bindrotan

bezig. De rotan wordt op bepaalde lengte, meestal vijf en een halven meter, afge-

kapt, van de bladerige bast, kalonsong, ontdaan, en om de doorns te ver-

wgderen tusschen twee dicht bijeen geplaatste palen doorgetrokken, di salèkan

ka kajoe. Op een bank van ruwe takken, die men op een open plekje, dus ge-

woonlijk aan den oever van een beek, opslaat, wordt de rètan te drogen gelegd,

later dubbel gevouwen en tot bossen gebonden en zoo in den handel gebracht.

De rotan-soorten door mij gedurende de Expeditie verzameld, zijn opgesomd in

het vierde deel van dit werk, dertiende afdeeling, B. Als uitersten vermeld ik hier

alleen de manau, die tot de dikte van een arm voorkomt, en de rotan kètè, rotan

emboen en rotan mantji, waarvan de doorsnede niet veel meer dan anderhalven

müUmeter bedraagt.

Wij zullen thans nagaan op welke wijze het vergaren van getah plaats heeft.

De werktuigen die daarvoor medegenomen worden, zijn: kapmessen, ladiïng, —
een gebogen schraapmes met houten handvat, kèdoeëng, — een ijzeren lepel, gèn-

doeëng, — eenige groote ijzeren pannen, koeali of kantjah, — en een

paar bijlen, kapaq, gadobang of balijoeëng.

Waar daartoe gelegenheid bestaat beklimt men een hoogte, om te zien waar

zich balam-boomen ^) bevinden. Deze toch leveren de meest gezochte getah , die

echter in de laatste jaren zeer in prijs is gedaald. Terwijl tien jaar geleden te

Soloq ƒ70 a ƒ 80 voor het pikol werd betaald, kan men voor die hoeveelheid nu

slechts ƒ 30 bedingen. Een tamelijk groote boom levert ongeveer zes soekè, waarvan

er twee-en-dertig op een pikol gaan.

Wanneer men één of meer boomen gevonden heeft, waaruit, als in den bast

eenige insnijdingen worden gekapt, een voldoende hoeveelheid vocht loopt, mana-

kiëq, dan bouwt men in de nabijheid een hutje voor nachtverblyf, brengt, wan-

neer geen beekje vlak in de buurt is, een goeden voorraad water in bamboe-kokers

daarheen, en maakt een stookplaats gereed, waar gekookt en de getah bereid kan

worden. Terwijl eenige personen zich hiermede bezig houden, hebben anderen

het struikgewas en de kleinere boomen rondom den balam-boom weggeruimd en

daartegen een stellage gebouwd , t o e k è (t o e n g k è ?) , ter hoogte van ongeveer

anderhalven meter, om daarop te staan bij het vellen van den boom. Men heeft dan

het voordeel dat de boom daar minder dik en het hout minder hard is, dan dicht

bij den grond.

Alvorens tot het omkappen van den boom over te gaan, wordt een klein zoen-

offer aan de boschgeesten gebracht, op de wijze zooals wg bg de beschr^'ving van

het houthalen voor den huisbouw hebben leeren kennen. Zoodra de boom ia om-

') Zie Deel IV, Dertiende afdeeling, B. n". 10 en volgende.
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gehakt, worden de hinderlijke takken afgeslagen en daarna ringen in den bast ge-

sneden, di kaboeëng, op een halven meter onderlingen afstand. Langzaam

komt nu uit die insnijdingen de getah te voorschijn, die aan de lucht dadelijk ver-

hardt. Na een halven dag ongeveer is de boom leeggeloopen ; de getah wordt met

de kèdoeëng of gèndoeëng afgeschraapt, en alles wat op den grond gevallen is,

in mandjes van boomschors, liméh, PI. LXXXIX fig. 6, bijeengezocht. Dan

brengt men den geheelen oogst naar de hut, waar de groote ijzeren pan met water

te vuur staat. Daarin wordt de getah gekookt en, als ze zacht geworden is, er

uitgeschept, om op een plank van een halven meter breedte bij één meter lengte

te worden uitgespreid. Met de voeten wordt nu de getah gekneed en dan opgevouwen

tot pakken van 0.225 M. lengte, 0.13 M. breedte en 0.085 M. dikte en ter

zwaarte van + 1.6 kilo. Op deze wijze worden alle boomen achtereenvolgens be-

handeld, totdat men een genoegzame hoeveelheid getah verzameld heeft, of wel

totdat de leeftocht is opgeteerd. Niet alle getah-soorten verharden aan de lucht als

de getah balam ; de meeste vormen een taaie kleverige massa en worden hoofdzakelijk

gebruikt om vogels te vangen, waartoe men de gom op een klappernerf strijkt,

zooals bij ons de lijmstangen gemaakt worden. De met getah bestreken nerven

worden op boomtakken gelegd , of vastgebonden aan pimpiïng- of timbarau-stengels.

Een voor dit doel geschikte getah wordt o. a. geleverd door den poenagó-boom i)

,

in wiens bast men met het kapmes insnijdingen maakt, waaruit de getah druipt,

die in bamboe-kokers wordt opgevangen. Een tjoepaq van deze getah koopt men

voor vijf- of zes-en-twintig centen. Ook deze getah-soorten worden in water gekookt

en daarna in bamboe-kokers bewaard.

Behalve de reeds genoemde vermeld ik nog de getah taróq, de getah

aka lamboe, de getah aka ngari of kadjei, de beide laatsten uit lianen

gewonnen , en eindelijk de getah laboeéh. Van al deze soorten werden monsters 2)

door mij verzameld. In de reeds meermalen geciteerde Houtlijst komen de namen

voor van onderscheidene boomen, wier bast of wortels getah of dSma bevatten.

Bij het winnen van harsen, dama, gaat men op verschillende wijzen te

werk. Slechts voor enkele soorten wordt de boom omgekapt, maar de meeste boomen

leveren de hars op natuurlijke wijze; de dama druipt uit den stam, verhardt aan

de lucht, en zoo ontstaan de groote stukken aan den voet van den boom of in

holten tusschen de takken, vaak op aanmerkelyke hoogte te vinden. Die dama is

') Zie Lijst der Houtsoorten , n". 266.

-) Deze monsters, gelijk die van alle houtsoorten en alle voor handel of nijverheid ge-

schikte plantaardige en dierlijke produrten, door de Expeditie verzameld, heeft het Aardrijks-

kundig Genootschap aangeboden aan het Koloniaal Musenm der Maatschappij van Nijverheid

te Haarlem, uit erkentelijkheid voor den steun dien het van deze maatschappij heeft mogen

ondervinden.

III. 1. 40



— 314 —

van zeer verschillende qualiteit; alleen de beste soorten worden als zoodanig in den

handel gebracht en de ruinder goede voor eigen gebruik gewonnen, om er olie uit

te bereiden of kaarsen van te maken, die ook op de markten verkocht worden. Ik

zal omtrent eenige dier harsen , die meerendeels in onze verzameling vertegenwoordigd

zgn, nog het een en ander mededeelen.

Koemajan of benzoë is een kostbare harssoort, waaruit een geurige olie

bereid wordt, en die de Maleiers gebruiken om bij alle plechtige gelegenheden te

branden. In de hoogere streken van Midden-Sumatra wordt zij veel minder ge-

vonden dan in de uitgestrekte wouden die de alluviale gronden aan de oostkust

bedekken. Meerdere boomsoorten leveren de koemajan, zooals de talanan en de

bintoengan^), wiens fraai gevlamd hout tevens gebruikt wordt voor het maken

van scheeden voor verschillende wapenen. De hars van dezen boom dient meer uit-

sluitend om er de olie uit te bereiden , die koemajan moembó heet. Een andere

boom die koemajan levert, is de mandoeëng, die geen bijzonderen omvang

heeft en wiens achtkante vruchten, ter grootte van een gewone okkernoot, groen

van kleur zijn. Eerst wanneer de boom een hoogte van zeven of acht meter be-

reikt heeft, is hij geschikt om afgetapt te worden. De hars uit het benedenste ge-

deelte van den stam is de minst deugdzame eu zwartbruin gekleurd ; van 't midden-

gedeelte is de koemajan geelachtig, en de beste soort, de witte, wordt gewonnen

uit het hoogste gedeelte van den boom, die niet langer dan tien achtereenvolgende

jaren een oogst oplevert.

Dama kadondoeëng vindt men in groote stukken aan den stam van den

kadondoeëng-boom ^) , een der reuzen van het woud, waarvan de vruchten, die een

driehoekige pit hebben met zeer scherpe randen, een door de herten gezocht voedsel

zijn. Met een aangepunten stok wordt de hars afgestooten. Zij is van mindere hoe-

danigheid, zoodat een gewicht van 25 kilo niet meer dan drie gulden waarde

heeft. Deze hars wordt zelden in den handel gebracht, maar meerendeels voor het

maken van dama-kaarsen gebruikt.

Betere harssoorten worden gewonnen van onderscheidene si-rantië-boomen ^), die

zich kenmerken door rijken bladerdos; de dama bevindt zich aan den stam en aan

') Bischoffia Javanita BI. Het blijkt hier dat de ware benzoë-boora, Styrax
benzoin Dryandr., niet de eenige is die koemajan oplevert. De Talanan is vermeld, maar

niet bepaald, in de Lijst der Houtsoorten, n". 341. P. J. V.

-) Evia acida BI. en E^fia aniara Coroni. Ook Odina gnmmifera BI. heet in

't Maleisch kadondoeng, maar "t is mij niet zeker of deze boom op Snraatra voorkomt. Zie

overigens de Lijst der Houtsoorten, n". Wi en iOS. P. J. V.

3) Volgens Cordes, Herinneringen aan Sumatra's Westkust (in Tijdschrift der Maatschappij

van Nijverheid, 3^" reeks, D. XV en XVI) is seranti of soeranti hetzelfde als meranti.

))Den naam meranti," zegt hij, ïook seranti of soeranti, dragen onderscheiden boom-

soorten, die zich kenmerken door het uitvloeien van hars of damar uit den stam, waarbij ook

tevens in de gesteldheid van het hout zich groote overeenstemming voordoet. Zij behooren
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alle takken, en wordt reeds gedeeltelijk door den wind afgeschud en in groote

stukken aan den voet der boomen gevonden. Evenals bij het inzamelen van bijenwas

,

wordt bij het winnen van deze en andere harssoorten een ladder van bamboe-pennen

in den boom geslagen, om daartegen op te klimmen tot de hoogste takken, waarvan

de hars met een mes wordt afgeschraapt. De si-rantië koeniïng levert een

geelachtige, de si-rantië oedang een roode, de si-rantië limau manijs

en si-rantië nasi een meer witte hars op.

Zeer goede dama is die van de b a n i ó -, van de meranti- ^) en timbaloen-

boomen , alsmede de dama rangau en rasaq-), maar van mindere qualiteit is

de hars die de reusachtige m and ira wan -boom ^) oplevert. In het eerste hoofdstuk

heb ik de ambalau besproken *) , een harssoort die volgens de Maleiers een product

is van mieren. Zoo zeggen zij ook dat de glanzige, doorschijnende dama sarang

het nest is van een soort van bijen, die geen honig vergaren.

Nog een groot aantal andere harssoorten worden in de Manangkabosche landen

van Midden-Sumatra gevonden; ik zal hier nog slechts ééne soort noemen, het

kostbare, maar zeer schaarsche drakenbloed, djaranang. Deze hars bevindt zich om

de vruchten van een rotan-palm , de rotan djaranang ^) ; de vruchten worden in een

koker geschud totdat de roode stof loslaat, die op een scherf boven vuur wordt

verhit en daarna tot kleine koekjes gekneed.

Nog andere producten levert de wildernis op, die den Maleier nuttig zijn: in

de eerste plaats de koeli manijs of kassia, de zoetsmakende
,
geurige schors

van Cinnamomum cassia^), een sierlijken boom van twintig tot dertig meters

hoogte, die ook op ladang's wordt aangeplant. De bladereu aan de oudere, horizon-

taal uitstaande takken zijn glanzend donkergroen, terwijl die van de jongere twij-

gen in verschillende tinten van karmozijn-rood gekleurd zijn. Alleen van volwassen

boomen wordt kassia gewonnen, en wel door den boom te vellen en te schillen;

de schors van jonge takjes wordt niet gebruikt, omdat die, naar 't zeggen van

de Maleiers, spoedig haren geur verliest. In de hoogere bergstreken levert de

boom een veel beter product dan in de lagere vlakten.

Van de gewassen in de rimbó die de grondstof leveren waaruit oliën bereid

meest allen tot de familie der Dipterocarpeeën en wel tot de geslachten Hopea en Shorea."
Men zou kunnen meenen dat si-rantië slechts een andere vorm is voor s er anti, maar
hoe dit zij, mij schijnt het zeker, dat de Maleier weldegelijk den si-rantië van den raeranti
onderscheidt en beide weder in soorten verdeelt.

') Zie Lijst der Houtsoorten, n". 32 vv., 213 vv. -) Lijst der Houtsoorten, n". 276.

') Lijst der Houtsoorten, n". 171. •*) Blz. 31. ') Daem onorops draco Mart.

*) Over de vragen of de kassia eene verscheidenheid van Cinnamomum Zeylanicum
Brej'n. dan wel eene eigene soort is, en of de kassia niet ook nog van andere verwante soorten

of verscheidenheden wordt vcikregen, zie Jliquel, Flora van Ned. Ind., ! bijv., Sumatra»

blz. 143.
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worden, vermeld ik hier als de voornaamste: de simauoeng, ook kapajang en

kSpèntjoeëng genoemd; de kadam of biloengkiïng; de paladjau; de laboewai; de

pangatasan; de tapoejs; de rikië; de lagan; — en van die welke, hoewel in 't wild,

meer in en om de dorpen groeien, de kajoe boeah karé of boeah tondéh en de

kaliki alang. De gewassen die aangeplant worden met het doel om uit vrucht of

wortels olie te maken, zal ik straks bespreken, en by het behandelen der nijver-

heid zal de bereidingswijze ter sprake komen.

De simauoeng ^) is een groote woudboom, met ronde bladeren, tweemaal

grooter dan een lindeblad; de bloesem, die aan het uiteinde der takjes voorkomt,

is fraai wit en vormt langwerpig ronde, groen gekleurde vruchten, die zoo groot

zijn als een kinderhoofd. Het witte vruchtvleesch heeft bedwelmende kracht en is

voor .kippen een snelwerkend, doodelijk vergif. ledere vrucht bevat van vier tot

twintig ietwat kegelvormige pitten, die een harde schaal en twee kernen hebben,

uit welke laatste de olie bereid wordt. Men verzamelt de afgevallen rijpe vruchten

of laat ze door een daartoe afgerichten klapperaap plukken.

In de tweede plaats noemde ik de kadam of biloengkiïng ''). Dit is een

liaan van aanzienlijke lengte, die rijk bloeit en vele vruchten draagt; de bloesem

is wit en de rijpe vrucht, die in grootte en vorm op een kalebas gelijkt, is fraai

geel gekleurd. ledere vrucht bevat zeven of acht pitten, die in vorm op een paar-

denboon gelijken, doch driemaal grooter zgn en harder dan een perzikpit. Ook

hier is de witte kern der pit de grondstof waaruit men de olie bereidt.

De p al a dj au -boom ^), die uitmunt door bijzondere hoogteen omvang, heeft een

gladden grijzen bast en fijn loof. In het hart, ampoeloewe, van den boom komt

de ohe voor, die men verkrijgt door diepe overlangsche insnijdingen, terwijl men de

uitdruipende olie in kleine bamboe-kokers opvangt. Dikwijls worden de insnijdingen

te vergeefs gemaakt, daar vele boomen geen olie bevatten. Een soekè per boom is

een goede oogst, die een waarde heeft van ongeveer vier gulden.

Minder kostbaar, maar ook gemakkelijker te verkrijgen is de olie van den

laboewai -boom *) , wiens aan trossen groeiende bloemen tot grijze peulvruchten

rijpen van een halven meter lengte en zes a zeven centimeters breedte. Deze peulen

bevatten tot vijftig zwarte boontjes, die een witte kern hebben, rijk aan olie.

De pangatasan -boom heeft witte bloesems en aan trossen groeiende

vruchten, met blauwgekleurde kern ter grootte van een muskaatnoot.

Even groot zijn de gele vruchten der tapoejs -boomen , waarvan de bloesem eerst

rood en daarna wit is; de vruchten groeien aan trossen van vier of vijf stuks en

de in hare pitten besloten witte kern is het oliehoudend bestanddeel.

') Pangium edule Rnw. Zie Lijst der Houtsoorten, n". 319.

-) Trichosanthes kadam Miq. ^) Zie Lijst der Houtsoorten, n". 256.

••) Waarschijnlijk dezelfde als de meleboewai, Lijst der Houtsoorten, n°. 210.
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Evenals de stam van den paladjau-boom bevatten ook die van de rikië- en

lagan-boomen oliën, die men verkrijgt door den boom om te kappen, ongeveer

anderhalven meter boven den grond. Uit het omgehouwen gedeelte draipt de olie,

die in bamboe-geledingen opgevangen wordt. De olie van den eersten boom is geel

,

die van den lagan-boom is roodachtig ^) en wordt bij het bereiden van spijzen ge-

bruikt, doch slechts in geval van nood, want zij heeft een ransigen smaak. Beide

oliën dienen tot verlichting en worden ook als geneesmiddel aangewend, de eerste

tegen jicht, de tweede tegen ongesteldheden in de ingewanden.

Ten slotte noemde ik de kajoe boeah karé of boeah tondéh en de

kaliki alang. Beide groeien in 't wild in den omtrek der dorpen. De eerste is

de bekende Aleurites moluccana, die hare Maleische namen dankt aan de

hardheid der vruchten en aan het spel maijen batondéh of batandéh , dat de jongens

er mede spelen. De kaliki alang ^) is een eenjarig gewas, waarvan de Maleier

twee soorten kent; de bladeren en vruchten van de eene zijn rood, die van de

andere groen en zwart. Van beide groeien de vruchten, die in grootte met de ram-

boetan overeenkomen en evenals deze met haren bedekt zijn, in trossen van tien

tot twaalf stuks; zij bevatten ieder drie pitjes, waaruit de olie gewonnen wordt.

Van in het wild groeiende boomen die verfstoffen opleveren, is mij alleen de

poenggei^) bekend; de bast daarvan wordt in water geweekt, dat men dan ge-

bruikt om katoen zwart te verven.

Vele wilde gewassen bevatten voorzeker goede vezelstoffen, maar slechts enkele

worden door den Maleier gebruikt. Ik noem daarvan de volgende:

De taröq*), waarvan zich de vezelstof aan de binnenzijde van den bast bevindt;

alleen jonge boomen leveren een goed product, van de oudere zijn de vezels grof

en broos.

De landië, een heester die niet hooger dan anderhalven meter wordt.

De saoetan ofbalató, een liaan die in geledingen groeit van een halven

meter lengte.

De langó-langó, een heester die veel op biloeka-gronden wordt aange-

troffen.

Eindelijk de tjoebadaq oetan^), een groote woudboom, die veelvuldig

voorkomt in de wildernissen, zoowel op de berghellingen als in de vlakten.

Alvorens van de boschproducten af te stappen, wil ik met een enkel woord

') Volgens Filet is deze boom Canarium enpteron Miq.—Miquel, Flora v. N. L,

i' bijv., blz. 90, zegt, dat de oorsprong van de lagan-olie hem nii't duidelijk is, maar

teekent blz. 206 zelf aan, dat bovengenoemde boom in 't Maleiscli lagan heet, terwijl hij

daarbij aan de lagan-olie herinnert. ') Een soort van Ricinus.

') Zie Lijst der Houtsoorten , n". 268. ') Lijst der Houtsoorten , n". 350.

') Artocarpus spec.
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nog eenige andere planten vermelden, die den inzamelaars voor hunne eigene huis-

houding uit het een of ander oogjjunt nuttig zijn. De bladeren die tot dakbedek-

king dienen, kunnen wy met stilzwijgen voorbijgaan, omdat zjj in het vijfde hoofd-

stuk reeds allen besproken zijn. Voor het bouwen der hutten worden jonge recht-

stammige boompjes geveld, of bamboe-stengels, waar deze aanwezig zijn, en als

bindmiddel dienen rètan's en lianen, die overal voldoende voorhanden zijn.

Van de eetbare plantvoortbrengselen zijn de voornaamste: de raboeëng ba-

toe eng, de uitspruitsels van een bamboesoort, die gekookt een smakelijke groente

opleveren, evenals de kool uit de bajé i), een palm wiens stam met breede scherpe

stekels bezet is. Uit de verte gezien heeft de bajé veel overeenkomst met den i b o e-

palm, die echter geen stekels heeft en waarvan de kool niet eetbaar is. De stam

van beide palmen levert een uitstekend materiaal voor vloerlatten.

Als bord doen de groote bladeren van de koembaja dienst, een moerasplant,

die niet schaarsch is; ook gebruikt men daarvoor het blad van de wilde pisang,

wier bloemklos eveneens als groente gekookt wordt.

Voor hetzelfde doel dienen ook de bloemklossen van de baloengkiïng en

van de kintjoeëng of samboeëng, een op poea gelijkend gewas, waarvan de

vrucht in uiterlijk aan de ananas doet denken.

Ter bereiding van de samba-samba worden in de wildernis de gewone limau-

soorten vervangen door de zure vruchten van de langgitan of gitan, die

oranjegeel zijn, maar in vorm niet van de manggistan verschillen.

Een slingerplant, de soelasi djambi, heeft bladeren die, op kokend water

getrokken, een drank geven welke de kopi dauoen vervangt.

Van de eetbare vruchten zijn de beste: de rotan-vruchten, de salaq^), de

tjoebadaq rimbö en de djamboe poerawé^''), welke laatste echter niet in de

rimbó, maar alleen op de grens daarvan, in biloeka moedó, wordt aangetroffen.

De vruchten van een poea-soort, de boeah tjikaloe, die peervormig zijn, van

de grootte eener pruim, maar geschubd als de salaq en roodgeel gekleurd, bevatten

in drie hokken, door dunne vliezen gescheiden, kleine zwarte pitjes, met weinig

vruchtmoes, dat, evenals de pitjes, sterk naar anijs smaakt.

Nog verscheiden andere hoornen leveren eetbare vruchten , maar de meeste zijn

zuur en scherp, zooals die van de ban ai en van de tajé, welke laatste tot de

mangga-soorten behoort.

Veel meer dan in de Padangsche Bovenlanden troffen wij op onze tochten door

de wildernis van Rawas naar Lebong smakelijke wilde vruchten aan. Rijkelijk ver-

') De bajé schijnt Areca horrida Griff. te zijn, de iboe, in Rawas iboel gehee-

ten, Pho lidocarpii s Ihur BI.

-) Zalacca edulis BI. ) Lijst der Houtsoorten, n". 369 en 73.
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tegenwoordigd is de t o e n g a u ') , en niet minder de t a p o ï in westelijk Rawas en

Lebong. Laatstgenoemde vrucht heeft het uiterlijk van een renet-appel, laat zich,

rijp zijnde, gemakkelijk in drieën splijten en vertoont dan in het midden een zwam-

achtige, driehoekige kolom, waartegen aan iedere zijde twee pitten geplaatst zijn

met wit vruchtmoes omgeven, in een fijne schil besloten. De smaak van dit vrucht-

moes is aangenaam zuur en tevens specerijachtig. Ook is er een soort van deze

vrucht met geel vruchtmoes, dat den specerijsmaak mist.

Na deze beschouwing van de rijke gaven, den Maleier geschonken door den

grond dien hij zoo onbillijk tanah mati noemt, zullen wij een bhk werpen op de

tanah hidoeïq, de door hem ontgonnen akkers, op zijn landbouw en de producten

die hij daarvan oogst.

In de eerste plaats moeten wij dan de sawah's noemen. Deze zijn voor de

rijstcultuur aangelegde velden, die op eenigerlei wijze een geregelden watertoevoer

hebben. Men onderscheidt ze in twee soorten: de sawah bantjah, bèntjah

of dalam, dat zijn de op moerasgronden aangelegde, die niet zelden zoo diep

zijn, dat men er tot ver over de knieën in de modder zakt, en de sawah darè,

di goeroen of katanahan, welke het meest voorkomen; het zjjn velden die

een gedeelte van het jaar droog liggen en alleen ter wille van de cultuur besproeid

worden door water, dat men afleidt uit een beek of een bron.

In de bergstreken, waar het terrein geaccidenteerd is en bronnen en berg-

stroompjes overvloedig worden aangetroffen, heeft de besproeiing plaats door middel

van waterleidingen, banda, die vaak met veel overleg over een uitgestrektheid

van meerdere kilometers langs de hellingen der heuvels zijn aangelegd; dikwijls is

de leiding in de rotsen uitgehouwen of wordt het water over een ravijn gevoerd,

waartoe men gewoonlijk goten van klapper- of anau-stammen gebruikt. Een enkele

banda is soms voldoende om al de sawah's eener negari van water te voorzien , en dat

is de reden waarom ieder ingezetene verplicht is bij den aanleg en het onderhoud

mede te werken. Wanneer de sawah's niet langer besproeid behoeven te worden,

dan wordt de leiding afgesloten en laat men die aan haar lot over tot het volgend

seizoen. Eenige herstelling is dan altijd noodig, waar aardstortingen hebben plaats

gehad of waar de dijkjes door het vee, dat op de braak liggende sawah's geweid

wordt, beschadigd zijn. Het aanvangspunt der leiding, waar het water haar binnen-

treedt, heet kapaló banda of moekó banda, en is gewoonlijk uit rolsteenen

stevig opgezet, maar wordt toch dikwgls bij zware bandjije geheel verwoest. Het

openen der kapaló banda heeft in 't einde van October of in het begin van November

telken jare met eenige plechtigheid plaats; een geit, koe of karbouw wordt geslacht

') Zie Afd. Taal, biz. 65.
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en er wordt feestgevierd en om een goeden oogst gebeden, mamasang kaoel,

op den dag door hoofden en oudsten, gewoonlijk in overleg met het Europeesch

bestuur, vastgesteld. Te Padang zijn daarbij zelfs de Gouverneur en onderschei-

dene hooge ambtenaren tegenwoordig, en de Gouverneur steekt daar de eerste

spade in den grond, nadat door den Kali, in een gebed aan Allah, een overvloedige

oogst is afgesmeekt. In de Manangkabosche landen valt de kop van het geslachte

dier ten deel aan de familie wier voorouders de eerste bewoners der negari waren

of die de eerste sawah's aanlegden, manaroekó sawah, mantjantjang

kapald banda. Het feest wordt veelal bij de kapaló banda gevierd of op een

andere plaats in de open lucht, en iedereen brengt, op doelang's en talam's, te

voren gereed gemaakte spijzen mede. Den dag na het feest vangt de eigenlijke

arbeid van het in orde brengen der waterleiding aan.

In het oostwaarts gelegen vlakkere land, waar de rivieren zooveel minder

verval hebben en dus de waterleidingen al te lang zouden worden en aan de dun

gezaaide bevolking te veel arbeid kosten, daar voorziet men in een geregelden

wateraanvoer door kintjije's (PI. XCU), dat zijn raderen die door den stroom der

rivier worden rondgedraaid , en op wier omtrek bamboe-kokers bevestigd zijn, die

het water uit de rivier opscheppen en uitstorten in een goot waardoor het naar

de sawah wordt gevoerd. De benamingen der onderdeden en het materiaal waaruit

ze vervaardigd zijn, heb ik in de plaatbeschrijving vermeld. Om meerdere stroom-

snelheid en daardoor sneller omdraaien van het wiel en grooteren toevoer van water

te krijgen, wordt de rivier gewoonlijk afgedamd, zoodanig, dat aan de zijde waar de

kintjije staat, slechts een nauwe doortocht voor het water overblijft. Wanneer de

rivieren zich een diepe bedding hebben ingesneden, dan worden kintjije's van zeer

groote afmetingen vereischt, daar de middellijn van het wiel altgd grooter moet

zgn dan de hoogte van den oever bij lagen waterstand.

Ouder de sawah di goeroen worden er ook aangetroffen die geheel en al van

den regen afhankelijk zijn, omdat een kintjije niet kan worden aangewend en 't

aanleggen van een waterleiding te groote nioeiel^kheden oplevert. In jaren van

buitengewone droogte hebben die sawah's het meest te lijden, maar ook voor de

andere is dan de wateraanvoer uit de half uitgedroogde riviertjes ten eenenmale

onvoldoende om een goed gewas te kunnen geven. Dan worden allerlei middelen

beproefd om regen te krijgen, maar men gaat daartoe niet over dan ter elfder

ure, en dat is de reden dat het dikwgls den schijn heeft, alsof die pogingen met

een goeden uitslag bekroond worden.

In de XUI Kètó gaat men daarbij op de volgende wj'ze te werk. De vrouwen

van het dorp trekken gezamenlijk naar de rivier en begeven zich te water, alleen met

een kaijen gekleed. Onder heftig geschreeuw en gegil gooien ze elkander met water,

basimboewe-simboewe; ook heeft eene der vrouwen een zwarte kat medege-
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bracht, die men een tijd lang laat rondzwemmen en dan aan wal laat gaan, terwijl

al de vrouwen bet dier met water nagooien. Dit basimboewe-simboewe wordt iederen

dag herhaald tot er eiudelijk regen komt.

Te Soepajang worden bij langdurige droogte door de vrouwen optochten langs

de dorpspaden gehouden, waarbij tjènong-muziek het gillen van la ILlha ill' Allah

afwisselt.

Gedurende den tijd dat de sawah's braak liggen, hebben de pamatang's, de

dijkjes welke de velden insluiten en ze verdeelen in vakken, die den eigenaardigen

naam van piriïng, bord, dragen, veel te lijden door het grazend vee, en om

nu te voorkomen dat het water te spoedig afvloeit zonder in den bodem te dringen,

is het noodig al aanstonds de pamatang's op te hoogen met aarde, die aan den

kant van de sawah wordt uitgespit ; die arbeid heet manambaq pamatang.

Wanneer na eenige dagen de grond voldoende vochtig is, vangt de verdere bewer-

king aan, die verschillend is, al naar gelang men over karbouwen of koeien kan

beschikken of niet. In het laatste geval wordt de grond in breede kluiten open ge-

slagen door middel van een slagspade, de pangkoewe södoq of soedoewq

(PI. XC fig. 5), en is de aarde hard of steenachtig, dan gebruikt men ook de

rechte of steekspade, tambilang (PI. XC fig. 8).

Onder ruimen toevoer van water blijft de sawah eenigen tijd zoo liggen totdat

gras en struiken beginnen te rotten, maasam roempoeï; dan wordt er nog-

maals gespit, en tegelijk worden de kluiten zooveel mogelijk met den voet fijn ge-

maakt, maloenjahi, maharoe djo kaki of mantjatoewq loenjah. Het

verbrijzelen der aardkluiten kan op die wijze echter niet voldoende geschieden, en

daarom volgt nu een bewerking met de slaghark, de soengkoewe kawi

(PI. XC fig. 1), een werktuig gelijkende op het bij ons te lande in de turfveenen

gebruikelijke. Nu zet men het fijnraaken voort met de koeïje sawah, harken

waarvan twee soorten bekend zijn (PI. XC fig. 2). Dan worden de pamatang's

verder afgewerkt, marambah ngarai, manabé pamatang of manjisiëq

pamatang; met de rembè (PI. XC fig. 10), een gebogen mes, spit men het gras

met wortel en al af, legt daarna de zoden omgekeerd tegen het dijkje en bedekt

dit vervolgens met een laag slijk. Opdat het water zich gelijkelijk zou kunnen ver-

deelen, moet de sawah zooveel mogelijk horizontaal zijn, en om dit doel te bereiken

wordt de t o e n d ó (PI. XC fig. 7) gebruikt , een plank waarin een steel gestoken is

;

deze plank wordt door de sawah getrokken, en zoodoende de plaatsen waar kuilen

zijn, met slijk gevuld. Na deze bewerking, die mSlandéh of malindijs heet,

zijn de velden ter beplanting gereed en vertoonen zij zich, uit de verte gezien, als

een eindeloos aantal spiegels, in grgze lijsten gevat.

In de streken waar de veestapel groot is, zooals in Soengei-Pagoe en Rantau-

di-baroew, worden de sawah bantjah, die, omdat ze te diep zijn, niet geploegd

111.-1. 41
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kunnen worden, niet omgespit, maar men drijft er een kudde karbouwen in rond,

oude en jonge, die met hunne breede hoeven den moerassigen grond kneden en

dooreenwerken. Deze wijze van de rijstvelden gereed te maken heet raarantjaq;

als het met genoegzame zorg is geschied, kan ook het fijnmaken der kluiten met

de hark achterwege blijven, zoodat dan alleen het effenen van de sawah en het in

orde brengen van de pamatang's overblijft.

Ter bewerking van de sawah daré gebruikt men in den regel ploegvee, kar-

bouwen, zoowel mannetjes als wijfjes, of djawi's, maar van deze, met zeldzame uit-

zondering, alleen de stieren. Over den leeftijd en de wijze waarop de dieren worden

afgericht, zal ik in een volgend hoofdstuk het een en ander mededeelen, hier ver-

meld ik alleen, dat de Maleier zijn karbouw of djawi uitstekend weet te dresseeren,

en een enkel woord voldoende is, om het dier aan den wensch zijns meesters te

doen gehoorzamen. Gewoonlijk wordt driemaal geploegd, mambadjaq, telkens

met een dag of tien tusschenpoozing ; soms ook wordt maar ééns of tweemaal ge-

ploegd en laat men den grond verder op de beschreven wijs door karbouwen bewer-

ken. Het eerste ploegen heet badjaq moeló, het tweede, waarbij de oude vore

rechthoekig gesneden wordt, badjaq poetoejs of badjaq balie q, en de laatste

maal, waaraan het manabé pamatang voorafgaat, badjaq dj arang-d ja-

rang of mangatjan. Nu wordt de koeije vervangen door een egge, sikè

(PI. LXXXIX fig. 4), waarvoor men een karbouw of een djawi spant. Heeft men

ploegvee genoeg en niet te veel veld onder den ploeg, dan egt men twee-, soms

driemaal, maar meestal heeft het slechts eenmaal plaats.

Met den ploeg wordt de grond slechts ±10 cm. diep omgewerkt, met de

slagspade meer dan anderhalf maal zoo diep, en daarom is het bewerken met de

pangkoewe boven het ploegen te verkiezen. Bij het marantjaq wordt de grond ook

vrg diep omgewoeld, maar daaraan is het nadeel verbonden dat de ondergrond te

vast aangestampt wordt. Zeer dikwijls treft men in oude sawah's, op een diepte van

ongeveer 20 cm., een voor water nagenoeg ondoordringbare grondlaag aan, tan ah

napa, die oorzaak is dat de landbouwer slechts een middelmatig product van zijne

velden trekt. In enkele streken heeft het badjaq moeló vóór de onderwaterzetting

der akkers plaats, en deze verstandige maatregel, waardoor licht en lucht hunne

werking op den omgewoelden grond beter kunnen uitoefenen , vindt zijn loon in

een ruimeren oogst.

De padi wordt op de sawah niet gezaaid, maar geplant, en de benoodigde

plantjes, banië, worden vooraf op kweekbedden, pasamajan of pasoemajan,

geteeld. Het aanleggen der kweekbedden heeft plaats vóór- of nadat men begonnen

is met het bewerken der velden, al naarmate een grootere of kleinere uitgestrektheid

sawah's bearbeid moet worden; want de zaailingen zijn voor overplanting geschikt

veertig tot vijf-en-veertig dagen na de zaaiing. Ze zijn dan ongeveer 30 cm. lang en
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2 tot 3 mm. dik. .Ton<i-ere plantjes zijn te toer, en oudere leveren een minder

krachtig gewas, maar kunnen toch desnoods gebruikt worden.

Niet overal heeft de aanleg der kweekbedden met evenveel zorg plaats, want

in sommige streken wordt daarvoor slechts nabij de sawah's op een of ander hooger

gelegen terrein een stuk grond van onkruid gezuiverd, met een heg van ruwe takken

of bamboe omtuind, en daarna omgewerkt, waarbij nog het uitzaaien der padi-

korrels, manaboewe banië, niet zelden veel te dicht geschiedt om een krachtig

gewas mogelijk te maken. Men strooit dan een weinig aarde over het zaad, soms

ook wat asch, om insecten verwijderd te houden, en bedekt het, manjauoewq,

malampoq, met loof van varens of poea, met ilalang- of klapper-bladeren, opdat

de vogels de padikorrels niet zullen oppikken. Zoodra de padi als een naald te

voorschijn komt, worden die bladeren weggenomen.

Meer algemeen dan deze wijze is het aanleggen der pasaraajan op de manier der

sawah's zelven. Na goed omhegd te zijn, wordt de grond omgespit, fijngemaakt,

di loemè, en daarna besproeid. In het midden van het kweekbed worden takjes

si-tawa en si-dingin gestoken. De zaadpadi wordt, na zorgvuldig gewand te

zgn, gedurende vier of vijf dagen geweekt in een aarden pot; dan begint ze te

ontkiemen, hetgeen manggigi heet, en eerst daarna wordt zij naar het kweekbed

gebracht, waarbij de volgende formaliteiten plaats hebben. Een vrouwelijke doekoen

mengt een halve tjoepaq si-poeloeï met een halve geraspte klappernoot, doet het

mengsel in een kom en plaatst die op de pasamajan, bij de in den grond gestoken

takjes si-tawa en si-dingin. Nu zijn de aardgeesten, djoembalang tanah, ver-

zoend, en kan men tot het zaaien overgaan. Dit is het werk der vrouwen, die

daarbij de haren los over de schouders moeten laten hangen, opdat de padi welig

zal opschieten en een langen stengel krijgen. Na het zaaien en bedekken met ila-

lang of bladeren neemt men de kom met si-poeloeï en klapper mede naar huis,

waar de inhoud door de kinderen wordt gegeten.

Meestal kan de banië, na op deze wijze gezaaid te zijn , reeds een maand

later worden overgeplant; maar ook dit geschiedt niet zonder de iu het oog van

den .Maleier onmisbare voorzorgsmaatregelen. Nadat zij voorzichtig is uitgetrokken,

mamboeboeï, mantjaboeï of mambatjoeï, wat natuurlijk bij het gebruik

van besproeide pasamajan's met veel minder schade voor de teedere wortels kan ge-

schieden dan bij droge, worden de plantjes aan bossen gebonden van ongeveer 15

cm. middellijn en in manden naar de sawah gebracht, na alvorens getopt te zijn,

di karè oedjoeëng, tot op ongeveer 20 cm. lengte. Dat toppen heeft plaats

om de plantjes spoediger te doen uitschieten en ze meer stevigheid te geven.

In het midden van de sawah plaatst men één of meer bosjes banië, en daar-

omheen galoendië- en bingkasó-bladeren , een formaliteit die di tandjaq-an

djoendjoeëng banië heet; dan wordt er een gebed uitgesproken, waarin om
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een goed gewas wordt gevraagd, een gebed dat bij gelijke strekking hier en daar

nogal afwijkingen in den vorm bevat, en waarin al de onderdeelen van de plant

met liefelijke namen genoemd worden.

In de L Kötó planten ook de mannen, maar overal elders is dit het werk der

vrouwen, die daarin eene groote bedrevenheid hebben. Ter bevordering van de

noodige regelmaat geschiedt de arbeid onder de leiding van een oudere vrouw, die

toewó tanam heet. Ieder der vrouwen heeft een b i d o e w q of een 1 i m é h bg

zich, een schuitje van hout ofoepië pinang (PI. LXXXIX fig. 6 en 7), waarin

de plantjes liggen, wier wortels van de daaraan klevende aarde ontdaan zijn door

ze eerst nat te maken en daarna tegen den voet te slaan.

De plantjes worden op rijen, in den regel een weinig schuin, in de modder

gestoken, minstens vier, hoogstens acht bij elkander, gemeenlijk op den onderlingen

afstand van ± 30 cm., boedjoewe dan lintang. De toewó tanam plant de

eerste rij, terwijl de andere vrouwen zich over de geheele breedte van de sawah

verdeelen en ieder een rij of vier voor hare rekening nemen; steeds achteruitgaande

richten zij zich naar de eerst geplante rij , en planten , als zy er goed in bedreven

zyn, 16 stoelen, roempoen's, in de minuut. Op zeer vruchtbare akkers wordt

de padi wijder uit elkander geplant dan de bovenvermelde norma, omdat zy daar

grootere roempoen's zet.

In de lagere streken leveren het op de sawah verrotte of verbrande stroo, het

ondergeploegde gras en de langdurige besproeiing genoegzame bemesting op, om

den landbouwer jaar op jaar een ruimen oogst te verzekeren; maar op de koudere

bergvlakten, zooals te Alahan-paudjang, is een geregelde bemesting noodzakelijk

om den grond voor uitputting te behoeden. Daar wordt het geheele jaar door mest,

lamboewq, verzameld, uit asch en padi-kaf, sakam, en de uitwerpselen der

grazende paarden, koeien en karbouwen bestaande. Dagelgks ziet men, in en nabg

het dorp, kinderen bezig om de mest in mandjes bijeen te brengen. Ook wordt in

de dorpen der lagere streken asch opgekocht tegen kippen, vruchten of enkele centen,

en niet zelden ontmoet men op den weg die van Solèq naar Alahan-pandjang leidt,

Maleiers die een grooten zak met asch op het hoofd dragen , tot mest voor hunne

sawah's bestemd.

Het bemesten geschiedt niet overal op dezelfde wijze. Soms wordt de mest, als

men er ruim van voorzien is, over de sawah gebracht, maar in den regel bepaalt

men er zich toe de wortels van ieder bosje plantjes, voordat het in den grond ge-

stoken wordt, in de fijngemaakte mest te doopen, die in de Hméh of de bidoewq

waarin ook de plantjes liggen, of in een afzonderlijk schuitje is opgehoopt. De

mannen brengen de mest op een hoop bij de sawah en eene vrouw heeft tot taak

de liméh's der plantsters telkens met mest te vullen. Een weinig mest wordt om

de wortels van ieder bosje banië tot een kluit geknepen.
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Meestal blijft een ijroot pfetal zaailinpfen over, omdat men veel meer zaad ge-

bruikt dan noodig is; de overtollige banië blijft deels op de pasamajan staan en

sterft daar een langzamen dood, deels wordt ze bij elkander aan den kant van de

sawah geplaatst, met bet doel om ze tot inboeten te gebruiken, wanneer eenige

plantjes op den akker niet slagen. Voor een hectare sawah wordt tusschen de 24

en 28 kilo zaadpadi gebruikt; de opbrengst van een zeer goeden akker is 2600

kilo, waaruit volgt, dat men bij tweehonderdvoudigen oogst met ±13 kilo zaad-

padi zou kunnen volstaan. Maar ofschoon zulk een productie in de Ommelanden van

Padang, in de XIII Kotó, in Soengei-Pagoe en elders voorkomt, wordt zij lang

niet overal verkregen; in het zuid-oostelijk gedeelte der Padangsche Bovenlanden

is de opbrengst gemiddeld honderdvoudig, en in het Alahan-pandjangsche daalt zij

zelfs tot een vijf-en-dertigvoud van het gebruikte zaad. Te Si-Lagó telde ik de

korrels van een aantal halmen en vond als laagste cijfer 162, als hoogste 185 korrels

aan één halm.

Voor zaadpadi worden altijd de krachtigste aren uitgezocht en afzonderlijk in de

padi-sehuren weggeborgen. Om het verwisselen van zaad bekommert de Maleier zich

niet; eerst wanneer de oogst herhaaldelijk beneden het gemiddelde blijft, gaat hij

er toe over, ander zaad dan van zijn eigen velden te gebruiken. Als regel geldt

dat padi van sawah's niet op ladang's wordt gebruikt, noch omgekeerd, omdat

men anders een zeer schraal of in 't geheel geen gewas zou krijgen.

Alvorens het een en ander mede te deelen omtrent het te veld staande graan ^

zal ik thans de mij bekende namen vermelden, waarmede de Maleier in onderschei-

dene deelen van Sumatra de padi in de verschillende stadia van hare ontwikkeling

noemt.

NAMEN DER STADIA VAN GROEI.

Te Soepajang.

1

.

Baloewai pang-

kè 1).

2. Angin-anginan ^).

3. Maékoewe pipi.

4. Èlèq di siang ka- Baloewai anaq

tjiëq.

Te Solèq.

Baloewai tanam.

OMSCHRIJVING.

De eer.ste dagen na het overplanten.

De plantjes beginnen nieuwe uitspruitsels te

krijgen, waar de wind reeds vat op heeft.

De nieuwe bladeren hebben zich ontwilckeld,

en zien er uit als de staartveer van een rijst-

vogeltje.

De stengel verbreedt zich tot het krijgen van

zijstengels; het is de tijd om voor 't eerst te

wieden.

') Of deze benamingen ook te Solóq gebruikt worden , is mij niet bekend ; zij werden mij

daar niet genoemd , maar ook evenmin andere die er mede overeenkomen. Het is echter niet

zeer waarschijnlijk, dat op de eene plaats een zooveel grooter aantal onderscheidingen in den

stand van het gewas zou gemaakt worden dan op de andere.
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5. Mangipaq anaq.

6. Maroewé pakaq i).

7. Baparoeï katjiëq.

8. Baparoeï gadang.

9. Tabi babataug-

batang.

10. Lapé tabi i).

11. Mangampa ').

12. Toendoewq.

13. Lajoe-lajoewaui).

14. Koeni'ing.

1 5. Masaq.

16. Koeboew.

Manjoesoen paloepaq

(paloepah?), ook wel

manjarè dauoen ge-

noemd.

Baparoeï katjiëq, ook

marigandoeëng boe-

ngó genoemd.

Baparoeï gadaug.

Tabi of babantang-

bantang boengó.

Maarau maba.

Koeniïng.

Masaq.

De zijstpngels hebben zich geheel oi twik-

keld ; de bladeren omsluiten de stengels.

De stengels hebben geledingen gekregen , van

buiten zichtbaar aan de verdikkingen , en van

binnen door een vast weefsel van elkander ge-

scheiden.

De pSdi begint zwanger te worden , bloesem

te dragen.

De stengels zijn van boven dik en rond.

De pluimen komen te voorschijn; overal spreidt

de bloesem zich uit.

De padi staat geheel in bloei.

Over het veld is als 't ware een kleed van

bloesem uitgespreid.

De vrucht heeft zich gezet en de halmen

zijn neergebogen.

De groene kleur begint te verbleeken.

Het graan is overal geel.

De pSdi is rijp.

De korrels hebben de noodige stevigheid en

't graan is dus geschikt om gesneden te worden.

Het onderhoud van het te veld staande graan bepaalt zich, behalve de straks

te bespreken middelen ter wering van schadelijk gedierte, tot de zorg voor het be-

vloeiingswater en tot het schoonhouden van de akkers en dijkjes.

Gedurende het beplanten heeft men den toevoer van water verminderd, omdat

de stroom de nog los staande banië zou schaden. Na één of twee dagen laat men

weer volop water toe, en zorgt dat daarin geen stoornis komt, totdat na zestig of

zeventig dagen de stengels zich beginnen te verdikken; dan laat men, bij matiging

van, den toevoer, een grooter gedeelte van het water afvloeien, terwijl in het

midden van de sawah of langs de kanten een greppel wordt gegraven, waarin zich

het overtollige water vergaart.

Geregeld gaat men nu met het verminderen van de besproeiing voort, en legt,

zoodra de korrels zich gevormd hebben, de sawah's droog. Hoe voordeeliger het

gewas staat, des te eerder gaat men tot geleidelijke drooglegging over, en ook ver-

mindert men het water wanneer er overvloedig regen valt.

Het wieden, dat manjiang heet, heeft minstens twee malen, maar ook dikwijls

drie malen plaats; men gebruikt daarbij de pangkoewe of de rembè, doch het

geschiedt ook wel zonder werktuig, eenvoudig met de handen.

') Zie de noot der vorige bladzijde.
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De eerste maal wordt gewied, siang kiïtjiëq, na dertig of vijf-en-dertig

dagen, soms ook wat vroeger; de padi is dan ongeveer een halven meter lang. Het

gras en onkruid wordt uitgetrokken en blijft op de sawah liggen rotten ; nauw-

keurig gaat men na, of er ook padi-planten los staan of omgevallen zijn, die dan

worden aangedrukt of opgezet; en wanneer in sommige roempoen's enkele plantjes

zgn gestorven , dan worden die aangevuld uit andere die bij het planten of opgroeien

overvloedig groot zijn uitgevallen. Kè oempang di sisip, zegt de Maleier, d. i.

,

als er ongelijkheid bestaat, worden (de kleinste) aangevuld. Ook worden de pama-

tang's nagezien en, waar ze beschadigd zijn, hersteld.

Het tweede wieden, siang gadang, heeft plaats dertig dagen na het eerste;

gras en onkruid worden nu ondergewerkt en in koudere streken wordt nu ook

mest op de sawah gebracht.

Even vóórdat de paui vrucht begint te zetten, wordt ten derden male gewied,

maroempé of siang sèmbèq, doode halmen worden afgeplukt en de dijkjes

worden geheel van onkruid gezuiverd en met slijk opgehoogd, malètèng pama-

tang, waarmede men hoofdzakelijk beoogt de muizen te verwijderen, die zich nes-

telen in het gras en onkruid dat op de pamatang's groeit. Wanneer reeds vroeger

veel muizen worden waargenomen , dan legt men de sawah's een dag of acht droog

;

ook worden dan doah's uitgesproken en takjes van de dilandi-struik met de bladeren

er aan langs de kanten op de pamatang's gelegd.

Maar behalve de muizen heeft de padi nog vele andere vijanden , werkelijke

en vermeende, en tegen die allen trekt de Maleier te wapen met middelen die vaak

even onschuldig zijn als de kwaal.

De djoembalang is een aardgeest die, naar de volksmeening, de padi rooft

en verstrooit; overal bij den oogst moeten tegen zijn booze praktijken goede voor-

zorgen genomen worden, maar ook reeds vroeger mag men die niet geheel achter-

wege laten. Op PI. XCHI fig. 1 en 2 is het middel afgebeeld, door de Maleiers

pangidaman padi genoemd , dat dikwijls reeds vóór het planten op de sawah

wordt geplaatst, en vernieuwd wordt, wanneer het vergaan mocht zijn voordat de

padi rgp is.

Het jonge gewas heeft soms veel te lijden van rupsen of van insectenlarven

die zich in den stengel ontwikkelen. Om de eersten te verdrijven legt men de

sawah's eenige dagen droog, en als middel tegen de laatsten dienen gestampte

g a 1 o e n d i ë-bladeren , die over de sawah gestrooid worden , zoomede de vergruisde

bast van sommige boomen, als djariïng, limpoeëng en patei ').

Als de halmen dor staan of rood worden, dan wrijft men limpauoeëng-vruchten

fijn en legt die vóór de opening in de pamatang waardoor het water op de sawah

1) Zie Lijst der Houtsoorten, n". 76, 100, 253.
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vloeit. Tijdens den bloei en de vruchtzetting zijn het niet zelden groote zwermen

pianggang's, wantsen , die den landbouwer den oogst betwisten. Tegen deze ge-

vreesde plaag zijn velerlei middelen in gebruik. Zoo brandt men rookende vuren op

de sawab-dijkjes , of wel men wikkelt zwarte peperkorrels en zout in dauoen

karisi, dorre pisang-bladeren , en bindt die pakjes aan de padi-halmen. Ook wendt

men bezwerings-formulieren aan, die men met een stekelvarkenspen op een klapper-

blad grift, dat, tot een ring gebogen, in een van boven gespleten stok bevestigd

wordt. Verscheiden zulke voorwerpen, tangka pianggang, troffen wij aan op

de hoeken van de sawah's in den grond gestoken. Het formulier op de klapper-

bladeren is bet 17"^^ vers van bet S^te hoofdstuk uit den Koran en luidt als volgt:

jVaXc /y;*M, 2JJI ^1^ Lü.iM.=> s!^ Xjul ^JuÜXmÜ

„En gij hebt hen niet gedood, maar God heeft hen gedood, en gij hebt niet

geworpen, toen gij wierpt, maar God heeft geworpen, (en) opdat bij aan de ge-

loovigen daardoor een schoon bewijs zou geven; want God hoort en weet."

Volgens het gevoelen van de Arabische godgeleerden doelt dit koran-vers op

het wonder dat Mohammed in den slag bij Bedr verrichtte, toen hij den vijand op

de vlucht joeg door hem met kiezelsteenen te werpen. Misschien ligt deze overleve-

ring ook ten grondslag aan het gebruik om kiezelsteenen te mengen in de straks

te vermelden tangka, welke over de sawah wordt gestrooid om den boozen geest

te verdrijven die schade aan het gewas heet toe te brengen.

Zoodra het graan begint te rijpen , moeten over dag de vogels en des nachts

de herten en wilde zwiynen worden geweerd. Men maakt daartoe gebruik van de

oemban tali (PI. XXVI fig. 4), een slinger van touw gevlochten, waarmede

men steenen werpt. Bij den worp wordt een felle slag gehoord. Meer algemeen is

het volgende middel. Kondom de velden steekt men stokjes in den grond van ruim

een halven meter lengte; van boven zijn die stokjes een weinig gespleten en in

die spleet wordt een stukje oud katoen gestoken, dat vooraf gedrenkt is in een

kooksel van zwavel, hars, bast van den si-boesoewq-boom en kalmoes-wortel , en

waarin niet zelden ook een vlokje menschenhaar gebonden wordt. Gewoonlijk wordt

boven het lapje, om het tegen den regen te beschutten, een manggis- of kan-

doeëng-blad geplaatst. Men zegt dat de reuk van die lapjes de herten en wilde

zwijnen verwijderd houdt.

Een meer afdoend middel is zeker het bewaken, manggaró, der velden, dat

dag en nacht door twee of meer personen geschiedt en waarvoor uit ruwe takken
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en bladeren hutjes gebouwd zijn (PI. XLVI fiir. 1), die g oelaug-goelang, soe-

doeëng-so ed oeëii g ,
panggoeëng, dangau of baroeëng-baroeëng

genoemd worden. Den geheelen <lag hoort men het eentonig wanklinkend geschreeuw

der vrouwen die de vogels verjagen. In de evengenoenide hutten, vanwaar men naar

alle zijden een vrij uitzicht heeft, komen tal van koorden, hetzij rètan's of lianen,

aka, bijeen, die in alle richtingen over de sawah gespannen zijn, marantang tali

djoewè-djoe wè, zooals men dat noemt. Die koorden worden gesteund door gegaf-

felde staken, d j oe wè-djoe wè, die van afstand tot afstand in den grond zijn gesto-

ken. De menschen die in de hut de wacht houden, behoeven slechts aan de koorden

te trekken , om een aantal daaraan gehangen stukkeu boomschors , doek of groote

bladeren in beweging te brengen, en zoodoende de rijstvogels te verschrikken, die

in groote vluchten op de rijpende padi neerstrijken. Soms zijn de koorden ook ver-

bondeu aan kleppers, prilïikoeï, PI. LXXXIX fig. 5, wier ratelend geluid zoowel

vogels als herten en zwijnen moet verjagen. Als er een beek of rivier in de nabij-

heid stroomt, dan wendt men niet zelden een daarin voorkomende of kunstmatig

aangelegde kleine stroomversnelliug aan, om de djoewè-dj oe wè-touweu in be-

weging te brengen en de palakoeï's te slaan. Daartoe laat men al de koorden

samenkomen in één enkel, dat aan een veerkrachtigen bamboe-staak gebonden is;

nog een andere rotan is bevestigd aan dien nabij den oever staanden staak en

draagt aan het andere uiteinde een plankje, dat ter hoogte van de stroomversnel-

ling is gehangen, zóó dat het even het water aanraakt en dus door ieder golfje in

beweging wordt gebracht.

Om de vogels te verjagen, plaatst men ook vogelverschrikkers, pilagó, in

de sawah's, volkomen gelijkende 0]i de aangekleede stokken die in de vaderlandsche

kersenboomgaarden en groentetuinen worden aangetroffen.

In de vlakkere streken richten de olifanten vaak groote verwoestingen op den

akker aan; de sterkste heggen zijn machteloos tegen die kolossen en alleen het bran-

den van groote vuren kan ze uit de sawah's verwijderd houden.

Vijf of, in de koudere streken, zes maanden na het planten, is de padi geschikt

om geoogst te worden. Juli en Augustus zijn de oogstmaanden, maar ten gevolge

van het ongelijkmatig bewerken van de sawah's is de padi o]» de verschillende

akkers zelden gelijktijdig rijp, — jammer genoeg voor den landbouwer, omdat

daardoor zgn gewas aan veel meer schade van insecten en andere dieren is bloot-

gesteld. In 't begin van Augustus 1877 was te Alahan-pandjang en te Si-Lagó de

oogst in vollen gang; te Solöij was men er pas mede aangevangen, en een gedeelte

van het graan bloeide daar zelfs nog niet. Aan de andere zijde van het Barisan-

gebergte te Ngalau-gadang was de oogst reeds meer dan een maand binnengehaald

en te Soengei-Pagoe was men er juist mede begonnen. In de XII Kètö stond het

gewas half November op de sawah's in bloei, terwijl het daar op de droge velden

IlI. i. 42
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reeds rgp was. Aan den mond van de Marnoen vonden wij in Juni de bevolking

bezig met planten. In Juli was te Laogki zoowel als te Loeboewq Taroq de padi

reeds gesneden, te Si-Bakoewe was ze pas rijp, terwijl men meer oostwaarts overal

met snijden en dorseben bezig was. Maar vóórdat men met oogsten aanvangt zijn

er weer onderscheidene formaliteiten in acht te nemen, die, boewei overal betzelfde

doel bebbende, toch bier en daar verschillen. Om de kwade praktijken van de

djoembalang padi, ook langkisau en rangkèsó genoemd, te voorkomen, worden

door een persoon die de daartoe noodige alémoe bezit (in sommige streken, zooals

te Sabi-Aijië, is zelfs de Imam met die duivelbezweringen belast), op de hoeken

der sawab palapah koe wai-koe wai in den grond gestoken, dat zijn de met

doorns bezette bladstelen van een plant wier vruchten op de bekende salaq gelijken.

Ook behoort daartoe bet balimau, besprenkelen met citroenwater , en het over

de sawab strooien van een zoogenaamde tangka, uit de zonderlingste bestand-

deelen samengesteld, zooals stukjes oud ijzer, grint van een droogliggende rivierbank

,

aan schijfjes gesneden limau poeroeï (een sterk riekende citroensoort), stukjes limau

kambiïng, kalmoeswortel, anau, klapper- en sampije-wortels, verschillende doorns,

tjindawan anggó (een paddestoel), kurkuma, aijië katinagan of tjinagan (ijzerhou-

dend water), aijië panjapoewan (water waarin de smid ijzer afgekoeld heeft), roem-

poeï saroeï (een grassoort), aka kalimpanan (een liaan) en verscheiden andere zeer

heterogene zaken meer. Niet ongewoon is het ook de bladeren van de si-tjèré

onder den Koran te leggen, terwijl de 36e Soera, de Soera ja-sin, gelezen wordt;

de aldus geheiligde bladeren worden onder de evengenoemde bestanddeelen gemengd.

Den volgenden morgen gaat een oude vrouw naar het rijstveld en bindt daar drie

roempoen padi bij elkander met banang pantjonó, d. i. een koord uit wit,

rood en zwart garen gedraaid; daarna brandt zij een weinig koemajan onder het

uitspreken van een doah. In die doab wordt het gewas geprezen, en gebeden dat

er niets verloren moge gaan. Nu wordt een mandvol padi gesneden, naar het

wachthuisje op de sawah gebracht, en daar op een matje gelegd en gedorscht door

ze met de voeten te treden, mahiriëq. Na gewand te zijn wordt bet gedorschte

graan in een mand, kam boei', gedaan en deze gedekt met een stuk wit katoen,

waarop in een klapperdop een weinig riviergrint, kasiëq, geplaatst is. In deze mand

wordt de padi naar buis gebracht, waarbij men onderweg geen woord mag wis-

selen. Daar wordt zij vervolgens met verschillende bladeren, zooals pisang, si-man-

toeëng, boeloew kasöq en andere, een oogenblik in heet water verhit. De padi en

de bladeren laat men vervolgens op een mat drogen , en des anderen daags 's mid-

dags wordt een en ander nog eens in de zon gedroogd, waarbij eene der vrouwen de

wacht houdt. Als het graan droog is, wordt het in de lïïsoeëng ontbolsterd, waarbij

de stampster zeven malen den adem moet inhouden, tahan hangöq; 's avonds

wordt de rijst gekookt en gegeten, nadat er door eenige oerang siaq gebeden is.
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Elders snijdt de doekoen de eerste padi-halmeu af en brengt die naar de woning

van de eigenares der sawah, nan poenjó mato toewai'), en als hij aan de trap is

gekomen, roept men hem toe: „wie komt daar naar onze woning?" Het antwoord

luidt: „wij zijn velen in getal, met kinderen en kleinkinderen." De medegebrachte

pïïdi wordt aan 't hoogereind van het huis op een mat gelegd en met een doek of

een kleediugstuk bedekt. Twee dagen achtereen gaat nu eene der vrouwen naar de

sawah en snijdt daar met de toewai, het op PI. XC fig. 12, 13 en 14 afgebeelde

mesje, telkens een mandvol padi, die den derden dag gedroogd, gestampt en

gegeten wordt, nadat een doah voor een goeden oogst is uitgesproken. In die

doah's wordt de padi gewoonlijk sinang sari genoemd. In andere streken

hebben weer andere formaliteiten plaats ; zoo worden te Rangkiang-loeloejs en

Alahan-pandjang eerst zeven van de zwaarste halmen, tangkai, afgesneden,

mandjangkau, en bewaard om ze afzonderlijk in de padi-schuur op te hangen,

of wel onder een klapperdop te bergen. Bij het afsnijden, manggatije, moet de

adem ingehouden en de rechtervoet op den linker geplaatst worden. Ook bestaat

hier en daar de gewoonte het kaf van de eerst gestampte padi te bewaren.

Ik zal niet verder gaan met het opsommen van de minutieuse gebruiken die

men in onderscheiden negariën aantreft; alleen vermeld ik nog, dat de eerste

rijst met geschubde visch moet worden gegeten, en dat men met handen vol moet

eten en niet bij kleine hapjes, ten teeken dat men het voedsel op prgs stelt en

smakelijk vindt. Ook wordt overal bij de oogstfeesten het reeds vroeger vermelde

gerecht ampiïng genuttigd.

Al de formaliteiten hebben ten doel ingenomenheid met den oogst te kennen

te geven en zich daardoor voor het volgend jaargetijde een goed gewas te verze-

keren, alsmede om te beletten, dat door djoembalang's en andere vijandige, boven-

natuurlijke wezens de vrucht wordt geroofd of bedorven. Zelfs de meer ontwikkelde

Maleier, de beste Mohammedaan, waagt het niet in dezen ook maar in een enkel

opzicht af te wijken van de gewoonten die in zijn negari in zwang zijn, omdat

hij overtuigd is dat de straf voor die vermetelheid niet zou uitblijven.

Nagenoeg overal worden de eerste padi-aren één voor één met de toewai

afgesneden; bij het eigenlijke oogsten, daarentegen, gebruikt men een soort van

sikkel, sabi, waarmede een greep stengels, tangkai, te gelijk wordt afgemaaid,

ongeveer 20 cm. onder de aar, sapië; maar er zijn ook streken, zooals de L Köto,

met uitzondering van de laras Batoe-ampa, waar al de padi met de toewai wordt

geoogst, hetgeen aanmerkelijk meer tijd kost. De gesneden padi wordt in groote

hoopen, loenggoewq, tamboe ëng, op het veld opgestapeld, en blijft zoo

eenige dagen liggen tot dat men overal met snijden gereed is. In de XIII Kótó

') D. i. aan wie het lemmer van het oogstmesje behoort.
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heeft dit echter geen plaats; daar brengt men het gesneden graan onmiddellijk in

groote manden, kapoewq of kamboeï, huiswaarts. Te Alahan-pandjang, waar

de sawah's nooit geheel droog gelegd worden, gebruikt men bij het oogsten een

slede, loné, met een platte mand, kadoew (PI. XCI fig. 1), waarop de gesneden

padi wordt gelegd, om zoo naar de loenggoewq gebracht te worden. Deze wordt,

terwijl de mannen snijden , door de vrouwen opgestapeld ; zij plaatsen de padi met

de vrucht naar binnen , zoodat in 't midden een cilindervormige opening blijft. Als

de hoop gereed is, wordt die met dj era mi (padi-stroo) of met de breede bladeren

der sirië koeboeëng gedekt en omgeven, terwijl men er bovendien eenige

doornstokken omheen plaatst. Om ook van deze loenggoewq de djoembalang ver-

wijderd te houden, wordt er een steen opgelegd, waarop men met sirië-kalk een

kruis geteekend heeft , en niet zelden voegt men daaraan een zakje , k a m p i j e

,

toe, gevuld met pinang si-nawa en stukjes geroest ijzer.

Nergens langer dan een maand, maar op sommige plaatsen slechts een dag of

vier, blijft de padi op de sawah's alvorens gedorscht te worden, dat mahiriëq

heet, 's Morgens , bij het aanbreken van den dag
,
gaat men naar den akker , waar

nabij de loenggoewq's een afdak wordt opgeslagen of eenvoudig een doek gespan-

nen ter beschutting tegen de zonnestralen Onder dat afdak wordt op een paar in

gaffels eindigende staken een dwarsstok gelegd , waaraan de mannen zich vasthou-

den, die door trappen met de voeten het graan van de aren losmaken. Soms ook

steunen zij op twee stokken, die zij in de handen houden. Het dorschen op deze

wgze is een zeer vermoeiende arbeid, die tevens de voeten pijnlijk aandoet. Terwijl

de mannen dorschen , zijn de vrouwen bezig met eerst het stroo uit te schudden

,

m a n g i s a i , opdat geen graan daarin achterblijve , en daarna het gedorschte graan

te wannen, maangin of manampi. Zij laten daartoe van de met padi gevulde

tampian, die zy aan de einden der diagonaal met beide handen boven het hoofd

houden, het graan afglijden, waarbij het kaf en de niet gevulde korrels, padi

ampöq, wegwaaien, en de volle korrels, nan bönéh, op een hoop vallen. Nabij

de werkplaats wapperen bonte marawa's en worden gandang's en bekkens geslagen

;

uitgezochte spijzen worden tegen den middag aan de arbeiders gebracht, zoodat het

vermoeiende werk een feestelijk aanzien krijgt. Wanneer er te weinig wind is voor

het wannen, dan binden de vrouwen doeken aan lange staken, om, zooals zg zeg-

gen , den wind te roepen
,
pahimbau angin.

In sommige streken, zooals te Si-Djoendjoeëng , heeft zoowel het gaan naar

de sawah als het huiswaarts brengen der met padi gevulde manden in feestelijken

optocht plaats ; en bij dit laatste wordt door een der mannen dikwijls een staak

gedragen, waarop van rotan nagemaakte karbouwenhorens bevestigd zijn, die men

met doeken heeft omwoeld.

Slechts zelden wordt de padi aanstonds in de schuren geborgen; meestal blijft
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ze eenisje dageu in huis staau. Diin wordt th hoeveelheid gemeten ooi de zakiit

te voldoen ; maar eerst spreekt meu doah's uit, di saroekan soeraangè padi,

opdat de opbrengst weder vermeerderd worde met iilles wat verloren mocht zijn

gegaan. „Saning sari akoe nan di biiow oenggé tabaug, nan di baow tanah lakang,

nan di baow aijië ilije , nan di makan binatang sapaudjang rimbó , bakampoeëng

,

bSdamailah kamari , toeroeïlah saning sari akoe ])oelang", zoo luidt een dier doah's,

hetgeen zeggen wil: „Miju rijst waarmede de vogels wegvlogen, die verzonk in den

gespleten grond , die door den stroom werd medegevoerd of opgegeten door de

dieren der wildernis , keer terug in vrede , vereenig u met den oogst in mijne

woning
!"

Bij het opschuren van de padi neemt men ook weer formaliteiten in acht, even

weinig verstaanbaar als die welke wij boven leerden kennen.

Aan de rijstschuren zelven merkt men almede velerlei talismans op , verschil-

lende figuren met siriëkalk geteekend (PI. XCIII fig. 3), guirlandes van een moe-

rasplant, roembai, met stukken van eeu roodkleurige paddestoel er aan gebon-

den, en tusschen het hekwerk van latten dat de bergplaats omsluit, is meestal een

rijstlepel gestoken waaraan eeu 1 6 k a hangt , omgeven door verschillende bladeren

,

bloemen en grassoorten.

Gaarne geloof ik , dat al die middelen rangkèsó's en djoembalang's genoeg-

zaam afschrikken om zich aan de opgeschuurde padi te vergrijpen, maar zeker is

het dat de tallooze toepai's er zich in 't minst uiet om bekommeren, en door

't knagen van gaten in de omwanding zich toegang weten te verschaffen tot het

graan. Nevens een verbazend aantal klappers rooven de toepai's jaar op jaar een

groote hoeveelheid padi.

Evenals bij het bouwen der woningen, verleent men elkander ook bij den

akkerbouw wederkeerig hulp. Zoo vereenigen zich eeu zeker getal personen om

hunne sawah's gezamenlijk te bewerken. Den eersten dag komen allen met hunne

ploegen en hun ploegvee op de velden van A , om morgen die van B te bewerken

,

den volgenden dag die van C enz. , tot men weer op nieuw bij A begint. Die ver-

eeniging heet t o b o , de vorm van onderlinge hulp malambè hari.

Sar aj 6-manjaraj 5 heet de hulp die de dorpsgenooten op verzoek van den

eigenaar verleenen , bijv. bij het dorschen. Zij worden daartoe onder aanbieding van

een betelpruim uitgenoodigd , en de geholpene onthaalt hen vóór en na den arbeid

op een overvloedig maal van keurige spijzen.

Wanneer iemand die geen karbouwen bezit, velden heeft die geschikt zijn om

te worden bewerkt op de manier die wij als marantjaq leerden kennen , dan vraagt

hg hulp aan een der dorpsgenooten die rijk is aan vee. Bij het vragen van die

hulp , salang kabo, biedt hij den eigenaar sirië aan , alsmede rijstgebak en een

zakje gerooste koffiebladeren , saboewq dauoen. De gewoonte wil dat de
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eigenaar zelf zyne karbouwen bestuurt, maar behalve dat de man wiens velden

bewerkt worden, meestal daarvoor een deel van den oogst afstaat, is deze ver-

plicht de helft van de waarde te vergoeden, indien gedurende den arbeid een

bufiel sterft, en de kosten der genezing te dragen, wanneer een der dieren

ziek wordt.

Wanneer overal de oogst is binnengehaald, lai panjaman padi, wordt

in vele negariën een dankfeest gevierd, dat mambaja karoe (Karoen?) heet;

in het eerste gedeelte van het Reisverhaal is, op bladzijde 194, daarvan reeds eene

beschrgving gegeven, waarom ik die hier zal achterwege laten.

Ik heb thans het voornaamste medegedeeld wat ik omtrent den rijstbouw op

natte velden heb opgeteekend en zal nu overgaan tot het bespreken van die

cultuur, zooals ze gedreven wordt op ladang's of niet besproeide akkers. Alleen in

het meer vlakke zuidelijke en zuidoostelijke gedeelte wordt daaraan eenige zorg

besteed; hooger in de Padangsche Bovenlanden staat de cultuur van padi op droge

velden op vrij lagen trap
,
ja , het is daar de landbouw in zijn ruwsten vorm.

Bij de verbazende uitgestrektheid die de biloeka-gronden in den loop der tijden

gekregen hebben, een gevolg van de jaarlijksche verwisseling van akkers, gebeurt

het slechts zeer zelden dat eigenlijke rimbö voor de rijstcultuur ontgonnen wordt.

Wanneer men een stuk grond heeft uitgezocht, waar men een ladang zal aanleggen,

dan begint men, evenals bij het verzamelen van hout voor huisbouw, met het

nemen der noodige maatregelen om de boschgeesten te verzoenen. Als dit geschied

is, wordt een hutje van ruwe takken en bladeren als tgdelijke woonplaats gebouwd.

Wanneer de aan te leggen ladang ver van het dorp is, dan vergezelt de vrouw

met hare kinderen meestal den man om voor hem eten gereed te maken en hem

bij den arbeid behulpzaam te zijn.

Malambè heet het begin van den arbeid, die bestaat in het kappen eerst van

het lage hout en daarna van de hoogere boomen ; vervolgens laat men alles van twintig

tot dertig dagen door de zonnewarmte drogen, om het dan in brand te steken, —
wel is waar de eenvoudigste manier van opruimen , en waarbij de ladang tevens met

de asch der verbrande boomen bemest wordt, maar eene waarbij duizenden kubieke

nieters van de beste houtsoorten teloorgaan. De zwaarste stammen blijven half

verkoold liggen en de stompen der omgehakte boomen worden niet verwijderd. Al

het hout dat hier en daar verspreid ligt en nog niet geheel door het vuur is ver-

teerd, wordt op hoopen verzameld en op nieuw in brand gestoken, baparoen.

Met de tadjaq, een nagenoeg rechthoekig gebogen schoffel (PI. XC fig. 9), wordt

nu het gras en onkruid verwijderd en de ladang schoongemaakt; de nieuwe loten

worden van de boomstronken gekapt, en dan het veld van een stevige omheining

voorzien , waarna men tot zaaien overgaat. De padi op droge velden wordt namelijk niet

geplant, maar bij tien tot vijftien korrels gezaaid in gaten van weinige centimeters
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diepte, die met een aangepunten stok in den grond gestoken worden , batandjaqi),

op twee tot vier decimeters onderlingen afstand. De gaten worden niet opzettelijk

dichtgemaakt, onwillekeurig heeft dat plaats door het loopen over het veld bij het

zaaien. Uit één gat ontwikkelen zich zelden meer dan twintig halmen. Het gereed-

maken van de ladang om die te kunnen bebouwen, wordt, evenals ontginnen in

't algemeen, manaroekó genoemd. Gewoonlijk eischen die werkzaamheden onge-

veer drie maanden tijds, maar als er veel regen valt en er dus niet gebrand kan

worden, verloopen er soms wel vier maanden eer men zaaien kan.

De akkers waaraan eenige meerdere zorg wordt besteed, zijn de zoogenaamde

djadjaran, waaruit de stronken en wortels der meeste boomen verwijderd zijn en

die men eens of tweemaal beploegt en egt alvorens te zaaien. De zaadpadi wordt

niet vooraf geweekt; wèl stort men het zaad soms in een bak met water, om de

bovendrijvende korrels en het kaf te verwijderen, maar dan wordt toch het zaad

gedroogd vóórdat men het zaait. Per hectare heeft men voor djadjaran's ongeveer

34 kilo en voor de andere ladaug's 83 kilo zaadpadi noodig. De oorzaak van dit

verschil ligt voor de hand ; op de djadjaran komen veel minder boomstronken en

geen halfverbrande stammen voor, zoodat er meer ruimte voor zaaien aanwezig is.

Een maand of vijf weken na het zaaien wordt voor de eerste maal gevried,

en niet zelden blijft het daarbij , doch dikwijls ook wiedt men één of twee maanden

later nogmaals. Over het geheel wordt de ladang-cultuur slordig en slecht gedreven;

straks zullen wij zien dat daarvan in de niet-Manangkabosche landen veel meer

werk wordt gemaakt; maar daar laat daarentegen de cultuur op sawah's weer veel

te wenschen over.

De ladang-padi is vijf maanden na de zaaiing rijp; de gemiddelde opbrengst,

die voor de djiïdjaran's natuurlijk hooger is dan voor de op boschgrond aangelegde

ladang's, bedraagt in den regel niet meer dan 13 a 15 piko! per hectare, en bereikt

maar zeer zelden een cijfer van 25 pikol.

Is dus een bijzonder goede oogst zeldzaam, mislukking van den oogst komt

menigvuldig voor, ten gevolge van langdurige en felle droogte. In Rawas en nog

zuidelijker, waar een meer regelmatige afwisseling der moesons wordt aangetroffen,

heeft de padi-cultuur op droge velden dan ook een veel standvastiger resultaat.

Wat den smaak en de opbrengst bij het stampen betreft, verkiest de Maleier

de ladang-ryst boven die van sawah-padi afkomstig, maar de laatste staat in duur-

zaamheid boven de eerste. Drie tot vier jaren kan men de sawah-padi bewaren,

zonder dat zij in hoedanigheid veel achteruit gaat; de Maleier doet dit echter

om moeilijk te doorgronden redenen dikwijls veel langer, soms tien jaren en meer,

maar dan is de rijst ook nagenoeg oneetbaar. Wanneer de padi ontbolsterd is, als

') hl Limoen niaroentjang.
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bare dus, kan men ze slechts weinige maanden goed houden; spoedig wordt ze

zwart en ontwikkelen er zich een eindeloos getal larven van insecten in ; voorna-

melijk is het een zeer kleine snuitkever die de bare bederft. De weinige duur-

zaamheid van de bare wordt voornamelijk toegeschreven aan het opschuren der

padi op de sawah vóór het dorschen.

Naar den maatstaf dat een volwassen persoon + 240 soekè padi per jaar voor

eigen levensonderhoud noodig heeft, dat is ongeveer 1.25 kilo per dag, is een zeer

vruchtbare sawah van 40 meters in het vierkant voldoende om hem te voeden;

een gewone ladang moet daarvoor ongeveer 70 meters in 't vierkant zijn.

De prijzen van rijst en padi loopen voor de verschillende plaatsen van Midden-

Sumatra zeer uiteen ; bovendien is natuurlijk ook de uitslag van den oogst daarop

van grooten invloed. Niet alleen dat in onderscheidene jaren de prijs zeer ongelijk

is, ook in verschillende maanden van hetzelfde jaar varieert de markt. Dadelijk na

den oogst is deze het laagst.

Ik zal hier de mededeeling eeniger prijzen laten volgen en mij daarbij, om

meer punten van vergelijking te verkrijgen , niet alleen tot de Manangkabosche

landen bepalen.

De ontbolsterde rijst kostte in

:

1846 te Soepajang 8.— ets. het kilo.

Si-Djoendjoeëng ü.6

1847 „ „ 2.5

1852 „ „ 3.4

1856 „ „ 4.1

1857 „ „ 9.71)

1870 „ Alei 7.6

1874 „ Bondjol 7.2

1877 „ Soengei-Langsè 6.

—

Langki, dadelijk na den oogst . . 1.8

Loeboewq-gadang 9.5

Soengei-Pagoe 2.6

1878 „ Tandjoeng-Agoeng in Rawas .... 23.

—

Bingin-Telok 20.—

Kepajang in Redjang 19.2

Tapoes in Lebong 7.4

Köta-Danau 6.1

Köta-Agoeng 5.3

') Deze lioogo prijs was een gevolg viiii buitengewoon langdurige droogte

oogst tuislukte.

door de
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Het aantal soorten van pudi dat de Maleiers onderscheiden, is zeer groot en

bedraagt zeker meer dan tweehonderd. Alleen in de Padangsche Bovenlanden was
ik in de gelegenheid padi-soorten te verzamelen, en wel honderd negen en dertig i),

waarvan ik de namen met de vindplaatsen en de aanwijzing der hoogte waarop die
boven de zee gelegen zijn, hieronder laat volgen. De monsters werden bewaard in
bamboekokers, die gesloten waren met een stop van zacht hout, waarover een
laag hars werd gesmeerd. Het grootste gedeelte bleef onbeschadigd , sommige monsters
echter hadden veel geleden, namelijk die welke in de lijst met een * gemerkt zijn.

Vooraf ga een tabel van de hoogte der groeiplaatsen boven de zee, in meters uit-
gedrukt

:

Aijië-dingin 1519

Aijië-Loeó 31

7

Alahan-pandjang 1517

Batoe-badjandjang .... 587

Data 700

Garabaq 720

Pasije-Talang 45O

Rangkiang-loeloejs .... 540

Salimpè 1420

Sariè'q-Alahan-tigó .... 911

Soengei-Aboe 540

Soengei-nanam 1500

Soepajang ggS

Talang-baboengó 1177

N». NAAM DER PADI.

1. Aijië amé.

2. Amboen.

3. Anaq oelè.

4. Arai.

5. Arai galoendi.

6. Arai karambije.

7. Arai tjinakoe.

8. Babidjan.

9. Baiëq.

10. Bajoewe.

11. Baloemoeï.

12. Banta.

13. Barau.

14. Bidjau langgoendi.

15. Boengó ambatjang.

16. Boengó giliëng.

17. Boewah sirië aijië.

ÖROEIPLAATS.

Soepajang.

Pasije-Talang.

Aijië-Loeó.

Pasije-Talang.

Pasije-Talang. *

Pasije-Talang. *

Pasije-Talang.

Pasije-Talang. *

Data.

Talang-baboengó.

Sahmpè.

Data.

Batoe-badjandjang.

Soepajang.

Pasije-Talang.

Aijië-Loeó.

Pasije-Talang.

KT- 'K^^.
^'^^ ^^'^°''^'^'' nio'i'^tcrs pSdi zijn aan het Koloniaal Museum der Maatschappij van

Nijverheid te Haarlem afgestaan.

"^- '
43
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18. Bönai.

19. Djanggoeï.

20. Djintan.

21. Djoelai.

22. Doekoeëng.

23. Gagaq.

24. Gandan Atjéh.

25. Gandó Atjéh.

26. Gando baiëq.

27. Gandó rawang.

28. Gandó sariëq.

29. Gando sasaq.

30. Gatah djantoeëng.

31. Goemanti.

32. Gandöq.

33. Haroen nasi.

34. Itam.

35. Indoewq ajam.

36. Kaloepaq djantoeëng.

37. Kapèntjong.

38. Karah.

39. Karambije.

40. Karé.

41. Karé babidjau.

42. Katjije.

43. Eawè.

44. Koeboeëng.

45. Koenïing.

46. Koeriëq.

47. Koeriëq katjije.

48. Koeritó.

49. Koetoe.

50. Labè.

51. Ladang.

52. Ladang gödöq.

53. Ladang poetië.

54. Ladang siamang.

55. Ladang sirab.

Pasije-Talang.

Rangkiang-loeloejs ; Pasije-Talang. *

Alahan-pandjang.

Pasije-Talang.

Salimpè.

Pasije-Talang. *

Pasije-Talang. *

Pasije-Talang.

Pasije-Talang.

Data.

A-ijië-Loeó.

Aijië-Loeó; Soengei-Aboe ; Pasije-Talang.

Pasije-Talang. *

Data.

Rangkiang-loeloejs.

Aijië-Loeó.

Rangkiang-loeloejs.

Garabaq.

Pasije-Talang.

Garabaq.

Aijië-Loeó.

Garabaq.

Pasije-Talang.

Pasije-Talang. *

Batoe-badjandjang ; Salimpè.

Soepajang.

Data; Pasije-Talang.

Aijië-Loeó ; Soepajang ; Batoe-badjandjang

;

Soengei-Aboe; Salimpè; Talang-baboengó.

Aijië-Loeó ; Alahan-pandjang.

Aijië-dingin.

Soengei-Aboe; Salimpè.

Talang-baboengó ; Pasije-Talang.

Aijië-Loeó.

Aijië-dingin ; Sariëq-Alahan-tigó ; Soengei-

nanam.

Salimpè.

Alahan-pandjang; Salimpè.

Salimpè.

Salimpè.

I

I
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50. Laiimq. Soengei-Aboe.

57. Lauoeï. Pasije-Talang. *

58. Lijè nan gadang. Aijiü-Loeó.

59. Lilin. Batoe-badjandjang.

60. Loeraoeï. Pasije-Talang. *

61. Loenaq aloejs. Pasije-Talang.

62. Loenaq nan gadang. Pasije-Talang.

63. Loenaq nan katjije. Pasije-Talang. *

64. Majang karambije. Pasije-Talang.

65. Manau. Data.

66. Mató harimau. Garabaq.

67. Oedang. Aijië-Loeó; Data.

68. Oerè baringin. Aijië-Loeó.

69. Pagam. Pasije-Talang.

70. Pajó. Pasije-Talang.

71. Pilange'. Salimpè.

72. Poetië. Soengei-Aboe; Salimpè; Talang-baboengó.

73. Rotan. Talang-baboengó ; Alahan-pandjang.

74. 8amèq. Soengei-Aboe.

75. Samèq sirië. Pasije-Talang.

76. Santan. Aijië-Loeó ; Pasije-Talang.

77. Santöq. Soepajang.

78. Sari bönai. Data.

79. Sari manijs. Aijië-Loeó ; Soepajang.

80. Sari rani. Data.

81. Sawah. Soengei-nanam.

82. Sawah bare. Soengei-nanam.

83. Siamang. Alahan-pandjang.

84. Siang kalani. Pasije-Talang.

85. Siang kalam nan gadang. Pasije-Talang.

86. Si-arang. Aijië-dingin ; Soengei-Aboe; Salimpè; Talang-

baboengó ; Soengei-nanam.

87. Si-arang talang. Salimpè.

88. Si-ladang gadang. Salimpè.

89. Si-poeloeï. Soengei-nanam.

90. Si-poeloeï aloejs. Aijië-Loeó; Soepajang.

91. Si-poeloeï babadjaq. Rangkiang-loeloejs.

92. Si-poeloeï Batang-Hari. Pasije-Talang. *

93. Si-poeloeï boeji. Pasije-Talang.

94. Si-poeloeï doewó balé. Rangkiang-loeloejs.
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95. Si-poeloeï djangoeï.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

poeloeï gödöq.

poeloeï goendó.

poeloeï itam.

:-poeloeï itam batang.

ypoeloeï itam nan gadang.

poeloeï kambang.

-poeloeï koetoe balam.

-poeloeï ladang.

poeloeï lilin.

^-poeloeï mató harimau.

poeloeï mérah.

poeloeï Nata.

•poeloeï Nata nan gadang.

-poeloeï roejoeëng.

-poeloeï saga.

poeloeï samató.

poeloeï samèq.

-poeloeï sangat labê.

•poeloeï saroewé.

•poeloeï siamang.

poeloeï si-arang.

-poeloeï si-larièn.

-poeloeï sirah.

-poeloeï si-toeka.

poeloeï soeri.

i-poeloeï soeto.

i-poeloeï tali.

•poeloeï taröq.

poeloeï toelang.

125. Sirah.

126. Sirah barantai.

127. Si-randah.

128. Si-randah baroew.

129. Si-randah koetoe.

130. Si-randah labè boewah.

131. Si-randah tjoepaq.

132. Soelasië.

Alahan-pandjang ; Salimpè ; Soengei-Aboe

;

Talang-baboengó.

Sariëq-Alahan-tigó.

Aijië-Loeó.

Rangkiang-loeloejs ; Pasije-Talang.

Soengei-Aboe.

Pasije-Talang. *

Pasije-Talang.

Pasije-Talang.

Aijië-dingin ; Salimpè.

Batoe-badjandjang.

Aijië-Loeó.

Soepajang.

Batoe-badjandjang ; Pasije-Talang.

Pasije-Talang.

Pasije-Talang.

Pasije-Talang. *

Data.

Talang-baboengó.

Pasije-Talang.

Rangkiang-loeloejs.

Pasije-Talang.

Aijië-Loeó.

Pasije-Talang.

Pasije-Talang.

Garabaq.

Aijië-Loeó.

Pasije-Talang.

Soepajang; Talang-baboengó; Pasije-Talang.

Aijië-Loeó ; Alahan-pandjang.

Aijië-Loeó ; Batoe-badjandjang ; Pasije-

Talang. *

Garabaq ; Alahan-pandjang ; Soengei-Aboe.

Soengei-Aboe.

Aijië-Loeó ; Rangkiang-loeloejs ; Pasije-Talang.

Aijië-Loeó.

Pasije-Talang.

Pasije-Talang.

Aijië-Loeó.

Pasije-Talang.



133. Tamboe roeoq.

134. Tandan biloeloewq.

135. Tandjoeëng lolo.

136. Tjalaq.

137. Tjandai.

138. Tjarai.

139. Tjinakoe.
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Aijië-Loeó.

Pasije-Talang. *

Garabaq.

Pasije-Talang.

Aijië-Loeó ; Soepajaug.

Aijië-Loeó.

Pasije-Talang.

Ik ga thans over tot de vermelding van eenige andere cultuurgewassen , waar-

onder de koffie aanspraak op den voorrang heeft. Wanneer de koffieboom op Sumatra

is ingevoerd, zal hoogstwaarschijnlijk niet meer zijn na te gaan. Alleen dit is

zeker, dat, toen de Padangsche Bovenlanden onder Nederlandsch bestuur kwamen,

de koffiecultuur daar reeds van groote beteekenis was.

Bereids in 1846 was te Siroekam zooveel koffie, dat, volgens den toenmaligen

posthouder, den heer Wijshijer, de bevolking de koffietainen niet kon onderhouden,

zelfs al had zij niets anders te doen ; van het jaar te voren zegt genoemde ambte-

naar, dat daar 22000 jonge en 50000 oude hoornen waren, in ongeveer 100 tuinen. In

1848 werden te Soepajang 410000 koffieboomeu aangeplant, een cijfer dat, evenals

alle andere cijfers die het aantal boomen aanwyzen, voor welk deel van Midden-

Sumatra ook
,
geene andere waarde heeft dan dat het wijst op een uitgebreide cul-

tuur; en dat deze bestond mag ook worden opgemaakt uit een proclamatie die de

Resident Steinmetz in 1843 aan de geheele Maleische bevolking richtte, en waarin

hij haar uitnoodigde meer zorg te besteden aan het onderhoud van de tuinen,

zoomede aan den pluk en de bereiding van de vruchten.

Bij het bestaan van zoo uitgestrekte aanplantingen is het bevreemdend, dat

wij, in den tijd toen de O.-I. Compagnie op de Westkust van Sumatra gevestigd

was, nergens melding vinden gemaakt van handel in koffie; toch is het bijna niet

aan te nemen, dat zooveel koffie zou zijn geplant, alleen om van de bladeren de

meermalen vermelde kawah (kawah daoen) te bereiden. Uit een in 1845 uitgevaar-

digd, later opgeheven en daarna weer ingevoerd en nogmaals ingetrokken verbod op

het gebruik van kawah en het afplukken van koffiebladeren , moeten wij echter

opmaken, dat het aftreksel van die bladeren reeds sedert zeer langen tijd een

gewone volksdrank was.

Aanstonds na de vestiging van het Nederlandsch gezag in de Padangsche

Bovenlanden heeft de Regeering krachtige maatregelen genomen, om de koffiecultuur

uit te breiden en de goede bereiding van het product te verzekeren, en reeds van

1 November 1847 dagteekent de verplichte levering tegen een door het Gouverne-

ment vastgestelden prijs. Die prijs, de wijze van levering en van transport der

koffie hebben sedert talrijke veranderingen ondergaan; wij zullen die hier niet nader
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beschouwen, maar om een denkbeeld te geven van de hoeveelbeid koffie die door

de bevolking van het door ons bereisde gebied werd opgebracht, deel ik bier eenige

cijfers mede^), die, zoo al niet volkomen, dan toch nagenoeg juist zijn te achten.

Vooraf vermeld ik nog dat er thans, in de onder-afdeelingen Soepajang, —
Alahan-pandjang , — Lolo en Soengei-Pagoe , waartoe de XII Kotó behooren — en

K6tó VII, tien pakhuizen zijn waar de koffie van de bevolking wordt ingekocht,

namelijk te Soepajang, Rangkiang-loeloejs, Aijië-boesoewq, Alahan-pandjang, Barong-

barong-randah, Lolo, Moearó-Laboew, Loeboewq-gadang, Si-Djoendjoeëng en Tan-

djoeëng-Ampaló.

In dertig jaren tijds werden in die pakhuizen meer dan 873 duizend pikols

koffie ingekocht, die, tegen een gemiddelden prijs van f 30 het pikol, een waarde

vertegenwoordigen van acht milhoen zeven honderd en dertig duizend gulden.

Niet in alle streken echter is de koffiecultuur toegenomen. In de onderafdeeling

Kötö VII bedroeg de productie in 1849: 1304 pikol, in 1857: 3734 pikol, in

1865: 4045, en in 1876, na geleidelijk te zijn verminderd, nog slechts 760 pikol.

De negari Soepajang leverde in die jaren 382, 1554, 422 en 147 pikol.

In andere negariën werd de opbrengst jaar op jaar grooter, meestal ten gevolge

van de opening van koffie-inkooppakhuizen. Zoo leverde Soengei-Pagoe, waar in

1872 een pakhuis gebouwd werd, in dat jaar nog slechts 63 pikol en in 1876

reeds 307; de XII Kotó brachten daarentegen van 1873 Vm. 1876 niet meer

dan 9 pikol op. Het pakhuis te Rangkiang-loeloejs werd in 1876 opengesteld, en

in dat jaar werd daar 365 pikol ingekocht, terwijl die negari in 1850 slechts 18

pikol produceerde, in 1857: 174 pikol en in 1865: 123 pikol. Te Aijië-Abang en te

Talang-baboengö is de koffieteelt een ware volkscultuur; de eerste negari bracht in

1849 nog slechts 3 pikol in de pakhuizen, in 1857 reeds 933, in 1865: 530, in

't volgend jaar 1325 en in 1876: 1015 pikol; Talang-bSboengó leverde in 1849: 127

pikol, acht jaar later reeds 624, in 1868: 958 en in 1876: 1143 pikol koffie.

Ziedaar cijfers genoeg om aan te toonen, dat, ofschoon niet met die van Java

te vergelijken, de koffiecultuur toch ook in het Gouvernement van Sumatra's West-

kast van groote beteekenis is.

Intensief wordt die cultuur niet gedreven, en dat is niet alleen een gevolg van

de gedwongen levering van het product, maar vindt ook zijn oorzaak in de einde-

looze uitgestrektheid vaji de aanplantingen, waardoor een zorgvolle behandeling

feitelijk onmogelijk is. De Maleier is tot roofbouw geneigd en hij werd in die nei-

ging gesteund door zijn bestuurders, jaren achtereen. Doch als eenmaal aan de ge-

dwongen levering een einde zal zijn gemaakt, dan lijdt het geen twijfel of de inlander

zal weldra zijn koffie met evenveel zorg planten en onderhouden als de bewoners van

') Zie ook blz. 197.
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de Palèmbangsche Bovenlanden, bij wie, zooals wij straks zullen zien, de cultuur

bijna niets te wenschen overlaat.

Ter beoordeeling van de productie kunnen de volgende cijfers dienen. Zg ver-

melden de opbrengst in één jaar van twintig zeven- ïi achtjarige boomen, in vijf

negariën , die , wat geschiktheid voor de teelt van kofSe betreft , als de miust gunstige

in het zuiderdeel der Padangsche Bovenlanden kunnen beschouwd worden.

20 boomen te Padang-si-Boesoewq brachten op 3.48 kilo of 0.174 kilo per boom.

„ „ „ Kötó-baroew „ „ 3.07 „ „ 0.153

„ „ „ Si-Djoendjoeëng „ „ 2.43 „ „ 0.121

„ „ „ Loeboewq-Tarèq „ „ 2.91 „ „ 0.145

„ „ „ SUoengkang „ „ 2.26 „ ,, 0.113

Het plukken van de vruchten is het werk van de vrouwen en kinderen, die

daarbij gewoonlijk gewapend zijn met een houten haak, om de hooge takken naar

beneden te buigen ; bovendien hebben zij een mandje van rotan bij zich , k a t a n g

genaamd (PI. LXXIV" fig. 6), waarin de vruchten geborgen worden.

De bereiding van het product is goed, zooals de uitkomsten van de Padang-

veilingen bewijzen, maar ze is tevens zeer tijdroovend. Bij minder gunstige weers-

gesteldheid zgn er zelfs drie maanden mede gemoeid. De roode bessen worden in de

zon gedroogd en bij vochtig weder binnenshuis op zoldertjes van bamboe-vlechtwerk.

Eerst wanneer de bes geheel uitgedroogd en de vruchtschil verschrompeld en bros

geworden is, worden de bessen in houten lasoeëng's gestampt, en daarna uit de

hand gewand om het zilvervliesje te verwijderen.

Tot de cultuurgewassen die in de eerste jaren van de Nederlandsche vestiging

op hoog gezag werden aangekweekt, maar waarmede de bemoeiing reeds sedert

geruimen tijd geheel heeft opgehouden, behooren peper, indigo, muskaatnoten,

tamarinde en djati.

Als leiboomen voor de peperranken werden dadoq of kapok aangeplant ; van

die aauplantingen vindt men hier en daar nog overblijfselen, evenals van de

djoear-bosschen , die de koiSetuinen moesten beschaduwen. Terwijl in 1851 te

Si-Djoendjoeëng alleen nog 3008 peperranken gevonden werden, treft men tegen-

woordig in het geheele zuiderdeel der Bovenlanden geen honderd ranken meer aan.

Indigo , m a n s i , waarvan het zaad door het Gouvernement verstrekt werd tegen

ƒ 1.40 het kilo, werd verbouwd en bearbeid ten behoeve van de door het Gouver-

nement aangestelde inlandsche hoofden. Voor rekening dier hoofden werd de droge

indigo aan de Nederlandsche Handelmaatschappfl tegen ƒ2.50 verkocht. Voor iedere

fabriek zonderde men een uitgestrektheid af van 200 vadem in 't vierkant. In

1844 werd te Soepajang de eerste indigo-fabriek opgericht, die in 1846 het

eerste product opleverde, naar het schijnt met goed gevolg; want in datzelfde jaar

werden er 35 bouws met indigo beplant. Doch reeds in 1849 was de indigo-fabriek
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te Soepajang opgeheven en de cultuur geraakte spoedig in verval, zoodat thans zoo

goed als geen indigo in het zuiden der Padangsche Bovenlanden wordt aangetrof-

fen, althans niet in aanplantingen van eenige uitgestrektheid. Alleen vindt men in

de dorpen hier en daar enkele Ska tantam- of Ska sanam^)-ranken, uit wier groote

dunne bladeren zoowel een blauwe als een groene verfstof wordt bereid.

Als gevolg van de vroegere zorg der Regeering, die muskaatnoten en tama-

rinde-pitten kosteloos aan de bevolking verstrekte, ziet men thans nog in de meeste

dorpen enkele muskaatboomen , waarvan het product wordt ingezameld om aan Chi-

neezen verkocht te worden. Geregelde cultuur komt echter niet voor, en maar hoogst

zelden worden nieuwe boomen aangeplant. De bereiding van de foelie laat veel te

wenschen over, zoodat die slechts lage prijzen haalt. Tamarinde schijnt minder goed

geslaagd te zijn en tegenwoordig worden nergens meer tamarindeboomen geplant,

evenmin als djSti, waarvan op het erf der controleurswoning te Soepajang en op

een paar andere plaatsen, zooals nabij Singkarah, nog eenige overblijvers gevonden

worden.

Als zoodanig kunnen wij ook de theeheesters vermelden die nog ten getale van

twintig of dertig te Si-Kindjang groeien, waar zij in 1845 geplant zijn door den

posthouder Tonnay, die door de Regeering gemachtigd was om een proef met de

cultuur van thee te nemen.

Geen ander gewas is in het zuiden der Padangsche Bovenlanden van even

groot gewicht als koffie en rijst; wat de Maleier daar buiten deze stapelproducten

plant, is meest voor eigen gebruik bestemd of om op de naburige weekmarkten

verkocht te worden.

Tabak, timbakau, waarvan de cultuur in de laatste jaren zoo aanmerkelijk

toeneemt langs den oostelyken oever van het meer van Singkarah, troffen wij slechts

een enkele maal in zeer geringe hoeveelheid aan. Zij wordt geplant op droge velden,

die goed zijn schoongemaakt en omgewerkt; het veld verdeelt men in smalle bedden

en plant daarop, ongeveer een meter van elkaar, de plantjes, die vooraf op kweek-

bedden gewonnen zijn. Zorgvuldig worden de loten weggenomen, die aan de krachtige

ontwikkeling der bladeren in den weg staan. Men begint na anderhalve maand de

eerste, en wel de onderste, bladeren te plukken, en gaat daarmede geregeld voort

gedurende een jaar ongeveer, om de twee maanden of zes weken een oogst inza-

melende.

Ook gambije wordt alleen voor eigen gebruik verbouwd ; de fabriekmatige bewer-

king van het sap der bladeren tot koekjes heeft wel in de L Kötó, maar nergens in

het zuiden der Padangsche Bovenlanden plaats. De versche bladeren worden eenigen

tgd in heet water gelegd, tot een bundel samengepakt en daarna, eerst in pisang-

') Marsdenia tinctoria R. Br.
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blad en vervolgeüs iu een stuk mat gewikkeld. Men kneedt nu het pak met de voeten

,

maakt het vervolgens open en neemt de bladeren er uit, die gedurende 24 uren

aan rötan-lijnen worden opgehangen en dan geschikt zijn om bij de betelpruim

gebruikt te worden. Na de bewerking zijn de bladeren geheel met de opgedroogde

getah omgeven.

Klappers, karambije, komen in de hoogst gelegene uegariën, zooals Alahan-

pandjang en Aijië-dingin, niet meer voor; te Talang-baboengó groeit de boom wel,

maar levert hij geen vruchten op. Elders vindt men bij iedere woning in ieder

dorp eenige kokospalmen, wier hooge pluimvormige kruinen een boog van glan-

zend groen welven boven de woningen der inlanders. Weinig wordt er gewoonlijk

op gelet of de boomen rechtop groeien, en meestal staan zij te dicht bij elkander.

De noten die men gebruiken wil om te planten, worden niet van het buitenste

vezelachtig omhulsel ontdaan ; alleen een strook daarvan wordt losgemaakt en

daaraan hangt men de noot gewoonlijk onder het overstekende dak van de

woning op, totdat zij ontkiemt, om ze eerst te planten wanneer de bladeren een

lengte van ongeveer een meter bereikt hebben (PI. LVIII). Ten einde den boom

milder te doen dragen, brandt of kapt men de boven den grond uitspruitende

wortels af.

Op onderscheidene plaatsen van dit werk is het gebruik vermeld dat de

Maleier maakt van de verschillende deelen der vrucht, van den stam, van de bla-

deren en van de bloemsteel van den klapperboom ; om niet in herhaling te vervallen

,

zullen wij hier dat alles met stilzwijgen voorbijgaan.

Tot de palmen die aangeplant worden, behooren ook de pinang, de anau en

de sampije *) ; de eerste komt overal voor , doch nimmer in geregelde tuinen , de beide

laatste meer uitsluitend in de hoogere streken. Sampije-palmen treft men minder

veelvuldig aan dan anau-palmen, maar ook van de laatste zagen wij nergens boschjes

van aanmerkelijken omvang. Gewoonlijk staan de boomen zeer dicht bij elkander

en aan onderhoud wordt niet gedacht. De vezelstof van beide palmen is den Maleier

van groot nut voor het maken van uiterst deugdzaam touw, en de idjoewq, het

product van den anau-palm, hebben wij bovendien reeds als een gezocht dekmate-

riaal leeren kennen. Uit de vruchten van den anau-palm wordt suiker bereid en uit

de bloemsteel wordt, zooals wij vroeger zagen, de bekende palmw^n getapt.

Betelranken voor eigen gebruik vindt men bij iedere woning, en in de buurt

van groote markten wordt de betel-cultuur ook op ruimere schaal gedreven , om

') Ik vermoed dat hiermede de Arenga obtusifolia Mart. bedoeld is; vooral de

samenvoeging met den anau-palm (Arenga saccharifera Lab.) brengt mij tot dit ver-

moeden. Bovendien weten wij uit Miquel's Flora, III. 37, dat ook de Arenga obtusifolia een

soort van idjoewq oplevert. P. J. V.

III. 1. U
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de bladeren te verkoopen. Als leiboomen voor de ranken worden veelal de k aj o e

bol ai, doch ook verschillende andere boomsoorten gebruikt, die in rijen op korten

afstand naast elkander geplaatst en tot de kruin opgesnoeid worden.

Op de erven worden, zooals uit het Reisverhaal herhaaldelijk blijkt, tal van

vruchtboomen aangetroffen, die wij, daar zij algemeen bekend zijn, hier niet nader

zullen bespreken , te minder omdat van onderhoud of veredeling in 't geheel geen

werk gemaakt wordt. Binnen kleine omtuiningen groeien ook veelal enkele genees-

krachtige kruiden, benevens sommige groenten en tuinvruchten, waaronder eenige

soorten van spaansche peper, in 't algemeen ladó genoemd, de voornaamste plaats

innemen.

Kapok is schaarsch en sedert de inlandsche weefindustrie grootendeels door

de Europeesche manufacturen verdrongen werd, wordt de katoenheester , de kapé

batang, ook slechts weinig en dan nog uitsluitend voor eigen gebruik, en de

eenjarige katoenstruik, de kapé tauoen, in het geheel niet meer geteeld.

Hier en daar is wat pan dan geplant, waarvan de bladereu gebruikt worden

om matten te vlechten; ook vindt men kleine aanplantingen van biezen, zooals de

mesiang of mansiang koemboew, de mansiang bigau en de man-

siang singkië, die voor het maken van manden, matten en versierselen worden

aangewend (PI. CX fig. 1, 2, 3 en 4).

Van eigenlijke cultuur kan echter bij dit alles geen sprake zijn, en evenmin kan

men dien naam geven aan de teelt van eenige gewassen waaruit men olie wint.

Hiertoe behooren de djaraq en djaracj sirah, heesters die men veel op de dijkjes

langs de wegen ziet, en die even opmerkelijk zijn door snellen groei en overvloedig

product als door de nuttige eigenschappen van de olie ^) die uit de vruchtpitten

vervaardigd wordt. De olie wordt door de Maleiers deels als laxeermiddel, deels

om te branden gebruikt. Voorts komen hier in aanmerking de simantoeëng, een

boom die roode vruchten draagt ter grootte van een hoenderei ; de t j a k o e w e , een

plant zonder stengels, waarvan de bladeren zich op den grond uitspreiden; de

liaijië, een liaan,' en de grassen siè-siè en roempoeï manijs, van al

welke gewassen de wortels dienen om er een geurige olie uit te bereiden.

Met de teelt van planten uit wier vezels men touw maakt, is het niet beter

gesteld. Tot de nog niet genoemde behooren de romin (raméh), de pisang nané

(ananas), de pisang nané lauoeï (agave) en de noenang, een kleine boom

met vruchten die zoo groot zijn als een okkernoot, en waarvan de schil een

kleverig vocht bevat dat als plakmiddel gebruikt wordt. De romin wordt aange-

plant op de erven of nabij de woningen en na zes maanden gesneden. Nadat de

bast van de stengels is afgeschrapt, worden deze gedroogd en vervolgens gebroken.

') De bekende Oleiim seniiiiis ricini is gezuiverde djaraq-olie.
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waarua cJe vezels zich gemakkelijk van den 'stengel laten losmaken. Uit de bladeren

van de pisang nané en pisang nané lauoeï verkrijgt men de fijne sterke vezels door

die bladeren met een bamboe-mesje af te schrappen.

Wanneer de noenang ongeveer een arm dik is, wordt de bast er voor de helft

afgenomen — geheel schillen zou den boom doen sterven — en in 't water te

rotten gelegd, om zoodoende de vezels los te maken. Die rotting mag echter niet

te lang worden voortgezet, daar anders de vezels haar kracht en samenhang

verliezen.

Van meer beteekenis dan de teelt van laatstgenoemde gewassen is die van

suikerriet, turksche tarwe, een paar gierstsoorten en aardvruchten, die allen in vrg

groote hoeveelheid worden aangeplant. Van het suikerriet, taboe, snijdt men de

boveneinden af en stekt die, na ze getopt te hebben; drie of vier stekken plaatst

men bij elkander in kleine heuveltjes van goed losgewerkte aarde. Het malen van

het riet geschiedt meestal dadelijk na het snijden op den akker zelven, waar tot

dat einde een raolèn is geplaatst waarvan wij de inrichting iu een volgend hoofd-

stuk zullen bespreken. In den maaltijd is het uitgeperste sap een gezochte lek-

kernij. Vooral in de hoogere streken gedijt het suikerriet zeer goed, maar men

zegt, dat het suikergehalte daar minder groot is dan in de lagere landen. De uit-

gestrektste aanplantingen vonden wij tusschen Padang-pandjang en Fort-de-Kock

en op de hoogvlakte van Alahan-pandjang.

Turksche tarwe, djagoeëng, vindt men overal; maar dit voedzame graan

wordt door de Maleiers gewoonlijk alleen als versnapering, en slechts bij mislukten

rijstoogst, nevens aardvruchteu en sago, als voedingsmiddel gebruikt. De djagoeëng

wordt op dezelfde wijze als de ladang-rijst gezaaid; maar men doet gewoonlijk

niet meer dan twee zaden in één gat. Als de vruchtklossen zich gezet hebben,

worden de planten getopt, waardoor men een beteren oogst verkrijgt, die zelden

minder dan het tweehonderdvoud van het uitgezaaide graan bedraagt.

Andjolai en sakoewi, de gierstsoorten die ik boven bedoelde, worden in

den regel alleen langs den rand van de sawah's en ladang's gezaaid; wij zagen in

het zuiden der Padangsche Bovenlanden nergens akkers die uitsluitend met dit

graan begroeid waren.

De aardvruchten , oebi, leveren overal een ruim beschot, maar zijn als voedsel

weinig gezocht. Bij schaarschte van rijst worden echter uitgestrekte velden met aard-

vruchten beplant; de meeste soorten worden gepoot, waartoe men de knol in stukken

snijdt, alleen de zoete kassave wordt gestekt en de stekken worden zeer schuin in

den grond gestoken.

Ik zal mijne aanteekeningen omtrent de cultuurgewassen van dit gedeelte van

Midden-Sumatra besluiten met te vermelden, dat in de hooge bergstreken sedert

eenige jaren aardappelen, kool, snij- en slaboonen zgn ingevoerd en met goeden
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uitslag door de bevolking worden gekweekt, die ze op de markten in ruime hoe-

veelheid te koop aanbiedt.

Thans moeten wg nagaan wat er met betrekking tot Rawas, Lebong en aan-

grenzende landen valt mede te deelen over de onderwerpen die ons in dit hoofd-

stuk bezig houden.

In Rawas onderscheidt men de onbebouwde gronden in: ongerepte wildernis,

rimbo lawoeng of rimbo gedang, ook rimbo langgaran genoemd;

wildernis die, hoewel vroeger ontgonnen, geheel tot den staat van rimbo lawoeng is

teruggekeerd en rimbo boedjang heet ; voorts rimbo moeda, ongeveer

gelijk aan de voorgaande, maar met minder zwaar hout begroeid, en eindelijk

beloekar of biloekar, voormalige rijstvelden, die geheel met kreupelhout zijn

bezet. Ook spreekt men van tanah rimbo gagah of tanah seloeman,

wildernis waarboven geesten huizen en die daarom niemand zou durven ontginnen;

en van tanah demem panas, onbebouwde gronden die alleen in den drogen

tijd bereikbaar zijn, doch in den regentijd moerassen vormen. Tanah repo is

grond waarvan het bosch reeds geveld is en die een volgend jaar zal worden

ontgonnen, terwijl tanah djerami braakliggende velden zijn, die, zoodra het

seizoen daar is, weer bewerkt worden. Hooge en lage boschgronden worden onder-

scheiden door de namen rimbo talang en rimbo renah; tot de laatste

behooren ook de tanah ngoeroeng, dat zgn de eilanden of schiereilanden

die gevormd werden door het zich verplaatsen van een rivierbedding. Wildernissen

langs de steile hellingen van ravijnen zijn bekend onder den naam van rimbo

loenggam. De vlakten onderscheidt men, even als in de Padangsche Boven-

landen, in dezulke die met gras en andere die met ilalang begroeid zgn.

De geheele wildernis is onder de verschillende doesoen's verdeeld; de grenzen

zijn rivieren, heuvelruggen, boomen of steenen, dikwijls ook denkbeeldige Ignen,

die twee bergtoppen of andere grenspunten vereenigen.

Een verdeeling van de tot een doesoen behoorende wilderuis onder de ver-

schillende ingezetenen bestaat niet; de geheele wildernis behoort communaal aan

alle ingezetenen, en ieder hunner heeft het recht, niet slechts om er de natuurlijke

voortbrengselen in te zamelen, maar ook om van den grond zooveel te ontginnen

als hij goedvindt. Van dit laatste is hij echter verplicht zijn kampong- en dorps-

hoofd kennis te geven, ten einde zijn recht tegenover anderen te verzekeren. Maar

daarin ligt tevens opgesloten, dat die hoofden het ontginnen verbieden, wanneer

daardoor de rechten van anderen zouden worden verkracht.

De grasvlakten worden als algemeene weideplaatsen gebruikt; niemand heeft

het recht daarvan een gedeelte voor eigen gebruik af te zonderen.

Hij die de gronden ontgonnen heeft, behoudt nog drie jaren nadat hij die

verlaten heeft, het recht van voorkeur; daarna vervallen ze weder tot het commu-
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naai bezit. Maar de vrucht- of andere nuttige boomen die de ontginner op dien

grond geplant heeft, blijven zijn individueel eigendom; ze zijn poesaka, evenals

bijenboomen, sawah's en woningen, en gaan bij erfenis over.

Wanneer iemand een terrein heeft uitgezocht dat hij wü ontginnen, dan doet

hij daarvan blijken door het maken van een merkteeken, dat tawiïsan heet,

waarschgnlijk afgeleid van tebas, het ter bebouwing in gereedheid brengen van

een stuk grond. Zulk een tawasan bestaat uit een open plek van eenige vierkante

meters oppervlakte, waarop een hekje van takken gemaakt is, aan welke zes of

meer als haken gesneden stokken zijn opgehangen. Het recht tot ontginning, door

deze merkteekens verzekerd, sluit ook de verplichting in, daartoe in het eerstvolgend

seizoen over te gaan.

Doesoen-gronden kunnen volgens de oude gebruiken niet vervreemd worden.

Wel kan een vreemdeling vergunning tot ontginning krijgen, noempang ber-

ladang, wanneer hij daarvoor f2 séwa boe mi, grondhuur, betaalt; dit bedrag

wordt in de gemeentekas, wang ramo, gestort, om daaruit het onderhoud van

balai en missigit, en andere dergelijke uitgaven ten algemeenen nutte te bekos-

tigen. Personen welke zich binnen het gebied van een doesoen komen vestigen,

worden aanstonds door den besturenden ambtenaar in een bevolkings-register inge-

schreven en worden aangeslagen in de belasting en de heerendiensten. Z^ deelen dan

voor den vervolge in al de rechten der ingezetenen op den onbebouwden grond.

Wanneer zij de doesoen weer verlaten, dan vallen de door hen ontgonnen gronden

en geplante vruchtboomen terug in het communaal bezit.

Vóór de midji-verklaring gold voor de marga's wat hier van de doesoen's

gezegd is.

Verkoop van woesten grond door den eenen persoon aan den anderen kan

niet plaats hebben, omdat die grond nimmer individueel eigendom is. Daarentegen

komt, naar mij werd medegedeeld, verkoop zoowel als verhuur en verpanding van

ontgonnen grond veelvuldig voor. Die transacties hebben in den regel plaats ten

overstaan van de hoofden, die voor hun ministerie een geringe geldelgke belooning

ontvangen.

In een vorig hoofdstuk hebben wij opgemerkt, dat er geen verschil in stand

in den eigenlijken zin des woords onder de bevolking bestaat, en daaruit volgt

als vanzelf dat alle ingezetenen, hoofden en geestelijken niet uitgezonderd, vol-

maakt gelijke rechten op de doesoen-gronden bezitten.

Al het vorenstaande is nagenoeg onveranderd op Redjang en Lebong van toe-

passing. De séwa boemi bedroeg in Redjang /' 1 , maar het betalen daarvan is in

den laatsten tijd in onbruik geraakt. Ieder Lebonger kan in geheel Lebong een

ladang aanleggen , mits daarvan kennis gevende aan het dorpshoofd tot wiens juris-

dictie de grond behoort; daarvoor wordt echter niets betaald.
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De zoogenaamde sawah's, — eigenlijk slechts een moerassige vlakte zonder ook

maar den geringsten aanleg, — tusschen Limau en ïabal gelegen, zijn wel onder

die doesoen's maar niet onder de verschillende ingezetenen verdeeld; ieder heeft het

recht een gedeelte te ontginnen, waarbij zich, dank zij de enorme uitgestrektheid

in verhouding tot het zeer geringe bevolkingscijfer, nimmer geschillen voordoen.

Om boschproducten binnen het gebied van zgn doesoen of marga in te

zamelen, is het onnoodig vergunning te vragen aan wien ook; wel wordt er ge-

woonlijk kennis van gegeven aan de hoofden, doch dit is alleen een gevolg van de

regeling der heerendiensten. Ook aan personen van andere marga's en doesoen's

wordt toegestaan boschproducten te zoeken, maar zij moeten een tiende gedeelte

van het verzamelde afstaan aan de bevolking binnen wier gebied zij de producten

hebben bijeengebracht.

Betreffende Djambi ontbreken mij de noodige gegevens voor een behoorlijk

overzicht van het grondbezit. In de streken die meer direct onder het Sultans-bestuur

staan, heeft iedere doesoen een begrensd gedeelte van den onbebouwden grond;

wat daarbuiten Hgt is kroondomein. In het Manangkabósch gedeelte van het voor-

mahge Djambische rgk zal wel hoogst waarschijnlijk het grondbezit volgens de Ma-

nangkabosche instellingen geregeld zijn.

In Limoen is de wildernis gedeeltelijk individueel eigendom der familiën; het

overige is tanah panghoeloe, of, voor zoover de hoofden den Sultan boven

zich erkennen, tanah radja. Wanneer een Rawasser hier boschproducten wil

inzamelen, moet hij daartoe vergunning vragen aan de familie of de hoofden die

daarover te beschikken hebben, en is hij een vierde gedeelte van het ingezamelde

als retributie aan de eigenaars verschuldigd. Wanneer iemand een boom vindt die

hars of gom oplevert, is een eenvoudige insnijding in den bast voldoende, om zgn

recht op dien boom te verzekeren.

De in de wildernissen rondzwervende Koeboe's zgn verplicht de boschproducten

te leveren aan de bevolking van de doesoen binnen wier gebied zij zich ophouden.

Een zoogenaamde djenang is de tusschenpersoon die voor den verkoop van de pro-

ducten zorg draagt.

Omtrent het zoeken van was, honig, rotan, harsen en gommen valt, na het-

geen daarvan boven reeds werd gezegd, weinig meer mede te deelen. Over het

algemeen zijn die voortbrengselen 'hier overvloediger en van beter qualiteit dan in

de Padangsche Bovenlanden. Voor de boomen uit welker vruchten olie bereid wordt,

verwijs ik naar de lyst van houtsoorten, die opgenomen is in het vierde deel van

dit werk.

Onder de harsleverende boomen wil ik hier nog noemen de tjengal ^) en de

') Lijst van Houtsoorten, n'. 364.
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dSsal, die de beste, de mantia, keloekoep, melasoewai i), keloeloet en mantia koenjit,

die een mindere qualiteit voortbrengen.

De lage prijzen yan de tjengal-hars, bekend onder den naam van damar

poetih , zijn een gevolg van bet vermengen met inferieure soorten ; zuivere damar

poetih heeft een waarde van /' 14 het pikol. Dasal-hars, de zoogenaamde kapala

toepai, wordt met /20 betaald. De gemeene hars, die damar itam heet, wordt tot

rollen verpakt in mantia-bast; zulk een rol, amboeng, is ruim een halven meter

lang bij vijftien centimeters dik en kost slechts tien centen. In Lebong houdt men

zich met hars- en rotan-zoeken niet op, alleen getah wordt ingezameld en bij 't

gewicht verkocht; voor 75 cents koopt men een hoeveelheid die zoo zwaar is als

een koelak rijst.

Nabij de doesoen Sekandau, in het genoemde landschap, worden in twee spelonken

eetbare vogelnestjes gevonden, die gemaakt worden door de bekende, tot degier-zwa-

luwen behoorende , salanganen '). Om de drie maanden gaat men de nestjes inzamelen

en heeft dan een oogst van vier tot tien pikol. De Radja pasirah van Aman geniet

van ieder pikol vier gulden ; voor 't overige worden de nesten gelijkelijk onder den

Dipati en de mannelijke bevolking van Sekandau verdeeld. De prijs is daar slechts

ƒ14 of ƒ15 het pikol; maar te Moeara Bliti, tien dagreizen van Sekandau gelegen,

betalen de Chineezen voor het product van ƒ40 tot ƒ70, al naar gelang van de

qualiteit. Hoe witter de nesten zijn, des te hooger is de waarde.

Ook in het Gouvernement van Sumatra's Westkust worden zulke vogelnestjes

gevonden, maar ze zijn daar van minder zuiver gehalte. Zij worden er o. a. in de

XU Kotö, op aanmerkelijken afstand van de kust, aangetroffen, en deze omstandig-

heid maakt het wel wat moeilijk om te verklaren, dat de vogels, zooals beweerd

wordt, de nesten maken uit een slijmige stof, die zij aan het zeestrand vinden en

die in den krop verwerkt wordt.

In den uitlooper van het Barisan-gebergte die in den Apenberg bij Padang

eindigt, is op nagenoeg duizend meters boven de zee een hoog gewelfde grot van

enorme uitgestrektheid , aan wier wanden duizenden nesten zijn vastgehecht. Door

een nauwe spleet dringt het daglicht in het hol binnen, dat voor 't grootste ge-

deelte in diepe duisternis is gehuld. Oorverdoovend is het getjilp van de tallooze

vogeltjes, waarvan er, toen ik de grot bezocht, zich telkens enkelen op mijn hoofd

en schouders nederzetten. Het inzamelen moet met de meeste voorzichtigheid ge-

schieden, daar het hol tot de hoogte van ettelijke meters is opgevuld met de uit-

werpselen der zwaluwen. Die meststof is zoo zacht dat men er niet over kan gaan;

daarom z^n er door de inzamelaars een aantal bamboe-ladders in alle richtingen over-

gelegd , die zoovele bruggen vormen , waarlangs men de wanden van de grot kan bereiken.

') Lijst \aii Houtsoorten, n". 209. -) Colocalia esculenta en fuciphaga.



— 352 —

Wij zullen hiermede onze beschouwing van de boschproducten en de wgze van

inzamelen eindigen, om ons nog eenige oogenblikken met den landbouw bezig

te houden.
^

Rijst is ook hier het hoofdvoedsel van de bevolking en wij zullen dan ook met

het bespreken van de rgstcultuur aanvangen.

De teelt van padi op sawah's staat in Lebong en evenzoo in Rawas zeer ver

ten achteren bij die in de Manangkabosche landen. Slechts op enkele plaatsen,

zooals in Rawas boven Poelau-Kida en in Lebong bij Kèta-Danau en Aman, zijn

de sawah's in horizontale vakken aangelegd en door dijkjes ingesloten; maar elders

zgn het slechts moerassige plaatsen, bij de monding van beekjes in de hoofdrivier

gelegen. Behoorlijke waterleidingen vindt men nergens, en waterraderen, de boven

besproken kintjije's, worden, behalve voor suikermolens , in 't geheel niet gebruikt.

In Lebong legt men in de moerassige vlakten overlangs gespleten bamboe, met

den bollen kant naar 't hoogereind, om de kracht van 't afvloeiende water te bre-

ken. Ploegen en eggen is daar niet in gebruik, behalve te Köta-Danau, waar het

margahoofd eenige karbouwen bezit, die hij tot dat einde bezigt. Het veld wordt

soms met de slagspade omgewerkt, maar meestal bepaalt men zich tot een zeer slor-

dige bewerking met het kapmes of een rechthoekig gebogen schoffel, den tadjaq.

De natte kweekbedden worden hier kelambang genoemd , en het zaad , dat

ongeweekt gezaaid wordt, vermengt men eerst met een weinig padi, die men voor

geld, voor eenige kippen of een geit koopt van zekeren Toeankoe-Boedjang-di-

Oeloe-Ngawati , waardoor men zich een goeden oogst meent te verzekeren, omdat

de man zeer ver heet te zijn in de alémoe padi. Veertig dagen na het zaaien

worden de plantjes naar de sawah overgebracht, nadat ze eerst getopt zijn. Tien

tot vijftien plant men er bg elkander, telkens op ongeveer vijf-en-twintig centi-

meters afstand.

Het bewerken der velden heeft volstrekt niet gelijktijdig plaats, zoodat wij

soms pas geplante padi zagen staan naast een gewas dat reeds begon te rijpen.

Twee malen wordt gewied; het eerst drie maanden na het planten, en ver-

volgens wanneer het graan begint te bloeien. Na vijf maanden is de padi rijp en

wordt aar voor aar gesneden; er wordt niet gedorscht, maar dadelijk na het

snjjden bergt men het graan in de schuren, hier toeawal genoemd.

Slechts vijf soorten van sawah-padi treft men in Lebong aan, pói meieroe of

zwarte rijst, pói pekal, poi keritji, pói kesoembó en de kleefrijst si-poeloet.

Wanneer voor de eerste maal van de nieuwe rijst gegeten wordt, dan viert

ieder huisgezin feest , hetgeen meoek pói belouw heet. Men slacht een paar

kippen of een geit en het feestmaal wordt met een gebed besloten.

In Rawas, waar de padi ook met de toewai gesneden en in de aar opge-

schuurd wordt, is de bewerking der sawah's beter dan in Lebong. Hier wordt
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geploegd, of wel men bearbeidt de velden door er karbouwen in rond te drgven.

Ten einde steeds water in voorraad te hebben, graaft men groote vijvers, te bat,

die als reservoirs dienst doen. Nabij Moeara-Menkoelem zagen wij zulk een vijver,

waarvan de aanleg zestig rijksdaalders gekost had en die door Korintjiërs in dag-

loon gegraven was.

Bij het oogsten helpen de dorpsgenooten elkander, welke zamenwerking men

berselang noemt: de padi wordt in mandjes van boomschors, toe da, gelegd

en daarna in grootere manden, kiding, van langkanan-bast gemaakt, naar de

schuren gebracht. Die schuren zijn, evenals in de Padangsche Bovenlanden, be-

hangen met kruiden en bladeren, o. a. met sekit- en riboe-bladeren , om booze

geesten te weren, die het graan heeten te rooven.

Veel meer dan op sawah's, verbouwt men in Rawas en Lebong de rijst op

droge velden; in Redjang heeft het zelfs, met uitzondering van een geringe uitge-

strektheid nabij de doesoen Sawah, in Bermani-Oeloe , uitsluitend op droge velden

plaats. Men onderscheidt twee soorten van deze akkers, de gewone ladang, in Rawas

djadjaran noegal genoemd, en de met zorg bewerkte velden, die daar djadja-

ran badjak of bertanam heeten. De bearbeiding van de eerste onderscheidt

zich in niets van hetgeen we boven omtrent de ladang's mededeelden. Na het kappen

van het kreupelhout en struikgewas, menebas, worden de groote boomen geveld,

menebang, en daarvan vervolgens de takken afgeslagen. Dan blijft alles gedu-

rende twintig of • dertig dagen liggen om te drogen , waarna het in brand wordt

gestoken. Ten laatste wordt de grond gezuiverd van den afval die na de verbran-

ding nog is overgebleven ; de op nieuw uitgeschoten loten van de boomstronken

worden afgekapt en daarmede is het veld voor bezaaiing gereed. Hiertoe bedient

men zich van den pootstok , t o e g a 1 , een min of meer aangepunten stok van

ongeveer twee meters lengte, waarmede men de drie tot vijf centimeters diepe

zaaigaten in den grond stoot. In de aldus gemaakte kuiltjes worden de padi-korrels

gestrooid, hetgeen meniah heet.

Komt dus de rijstbouw op djadjaran noegal geheel overeen met de droge rijst-

cultuur in het zuiden der Padangsche Bovenlanden, de bearbeiding van de boven-

genoemde djadjaran badjak wijkt daarvan in vele opzichten af. Deze djadjaran's zijn

velden die geheel van alle boomstronken en wortels gezuiverd zijn ; velden die iu

uiterlijk voorkomen niet van de vaderlandsche bouwgronden verschillen. Zij woeden

met niet minder zorg bewerkt dan de sawah's in de Manangkabosche landen. Na

twee- of driemaal overhoeks beploegd te zijn, wordt de akker bij herhaling geëgd.

Het daartoe gebruikte werktuig bestaat uit zeven balkjes van drie tot vier meters

lengte, waarover zes lichtere balkjes van een tot anderhalven meter lengte geplaatst

zgn, züodat een raam gevormd wordt waarin op de snijpunten der balkjes pennen

gestoken zijn van anau-hout, ongeveer dertig centimeters lang. De egge wordt door

UI. 1. 45
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een karbouw of koe getrokken. Gewoonlijk worden de aardkluiten door het eggen

niet allen genoegzaam vergruisd; men doet dit dan nog eens uit de hand met een

langsteligen houten hamer, om daarna het veld andermaal te eggen en te beploegen.

Middelerwijl is een hoekje van het veld, gewoonlijk het laagst gelegene, met

takken omhegd , en daarbinnen heeft men de padi
,
padi meretjah of padi

semajan, gezaaid, die, na getopt te zijn, op de djadjaran's wordt overgeplant,

evenals op de sawah's. Dat planten geschiedt op rijen, die zoover van elkander staan

dat het wieden met den ploeg kan plaats hebben, waarvoor een koe of een stier

gespannen is. De veldarbeid vangt gemeenlijk in Juli aan, en in Maart of April

wordt er geoogst.

Alvorens van den rijstbouw af te stappen, moet ik nog een enkel eigenaardig

gebruik mededeelen, waarvan de bedoeling is het verzekeren van een goeden oogst

of het bevredigen van de geesten wier verblijfplaats men gaat verontrusten.

Als in Rawas het veld ter bezaaiing gereed is, dan wordt in het midden de dje-

djekan beniahi) gemaakt , die het graan bewaakt zooals een proatin zijn onder-

hoorigen. Vier stukken bamboe, van drie kwartmeter lengte ongeveer, worden zóó op

den grond gelegd , dat zij een kwadraat vormen , k a n d a n g genaamd ; in 't midden

daarvan steekt men een stok, toegal, in den grond, die van mali bedoerai

of koedoew e-hout gesneden is. Rondom den toegal worden sitawar- en sendjoeang^)-

struikjes geplant, alsmede een bosje padi, en langs de kanten van de kandang

zaait men de padi in negen gaten. Eerst wanneer de djedjekan beniah klaar is,

gaat men tot het bezaaien van den akker over.

In Lebong is het de gewoonte om, wanneer een ladang wordt aangelegd, of

ook wanneer eenige personen zich ergens metterwoon vestigen, drie lange staken

in den grond te steken
,
geplaatst als een rot geweren ; onder die staken wordt een

vuur gestookt en daarop benzoë gebrand, terwijl men een gebed uitspreekt, dat alle

booze invloeden moet afwenden. Tab al heet dit gebruik, waaraan de doesoen Tabal

haren naam ontleent.

Voor 't overige komen de middelen die men in het werk stelt om het gewas

tegen vijanden van allerlei aard te beschermen, in hoofdzaak overeen met die, welke

wij eenige bladzijden vroeger opsomden.

Dezelfde cultuurgewassen die wij in de Manangkabosche landen aantroffen,

vinden wij in deze streken terug; wij kunnen derhalve thans volstaan met het

mededeelen van enkele opmerkingen die wij omtrent sommige van die gewassen

gedurende onze reizen in Rawas, Redjang en Lebong hebben gemaakt.

Rawas was vroeger het peperland bij uitnemendheid, en dit product, dat tegen

een uiterst geringen prijs aan de vorsten van Palèmbang moest worden geleverd,

') Hetzelfde als banih of benih, t. w. zaadpSdi, zaailing. ") Lindjoeang.
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bracht aan de/en jaarlijks meer dan twee tonnen gouds op. Thans is de cultuur

vrij, maar zoo vervallen, Jat men slechts hier en daar een peperrank aantreft.

Niet alleen de herinnering aan de eindelooze knevelarijen waaraan men tijdens de

dwangciiltuur blootstond, is daaraan schuld, ook de lage handelsprijzen hebben

er het hunne toe bijgebracht.

Meer en meer maakt de bevolking werk van de koffieteelt; de boom groeit

goed en draagt overvloedig. Er wordt echter nog weinig Rawas-koffie aan de markt

gebracht; wel brengen de Rawassers koffie naar Palèmbang, maar ze hebben die

gekocht van Maleiers uit Soengei-Tanang. Die koffie is licht van kleur, en de boon

is groot, maar minder geurig dan die der Padangsche Bovenlanden.

In Redjang en Lebong, en evenzeer elders in de Palèmbangsche Bovenlanden,

gaat de koffiecultuur een schoone toekomst te gemoet; de bevolking legt er zich

met de borst op toe, en met het beste resultaat; want terwijl in 1875 tien duizend

pikol werden uitgevoerd, steeg die hoeveelheid in 1877 reeds tot dertig duizend

pikol. Te Kepajang werd in dat jaar de koffie tegen ƒ 40 het pikol verkocht.

Met zeer enkele uitzonderingen zagen de aanplantingen er overal goed onder-

houden uit, en de grond was zorgvuldig van onkruid gezuiverd. De boomen waren

meestal op een vadem afstand geplant, altijd goed rechtop, en nergens zag ik twee

boompjes bijeengezet, zooals de Manangkabo-Maleier zoo gaarne doet, denkende:

„wanneer de eene plant sterft, dan blijft de andere toch wellicht leven en behoef

ik niet in te boeten."

Driemaal 'sjaars wordt er geplukt, maar daarbij gaat men nog te ruw te werk,

daar men de bessen bij handen vol afstroopt en zoodoende veel van den aanstaanden

oogst vernielt. Ook worden in Lebong de kweekplantjes niet vroeg genoeg overge-

plant, waardoor de groei vertraagd wordt.

Te Kelikoet in Lebong telde ik de bessen aan verscheidene takken en vond

gemiddeld aan lederen tak 139 bessen in elf kransen. De koffiebladziekte , die op

Sumatra's Westkust zulke groote verwoestingen heeft aangericht, kwam ook hier

overal voor.

De twee eerste jaren worden de koffietuinen tevens als rijstvelden gebruikt, of

men poot ook wel aardvruchten tusschen de jonge boompjes. In Redjang waren in

verscheiden tuinen de boomen getopt.

Klappers zijn in alle doesoen's aangeplant, veel meer dan andere vruchtboomen

,

en behalve in Redjang, waar een klapper 25 cents kost, leveren zij voldoende vrucht

op. Te Soekoe-kajó in Lebong stond vóór de woning waarin wij overnachtten , een zes-

jarige klapperboom, niol poejoehi), waaraan niet minder dan 23 vruchten groeiden.

') De jonge vrucht van deze soort is geelachtig rood; van den gewonen klapper is de jonge

vrucht groen.
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Om de eekhoorns uit de boomen te houden had men hier, evenals in de XTT

Köto, een krans van aangepunte bamboe-kokers of scherpgedoornde rotan rondom

den stam gebonden, maar bovendien waren in den stam houten pennen geslagen,

waaraan stukken boomschors hingen, die, door den wind heen en weer bewogen,

dienden om de diertjes te verjagen (PI. XCI fig. 5).

Langs de oevers der rivieren ziet men, vooral in Beneden-Rawas , uitgestrekte

aanplantingen van kapok-boomen , die welig tieren en in den laatsten tijd de teelt

van kapas voor een goed deel hebben verdrongen.

Suikerriet levert, zoowel in Rawas als in Lebong, goede oogsten op en komt

overvloedig voor. In Rawas wordt er alleen een stroopsuiker uit bereid, die in

groote steenen potten bewaard wordt, maar in Lebong maakt men ook droge

suiker, die in bamboe-kokers van dertig centimeters lengte en vgf centimeters

middellgn voor tien centen wordt verkocht.

Nergens zagen wij gedurende onze reizen zooveel andjèlai verbouwd als in

Redjang, waar nagenoeg iedere padi-ladang met een rand van die gierstsoort om-

geven was.

In Lebong is de koffiecultuur in de plaats getreden van de teelt der kardemom

of poear lakó, waarvan het pikol nog slechts weinige jaren geleden f 200 a ƒ250

gold, doch nu tot f 50 gedaald is. Wel komen er nog uitgestrekte velden met

kardemom in Lebong voor, maar van nieuwen aanplant wordt geen werk meer

gemaakt.

Het voornaamste gewas na de rijst is in Rawas de gambir en in Redjang

de tabak.

Tot Pangkalan vindt men uitgestrekte velden met gambir-struiken , aan wier

teelt veel zorg besteed wordt. Om de twee maanden plukt men de bladeren en

jonge twijgjes af, waaruit in de fabrieken de gambir-koekjes bereid worden, die tot

de bestanddeelen van de sirih-pruim behooren en ook als looistof worden uitge-

voerd. Voor het eerste doel is de gambir van jonge bladeren het meest gezocht,

waarschijnlijk omdat die het blankst is.

Li Boven-Rawas en Lebong komt de gambir-struik weinig voor, en daar ge-

bruikt men bij de betel het blad op dezelfde wijze bewerkt, als wij boven hebben

medegedeeld.

De tabak van Redjang is overal in Palèmbang gezocht; zij wordt als hoofd-

gewas, maar ook als vóórgewas, op padi-ladangs geteeld en op dezelfde wijze be-

handeld als in de Manangkabosche landen. De cultuur is nog voor groote uitbrei-

ding vatbaar en ook aan de behandeling van het product kon meer zorg besteed

worden.

Li Lebong troffen wg alleen te Tandjoeng-agoeng tabaksvelden aan, en in

Rawas nabij de doesoen's Pangkalan en Köta-Tandjoeng. Ook in Beneden-Djambi
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wordt tabak verbouwd, maar iets naders omtrent deze cultuur in die streken is mij

niet bekend. Korintji-tabak, vooral het merk Tandjoeng-Pau, is ter Westkust zeer

gezocht en de qualiteit is even goed zoo niet beter dan die van de Java-tabak.

Tot een wetenschappelijk onderzoek van den bodem ontbraken mij zoowel de

middelen als de gelegenheid. In de voorgaande bladzijden heb ik medegedeeld wat

ik opteekende omtrent de boschproducten en cultures, en daaruit mag men onge-

twijfeld de gevolgtrekking maken, dat Midden-Sumatra een land is van buitengewone

vruchtbaarheid en uitnemend geschikt voor de teelt van verschillende gewassen voor

de Europeesche markt. Het veld ter ontginning is eindeloos groot en de humuslaag

die den meereudeels vulkanischen bodem dekt, is zoo rijk aan voedsel, dat aan iedere

landbouw-onderneming het welslagen gewaarborgd is. Het gebrek aan werkvolk staat

echter tot dusverre aan het tot stand brengen van die ondernemingen in den weg.

Wanneer men de opgaven omtrent de dichtheid der bevolking raadpleegt, die in het

vierde hoofdstuk van het tweede deel van dit werk voorkomen, dan springt zulks

aanstonds in het oog. Daarenboven is in de Manangkabosche landen de inrichting

van het familieleven een onoverkomelijk beletsel voor het grootste gedeelte der

mannelijke bevolking, om op den duur als arbeider op een landbouw-onderneming

te dienen.

Aanvoer van vreemde arbeiders is dan ook voor de ontwikkeling van Sumatra

een gebiedend vereischte, en wanneer wij nagaan hoe duizenden Javanen en Mala-

baren, in hun overbevolkt land, een ellendig bestaan voortsleepen , en hoe het

nabij Sumatra's Westkust gelegen, weinig vruchtbare eiland Nias een talrijk en

krachtig volk bezit, dat arbeidzaam is van aard, dan mag, dankt mg, met grond

de overtuiging worden uitgesproken, dat het niet aan middelen ontbreekt om in

het bestaande gebrek aan arbeiders te voorzien.

Maar behalve de arbeidersvraag is er nog een andere, niet minder gewichtige.

Een groote ontwikkeling van den landbouw en alle daarmede samenhangende takken

van nijverheid is ook op Sumatra niet te wachten zonder de hulp van Europeesch

kapitaal en Europeesche kennis. Wat deze vermogen , hebben , op de Oostkust , Deli

en naburige gewesten getoond; waar deze ontbreken, blgft alles bij het oude, of,

openbaart zich al eeuige vooruitgang ten opzichte van sommige cultures, zij wordt

door evenredigen achteruitgang van andere opgewogen. Wil men echter Europeesche

landbouw-industrie op Midden-Sumatra, dan moet de Europeesche planter beschikking

kunnen krijgen over de onbebouwde, maar voor bebouwing vatbare gronden, en

daaraan leggen, zooals blijkt uit alles wat wij over het grondbezit gezegd hebben, de

adat-bepalingen allerlei zwarigheden in den weg. Doch in dit opzicht is eene groote

omwenteling voorbereid, en reeds hier en daar in gang gebracht, door een beslis-

senden stap der Regeering, die, bij eene ordonnantie van 26 Maart 1874 (Staatsbl.

n°. 94/'), de woeste gronden in de Gouvernementslanden op geheel Sumatra tot
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staatsdomein heeft verklaard. Reeds zijn, ten gevolge dier ordonnantie, in de

Padangsche Beneden- en Bovenlanden eenige perceelen voor de teelt van padi en

koffie in erfpacht afgestaan, en het blijkt niet dat de bevolking zich daardoor

ernstig in hare rechten gekrenkt acht. Die ondernemingen zijn echter nog te klein

in getal en in omvang, om ons recht te geven tot de meening, dat wij de gevolgen

van den doortastenden maatregel door de Regeering genomen reeds nu zouden

kunnen berekenen. Het oordeel daarover moeten wij aan den tijd overlaten; maar

wg meenen den lezer geen ondienst te doen, wanneer wij hem tot een vergelijking

van de regeeringsvoorschriften met de adat-bepalingen in staat stellen, door, ten

besluite van dit hoofdstuk, ook nog aan eerstgenoemde eene plaats te verleenen. De

bepalingen der ordonnantie zijn in de volgende artikelen vervat.

Art. 1. Alle woeste gronden in de Gouvernementslanden op Sumatra behooren,

voor zoover daarop door leden der iuheemsche bevolking geen aan het ontginnings-

recht ontleende rechten worden uitgeoefend, tot het Staatsdomein.

Over die tot het Staatsdomein behoorende gronden berust, behoudens het ont-

ginningsrecht, de beschikking uitsluitend bij het Gouvernement.

Art. 2. De ter beschikking van het Gouvernement staande gronden worden op

aanvraag, onder overlegging van een meetbrief, door den Gouverneur-generaal

uitgegeven in erfpacht voor ten hoogste 75 jaren, tegen eene jaarlijksche erfpacht-

som van f 1 .— (een gulden) per bouw.

Art. 3. In de erfpacht is niet begrepen de delfstoffen bevattende ondergrond.

De erfpachter is verplicht, de ontginning van delfstoffen door of op concessie

van het Gouvernement te gedoogen, volgens regelen, bij algemeene verordening

te stellen.

Art. 4. Als erfpachters worden toegelaten:

Nederlanders

,

ingezetenen van Nederland,

ingezetenen van Nederlandsch-Indië

,

vennootschappen van koophandel, gevestigd in Nederland of Nederlandsch-Indië.

Deze bepaling brengt geen verandering in de verordeningen, krachtens art. 105

van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië, regelende

de voorwaarden ter toelating van Nederlanders en vreemdelingen.

Behoudens nadere regeling, voor zooveel noodig, gelden, met betrekking tot

de toelating van landsdienaren als erfpachters, de bestaande bepalingen omtrent

deelneming van landsdienaren in ondernemingen van landbouw en nijverheid.

Art. 5. De in erfpacht afgestane gronden, de daarop geplaatste gebouwen en

opstallen en de voortbrengselen der gronden of der daarop gevestigde ondernemingen

van nijverheid zijn onderworpen aan de bestaande of in te voeren algemeene

belastingen.
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Verponding wordt niet geheven gedurende het jaar waarin de gronden zgn

afgestaan, en de vijf volgende jaren.

Art. 6. De aanvraag wordt in de naaste dorpen bekend gemaakt door een

commissie, benoemd door het hoofd van phiatsulijk bestuur en bestaande uit een

Europeesch en een lulaudsch ambtenaar, welke tevens onderzoeken en bij proces-

verbaal constateeren , of de aangevraagde "gronden al dan niet behooreu tot die,

over welke, ingevolge Artikel 1 , de beschikking is bij het Gouvernement.

Gedurende een maand wordt den inboorlingen en anderen belanghebbenden

vrijgelaten, hunne belangen ter zake aan het Europeesch plaatselyk bestuur voor

te dragen.

Na verloop van dien termijn zendt het hoofd van plaatselijk bestuur de stuk-

ken, vergezeld van zijne consideratiën en advies, door tusschenkomst van het hoofd

van gewestelijk bestuur, aan den Directeur van Binnenlandseh Bestuur.

Art. 7. Bij het uitbrengen van zijn advies stelt het hoofd van gewestelijk be-

stuur bekend, of en, zoo ja, in hoever, de landsinstellingen medebrengen, dat de

volkshoofden in de zaak gekend worden en wat in dat geval door hem reeds is

of alsnog behoort te worden gedaan om zich van hunne medewerking te verzekeren.

Art. 8. In die gedeelten van Sumatra waar het zoutmonopoHe werkt, is op

de in erfpacht uitgegeven gronden de zoutmaak verboden.

Art. 9. De rechten en verplichtingen van den erfpachter worden beheerscht

door den S^ten titel van het 2'le boek van het Burgerlijk Wetboek voor Neder-

landsch-Indië, behoudens de bepalingen in de volgende artikelen.

Art. 10. De erfpachter mag ten eigen gebruike af- of uitgravingen doen van

steen, klei en andere soortgelijke tot het erf behoorende grondspeciën , welke niet

het voorwerp zijn van eigenlijk gezegde mijn-ontginningen.

Art. 11. De erfpachter heeft de vrije beschikking over alle boomen en beplan-

tingen, hetzij die al dan niet door hem zeiven zijn aangelegd, tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen.

Art. 12. De erfpachter heeft voor het aanleggen van waterwerken op de erf-

pachtsgronden en het gebruik aldaar van de bestaande waterstroomen of leidingen

bijzondere vergunning van den Gouverneur-generaal noodig.

De Gouverneur-generaal kan aan die vergunning voorschriften verbinden ten

algemeenen nutte.

De erfpachter moet het aanleggen van nieuwe waterleidingen dulden, behoudens

recht op schadeloossteUing.

Art. 13. De inlanders en met dezen gelijkgestelden , in dienst van den erf-

pachter, op diens gronden gevestigd, zijn vrij van de diensten, bedoeld bij

art. 57 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië

,

uitgezonderd het geval waarin die tot wering van rampen van hooger hand,
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dan wel tot afwending van algemeen gevaar, tijdelijk mocliten worden gevorderd.

Vrijstelling van diensten in het belang der openbare veiligheid heeft niet plaats.

Daarentegen betaalt de erfpachter voor eiken werkbaren man, inlander of

vreemden oosterling, die in zijn dienst op de voorschreven gronden woont, een

hoofdgeld van ƒ 2.50 per jaar.

Art. 14. Van lederen overgang van het erfpachtsrecht, alsmede van de op-

dracht van het beheer der onderneming aan een gemachtigde, moet, op verbeurte

van eene geldboete van /' 25.— tot f 100.— binnen ééne maand kennisgave ge-

schieden aan het bestuur.

ELFDE HOOFDSTUK.

HANDEL. — MIDDELEN VAN TERTOEE. — VEETEELT. — HUISDIEREN.

Overal in Midden-Sumatra wordt een levendige handel gedreven; de Maleier

is niet minder koopman dan landbouwer, en hij legt bij het bieden en loven een

eindeloos geduld aan den dag. Maleische groothandelaren treft men alleen eenige

weinige op de hoofdplaatsen aan; in het door ons bereisde binnenland is er niet één.

De voornaamste plaatsen van in- en uitvoer voor die streken zijn Padang,

Indópoeró, Palèmbang en Moeara-Kompéh. Te Padang vindt men, behalve een vgftal

Europeesche firma's, verscheidene Chineesche, Klingaleesche en Maleische, die de

producten des lands opkoopen van Chineesche of Maleische handelaren welke in de

binnenlanden gevestigd zijn, of van de Maleiers die deze producten rechtstreeks

naar Padang brengen. Te Indópoeró zijn, voor zoover mg bekend is, evenmin als

te Moeara-Kompéh handelsfirma's gevestigd.

Buiten de Nederlandsche Handelmaatschappij is te Palèmbang de handel geheel

in handen van Arabieren, Chineezen en Klingaleezen.

De producten uit het zuiderdeel der Padangsche Bovenlanden, en voor een klein

deel die uit Rantau-di-baroew, vinden hun weg naar Padang; die uit Djambi

gaan meerendeels naar Moeara-Kompéh; alleen uit Limoen, Batang-Asei en Soengei-

Tanang ligt de handelsweg over Rawas naar Palèmbang, waarheen ook de producten

van Rawas, Redjang en Lebong vervoerd worden. Wat Korintji oplevert gaat naar

Lidópoeró en Padang. Omgekeerd ligt over de genoemde plaatsen ook de handels-

route der goedereu, die in de vermelde landstreken worden ingevoerd.
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In het zuiden der Padangsche Bovenlanden brengen de eigenaars hunne pro-

ducten naar Solöq of Fort van der Capellen en verkoopen ze daar aan Chineesche

handelaars, of wel zij brengen hunne waar rechtstreeks naar Padang. Ook gaan

Chineesche opkoopers wel in de dorpen rond, vooral in die welke nabij de hoofd-

plaatsen der onderafdeelingen gelegen zijn ; maar hun inkoop bepaalt zich hoofd-

zakelijk tot muskaatnoten en foelie. Met uitzondering van een enkelen Klingalees

zijn de reizende handelaren, oerang manggalé, soedaga, allen Maleiers. Zij

trekken van markt tot markt, om er hunne koopwaar aan den man te brengen.

Die markten, pakan, worden op tal van plaatsen in de Manangkabosche

landen, zoowel binnen als buiten het Nederlandsch grondgebied, wekelijks gehouden,

en de koopers en verkoopers komen daartoe bijeen op een plein, pasa, dat soms

in het dorp, maar meestal in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen is.

Handeldrijven noemen de Maleiers, baniagó of manggalé; de kooper

heet si mambiïli, de verkooper si mandjoewa, en gezamenlijk, bijv. als

partijen in een geschil, noemt men ze kadoewó bSilah pihaq.

Het uiterlijk der markten en hoe het er toegaat, is op onderscheiden plaatsen

in het Reisverhaal beschreven ^) ; wij kunnen ons dus hier tot enkele opmerkingen

bepalen. Zoo werd daar medegedeeld dat het zout te Kötó-Anau ƒ12.50 het pikol

kost. Die prijs is niet overal dezelfde; hoe dieper in het binnenland, des te duurder

is dit artikel, en in qualiteit staat het ver beneden het ruwe zout, dat in de

vaderlandsche ziederijen ter rafhneering wordt aangebracht. Het is een vuUe,

zwartgrijze massa, die meer op tuinaarde dan op zout gelijkt; en voor dat mono-

polie-product wordt in sommige streken in het zuidelijke deel der Padangsche

Bovenlanden door de Maleische bevolking 22Vj cent per kilo betaald, terwijl in

Nederland, niettegenstaande de zeer hooge rechten, het fijnste tafelzout niet meer

dan 16 cents het kilo kost.

De lijnwaden die te koop worden aangeboden, zijn meest alle van Europeesch

fabrikaat, maar behalve deze ziet men er ook van inlandsch maaksel, alsmede Boe-

gineesche, Javaansche en Palèmbangsche sarongs.

Wit katoen wordt te Padang door Chineezen blauw geverfd en later in de

binnenlanden zwart gekleurd. Zelfs is het niet ongewoon, dat eerst uit het blauwe

doek kleedingstukken gemaakt worden die, na eenigen tijd gedragen te zijn, worden

zwart geverfd om ze den glans der nieuwheid te hergeven.

Hoewel het crediet in den handel op Sumatra, zoowel als overal elders, een

groote rol speelt, zijn toch de kleinhandelaren daarmede vrij wat voorzichtiger dan

vele groote handelshuizen op de hoofdplaatsen. Dit blijkt o. a. uit de eigenaardige

') Eerste ged. biz. 00, 105 en 107.

III. 1. 46
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gewoonte die idjab^) heet. Wanneer men namelijk iets koopen wil, maar men

mist de noodige fondsen, dan geeft men den koopman een zeker voorschot, en

door dit te aanvaarden verplicht hij zich het begeerde voorwerp niet aan een ander

te verkoopen.

Compagnieschap komt veel voor; men noemt dat barantam of basarikè.

Manjamboeï noemt men de transactie waarbij iemand bedrijfskapitaal aan

een ander leent, onder beding dat winst en verlies gelijkelijk worden gedeeld.

Volgens de oude adat hadden de handelaren hunne eigene rechten en plichten.

Zoo heette het van hen: koesoeï manjalasaikan, karoéw mandjanië-

k a n 2) , d. w. z. zij beslechten hunne geschillen onderling. Alleen wanneer men

niet tot overeenstemming kon geraken, werd de hulp van de panghoeloe's inge-

roepen.

Zoo staan thans nog de talrijke lapau-houders, — meest allen oerang

dagang, vreemdelingen, die nabij en rondom de marktplaatsen wonen, — onder

den panghoeloe pasa, gewoonlijk den rijksten hunner, die door het bestuur

tot die onbezoldigde waardigheid wordt benoemd. De handelaren die uit Rantau-

di-baroew en andere onafhankelijke streken naar Padang of naar de groote markten

in de Padangsche Bovenlanden trekken, om daar karbouwen of boschproducten te

verkoopen, vereenigen zich tot gezelschappen onder de leiding van een ervaren

koopman, die toewó galé genoemd wordt, en die voor zijne hulp en tusschenkomst

bg de transactiën gewoonlijk een kleine belooning in geld ontvangt.

In Lebong worden geen markten gehouden en in Rawas en Redjang treft men

ze slechts op enkele plaatsen aan, zooals te Soeroelangoen, Tjoeroep en Kepajang,

maar ze zijn daar van veel minder beteekenis dan de groote pakan's der Padang-

sche Bovenlanden.

Voor den levendigen handel die op de rivier de Moesi vóór de hoofdstad Pa-

lèmbang gedreven wordt, verwas ik naar het tweede hoofdstuk van het tweede

gedeelte van het Reisverhaal.

Ik kan van den handel in Midden-Sumatra geen volledig overzicht in cijfers

geven, maar moet mij bepalen tot de mededeeling van die enkele gegevens betrek-

kelijk in- en uitvoer, die ons gedurende de Expeditie welwillend werden verstrekt.

') Idjab , v_>Lsv.j| , is een term aan het recht van den Islam ontleend en beteekent bij

het sluiten van een koop of eenige andere overeenkomst, het aanbod, waaraan de qaboel,

\Jy*S-, of aanneming door de wederpartij beantwoordt.

-) Letterlijk: het verwarde in 't reine brengen, het troebele helder maken.
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OPGAVE DER WAARDE VAN DE IN- EN UITGEVOERDE HANDELS-

ARTIKELEN TE MOEARA-KOMPÉH IN 1878.

Ingevoerd:

VAN Singapore met stoomschepen.

Aardewerk

Boeken

Boter enz

Bier (afgetapt)

Brandewijn en Cognac . .

Champagne en andere

wgnen

Medicijnen en gedroogde

waren

Eetwaren

Garen enz

Glas en glaswerk ....
Goud- en zilverwerk. . .

Houtwerk

Klapper-olie

Kleederen

Koper, pleet, brons en zilver.

Kramerijen

Manufacturen, katoenen. .

„ wollen en half-

wollen . . .

„ zijden en haJf-

zijden . . .

Meel

Papier

Petroleum ....
Speelkaarten

Suiker

Transporteere

f 844.67

75.00

60.00

70.00

24.00

68.00

„ 146.83

„ 230.00

„ 3522.83

60.00

„ 674.00

„ 342.00

„ 593.83

„ 895.00

„ 1262.50

„ 1672.33

„ 83287.08

„ 106.00

„ 446.00

8.83

„ 226.50

„ 208.00

25.00

„ 238.17

f 95086.57

Transport

Spijkers (ijzeren)

Tabak . . .

Thee ....
Verfwaren .

Vruchten-siropen

Vuurwerk .

IJzer en staal .

IJzer- en staalwerk

Zeep

Te zamen

f 95086.57

36.00

9.00

100.00

57.50

55.00

40.00

314.00

728.33

102.00

f 96528.40

VAN Java met zeilschepen.

Manufacturen, katoenen. . ƒ 484.50

VAN LiNGGA MET ZEILSCHEPEN.

Eetwaren f 30.00

Klappers 7)
110.00

Kramerijen 3J 3.00

Te zamen . . f 143.00

Met zeilschepen

Aardewerk f 10326.33

Blikwerk 33 163.00

Bier (afgetapt) .... y> 72.00

Boeken. .......
33 415.00

Boter enz
33 24.00

Champagne en andere

wijnen 3) 36.00

Transporteere . . f 11036.33
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Transport . .

Medicijnen en gedroogde

waren

Eetwaren

Garen enz

Glas en glaswerk . . .

Goud- en zilverwerk . .

Hars

Houtwerk

Muziek-instrumenten .

Kalk

Katjang-olie

Klapper-olie

Klappers

Kleederen

Koolteer

Kramer^'en

Koper, pleet, brons en

zilver

Leder en lederwerk . . .

Manufacturen , katoenen .

„ wollen en

halfwollen.

„ zijden en

halfzijden .

Meel

Papier

Petroleum

Rijst (gepelde) ....
Sigaren (manilla)

Transporteere . .

f 11036.33

428.33

„ 3503.58

„ 6242.67

81.00

„ 1210.00

315.00

918.75

5.-

16.17

144.50

1015.50

„ 1313.00

724.50

320.00

„ 2187.67

„ 2240.50

124.00

„ 92743.75

736.00

„ 2877.00

132.33

106.00

911.00

183.33

120.00

f 129635.91

Transport

Speelkaarten .

Suiker

Spijkers (ijzeren).

Vruchten-siropen. .

Vuurwerk ....
Verfwaren. . . .

Uurwerken . . .

Thee

Tabak

IJzer- en staalwerk.

IJzer en staal . .

Zeep

Te zamen

129635.91

18.00

1673.83

155.17

66.00

235.00

366.33

50.00

241.00

36.00

4468.17

5694.66

54.67

f 142694.74

Recapitulatie.

Met stoomschepen van

Singapore

Met zeilschepen van Java.

Met zeilschepen van

Lingga ....
Met zeilschepen . .

Te zamen

Van Palèmbang . .

Te zamen

f 96528.40

484.50

143.00

„ 142694.74

ƒ 239850.64

„ 25069.00

f 264919.64

NOO INGEVOERD.

Opium, 750 Amst. ponden.

Zout, 4002.71 „

Uitgevoerd:

Met STOOMSCHEPEN NAAR SlNGAPORE.

Benzoë

Drakenbloed . . .

Transporteere

/• 731.00

„ 13694.00

/ 14425.00

Transport . . f 14425.00

Gom-elastiek „ 13231.50

Gutta-percha „ 29651.00

Huiden „ 1648.00

Transporteere . . f 58955.50
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Transport . . f 58955.50

Ivoor (zie f)

Koffie (zie f)

Rotting (zie f)

Vogelnestjes .

Was

Te zamen

1066.00

4774.00

f 64795.50

Met zeilschepen naar Singapore.

Benzoë

Drakenbloed . . .

Gom-dammar

.

Gom-elastiek . . .

Gutta-percha .

Hoorn

Huiden

Koffie (zie f)

Lakka-hout

Katoen (zwart) . .

Ivoor (zie f)

Rotting (zie f)

Visch

Vogelnestjes . . .

Was

Te zamen

3515.50

10398.00

5.00

13352.50

47643.50

4.00

10285.50

1176.50

48.00

299.25

866.00

9400.00

f 102988.75

Met zeilschepen naar Lingga.

Suiker

Tabak

Vee (levend) . . .

Visch

Te zamen

847.00

258.00

60.00

200.00

f 865.00

Met zeilschepen naar Java.

Planken f 213.00

Hout (scheepsbouw). . . » 215.00

Hoorn
)} 3.50

Rotting (zie f)

Te zamen . . f 431.50 1

Recapitulatie.

Met stoomschepen naar

Singapore f 64795.50

Met zeilschepen naar

Singapore ii 102988.75

Met zeilschepen naar

Lingga f> 865.00

Met zeilschepen naar Java. }j 431.50

Te zamen . . f 169080.75

Naar Palèmbang. . . . ii 13163.75

Naar Moeara Saba . . jj 129.00

Totaal . . f 182373.50

f Nog uitgevoerd:

Met St. Sn. naar

Singapore.

Met Zl S°. naar

Singapore.

Ivoor,

Koffie,

Rotthig

Koffie,

Ivoor,

2.5

1.

361.48

51.71

0.59

pikol.

Rotting, 7568.9

Met Zl. S". naar Java. Rotting, 315.8

In 1875 werd in Djambi van de zeezijde ingevoerd voor een waarde van

f 399858 en bedroeg de waarde van de uitgevoerde prodacten een bedrag van

f 250033.

In dat zelfde jaar werden er 2799.15 pikol zout ingevoerd, tegen slechts 821.55

pikol in 1874.
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Publieke middelen van vervoer, vrachtwagens of schuiten die op geregelden

tijd van de eeue plaats naar de andere vertrekken en waarmede men goederen kan

verzenden, zijn er in Midden-Sumatra nog niet. Het vervoer der handelswaren heeft

plaats door de eigenaren zeiven, door dragers, in karren (pedati), op vracht-

paarden of in prauwen, welke laatste naar gelang van den vorm onderscheiden

namen hebben.

Wanneer de dorpsbewoner der Padangsche Bovenlanden zijn producten zelf

naar de markt brengt, dan draagt hij die op het hoofd, in manden, ragó ge-

naamd, die van rotan gevlochten zijn, of in zakken, soempi, van verschillende

biessoorteu gemaakt en met een stevig touw, tali pSkaroeï, vastgebonden.

Rijst bijv. wordt gewoonlijk in zakken vervoerd, doch ook wel in ojjen manden,

radjoeï, van denzelfden vorm, doch grooter dan de op PI. LXXIV fig. 4 afgebeelde

kamboeï.

Om den last, babau, minder pijnlijk te doen drukken, legt men veelal een

opgerolden doek of een ring van droog gras of van bladeren op het hoofd; maar

meer nog maakt men gebruik van de koelipè, een krukje, zooals er een op

PI. LXX fig. 5 is voorgesteld, en waardoor het gewicht van den last over hoofd en

schouder verdeeld wordt. Die koelipè's worden vaak met veel zorg van fraaie hout-

soorten gemaakt en met fijn snijwerk versierd. Met onovertroffen vaardigheid bewegen

zich de Maleiers met de vracht op het hoofd langs de steilste en moeielijkste berg-

paden, en wanneer zij van tijd tot tijd wat rusten, dan is zelfs een dagmarsch van

dertig kilometers hun niet te veel. De vrachten zijn in den regel niet zwaarder

dan 25 kilo; personen die meer kunnen dragen, zijn zeldzaam, en daarom was een

Maleier van Raugkiang-loeloejs , die gewoon was een halven pikol koffie in één dag

vandaar naar Soepajang, een afstand van ongeveer 42 kilometers, te brengen, in

de geheele afdeeling om zijn groote kracht bekend.

In de XII K5tó, Rantau-di-baroew, Djambi, Korintji, Rawas, Redjang en

Lebong draagt men niet op het hoofd, maar op den rug. De goederen worden

daartoe gepakt in hchte manden, amboeëng galé, PI. LXXIV fig. 1, uit

bamboe-latjes en rotan samengesteld, of wel, men bindt ze op een zoogenaamde

galé djölang of galé djangki, PI. IV fig. 1, een raam van bamboe,

waaraan, evenals aan de amboeëng galé, drie zeelen van tot doek geklopte boom-

schors bevestigd zijn. Eén daarvan rust tegen het voorhoofd van den drager, die

door de beide zijdelingsche de armen steekt. Het draagvermogen is hier over 't alge-

meen minder groot en gaat zeker gemiddeld niet boven de 20 kilo.

Het vervoeren van goederen met draagpaarden (PI. XCV, fig. 11) hebben wij

alleen in de Padangsche Bovenlanden opgemerkt. Niet alleen wordt de Gouvernements-

koffie op die wijze langs enkele wegen getransporteerd, ook reizende kleinhande-

laren maken dikw^ls gebruik van een i)aard om hunne waar van de eeue markt
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naar de andere te brengen. In matten verpakt hangen de balen aan weerszoden

van het paard in ijzeren haken, die aan een klein bouten zadel bevestigd zijn. De

balen worden met singels en van rètan gevlochten touwen vastgebonden, en het

glijden, bij het beklimmen van steilten of bij het afdalen, wordt voorkomen door

twee banden, waarvan één over de borst gaat en bij het stijgen dienst doet, ter-

wijl de andere als een laag hangende staartriem bij het dalen het vooruit schuiven

van de vracht verhindert.

Langs de groote grintwegen wordt in de Padangsche Bovenlanden druk ge-

bruik gemaakt van pedati's, die door een karbouw of koe of ook wel door ééu of

twee paarden getrokken worden.

Ook in Redjang rijden karren, pelankin genoemd, op den hoofdweg die

Benkoelen, Kepajang, Tjoeroep en Sindang verbindt, maar ze zijn gering in aantal.

Als trekdieren gebruikt men hier alleen koeien; uit zorg voor den weg is het ge-

bruik van karbouwen verboden.

De pedati's waarvoor men karbouwen spant, zijn grooter dan die welke door

koeien en paarden getrokken worden; maar allen komen daarin overeen, dat zij

zeer eenvoudig van vorm zijn. Een langwerpig vierkante houten bak met wielen,

en daarboven een los dak, bestaande uit pandan- of roembió-bladeren , die in een

houten raam gevat zijn, — ziedaar de kar vau Sumatra. De boomen van het voer-

tuig maken met den bak één geheel uit en zijn als 't ware de verlengde zijbalken

van den bodem.

Karbouwen en koeien worden anders dan paarden ingespannen. Vóór op de

boomen van de pedati is een houten juk vastgemaakt, en daaronder hangt een borst-

riem van breed gevlochten rotan. Bij 't inspannen rust de pedati met de boomen

op den grond. Het trekdier wordt tusschen de boomen gedreven, buigt den kop

omlaag en neemt het juk op een der hoorns, terwgl het den kop tusschen het juk

en den borstriem doorsteekt. Zoo schuift het zich het juk op den nek, en den kop

opheffende ligt het de pedati op. Bij deze wijze van inspannen rust vaak het ge-

lieele o-ewicht van den last op de schoft, waardoor de dieren veel te lijden hebben,

zoodat men dikwijls karbouwen ziet wier geheele nek ontveld is. Vreemd genoeg

zijn remtoestellen ten eenenmale onbekend.

Het tuig waarin men de paarden spant, is meestal van eigen maaksel en ver-

vaardigd van slecht bereid leer, van touw of ook van strooken karbouwenhuid, die

saamgevlochten worden.

Daar waar de rivieren bevaarbaar zijn heeft het vervoer bijna uitsluitend te

water plaats.

De vaartuigen die men gebruikt, zijn prauwen of vlotten. De laatsten treft

men voornamelijk aan op de grootere rivieren en zij worden daar alleen voor het

vervoer stroomafwaarts gebezigd; ze zijn meestal samengesteld uit bamboe-staken,
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geplaatst in dubbele rij en met rotan-ton wen stevig vastgebonden aan rondhouten,

die dwars over den bamboe-vloer gelegd zijn. Om het vlot te besturen gebruikt

men twee groote roeispanen, die tevens als roer dienst doen, en die gestoken worden

door de openingen van driehoekige hekken uit bamboe-latten gemaakt, die in het

achterste en in het voorste d warshout geplaatst zijn (PI. XCIV fig. 11). Op het

vlot is, eveneens van bamboe, de bergplaats gebouwd voor de producten die men

vervoert, en ook is een vertrekje afgeschoten als woonhuis voor de opvarenden. De

materialen waaruit het vlot is samengesteld, worden op de hoofdplaatsen, waar men

ook de producten verkoopt, van de hand gezet.

Ook karbouwen en koeien worden op zulke vlotten bij groote kudden vervoerd.

In Djambi zag ik op de Bataug-Hari karbouwen op eigenaardige wijze stroomaf-

waarts voeren, een wijze die de moeite bespaart van het vervaardigen van een

vlot, maar waarbij niet zelden een karbouw omkomt. Twee zware balken zijn op

een meter afstands van elkander evenwijdig geplaatst en door een paar dwarshouten

stevig verbonden. Dit raam wordt te water gelaten en de karbouw zwemt in het

midden er van, terwijl zijn kop rust op een band van rotan gevlochten, die tus-

sehen de beide balken gespannen is. Een enkel persoon bestuurt het dier. M a o n d a n

heet deze wijze van vervoer, en wanneer een karbouw gedurende de reis sterft,

dan zegt men dat de antoe ajar, de watergeest, het dier heeft aangeraakt.

Wanneer in Rawas de landbouwer van zijn dikwijls veraf gelegen akker huiswaarts

keert, maakt hij den tocht niet zelden te water; zijn weinige kleedingstukken , tot

een bundeltje bijeeugepakt, plaatst hij op het hoofd, hij kapt een pisang-stam om,

dien hij te water laat, en over den stam hangende laat hij zich stroomaf drijven.

Op de Moesi ziet men soms vlotten van verbazenden omvang de rivier afkomen,

die geheel zijn samengesteld uit klappers, welke te Palèmbang aan de markt ge-

bracht worden.

Van het vlot tot de prauw is de overgang niet groot; de omgekapte boomstam

vormt een vlot, — dezelfde stam, uitgehold, levert een prauw in haar eenvoudigsten

vorm. In het zuiden der Padangsche Bovenlanden heet een prauw in 't algemeen

bidoewq, en men onderscheidt daarvan twee soorten, de dj aloë we, en de

baloengkang, die ook wel biloengkang genoemd wordt. De eerste is niets dan

een uitgeholde stam; de tweede heeft een djaloewe tot kiel, maar daaraan zijn, van

lichte planken, boorden gemaakt (PI. XCIV fig. 2). Groote baloeugkang's , die ge-

deeltelijk of geheel van een dak zijn voorzien, noemt men kadjangan. Deze

laatste worden in het zuiden der Padangsche Bovenlanden alleen te Soengei-Langsè

aangetroffen, waar men ze gebruikt voor de vaart op de Hari, om handelswaren

van en naar de markten te Poelau-Poendjoeè'ng en andere aan die rivier gelegen

plaatsen te brengen.

Op de snelstroomende en weinig diepe rivieren der hooglanden vereischt de

III. 1. 47
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prauwvaart groote behendigheid. De prauwen hebben geen roer, zoodat de staak of

boom, Cf al ah, waarmede het vaartuig wordt voortbewogen, tevens dient om het

te besturen. De galah bestaat uit een bamboe-stok, waarin aan het dikste einde

een punt van roejoeëng anau (arènhout) of van een andere harde houtsoort

gestoken is. Een omwinding van rotan dient om de punt, die satan g heet, stevig

te bevestigen (PI. XCIV fig. 7).

Pao-aaien, pangajoeëng, (PI. XCIV fig. 8) gebruikt men alleen waar het

water diep en de stroom minder snel is. De pagaaier zit meestal achter op de

prauw met gekruiste beeneu; bij het afvaren der rivieren gebruikt hij de pagaai

meer als roer, dan om het vaartuig voort te stuwen.

Voor het bereiden der spijzen heeft men op de prauwen een stookplaats van

eio-enaardige inrichting. Zij heet köram en wordt gevormd door een houten raam,

waarin een langwerpige test van gebakken klei is geplaatst, die aan de eene zijde

drie omgebogen punten heeft om den pot of de pan op te zetten (PI. XCIV fig. 10).

De prauwen waarmede op het meer in Lebong gevaren wordt, zijn tien meters

lang bij 0.675 meter breed; zij zijn evenals de djaloewe's en de prauwen in Rawas,

djoekoeng, uit een enkelen boomstam gekajjt, maar missen de dwarshouten om

de zijden uitstaande te houden, die de prauwen in Rawas wèl hebben. Verder

onderscheiden zij zich van de laatste door mindere rankheid, waarvan de oorzaak

is, dat de bodem veel dikker en zwaarder is dan de wanden; zonder gevaar van

de boot te doen omkantelen kan men opstaan of zich omkeeren, wat in de dja-

loewe's met de uiterste omzichtigheid moet geschieden Als zitplaatsen gebruikt men

in deze scheepjes stukken pisang-stam of takken van den roembió-palm. De prauwen

op de rivier Ketaun zijn ranker en kleiner, maar wijder, dan die op het meer, en

zijn, evenals de prauwen in Rawas, van dwarshouten voorzien (PI. XCIV fig. 3).

De pagaai die men in Rawas en Lebong gebruikt (PI. XCIV fig. 9), is van

eenigszins anderen vorm dan die der Maleiers van de Padangsche Bovenlanden, en

de prauwstaken in Rawas zijn meer dan bij hen het geval is aan het boveneinde

van ijzeren punten met weerhaken voorzien , waardoor men ze tevens als harpoenen

kan gebruiken om visch te vangen (PI. CXXVI fig. 1,2 en 3).

Groote verscheidenheid merkt men op in de vaartuigen waarmede het transport

op de breede rivieren van Djambi en Palèinbang plaats heeft. Een enkele soort

daarvan, de kadjangan, is op PI. XCIV fig. 1 afgebeeld; maar behalve deze

ziet men een menigte andere, deels kleine en open schuiten, deels grootere, voorzien

met een dak van nipah-bladeren , dat gewoonlijk uit twee of drie stukken bestaat,

waarvan het eerste vast is en de andere kunnen worden afgenomen. Tot de eerste

klasse behooren: de eenvoudige djoekoeng, — de pangsajoeng, een kleine prauw

met opgeklampte boorden, — de slanke tambangan, met spatelvormige uitein-

den en doorloopend dak van planken, — de tongkang, waarvan de uiteinden
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hoornvormig naar boven gebogen zijn en in spitse punten uitloopen, en de p era-

hoe getoek, die dient om grint of aarde te vervoeren Onder de grootere en

overdekte vaartuigen onderscheidt men de volgende vormen: de bidar, de pang-

sajoeng kadjangan, de perahoe langkas, de perahoe daoeb, de

perahoe soengsang, waarin de roeiers staan en die voortbewogen wordt met

lange riemen, steunende op gaffelvormige stokken, welke langs de boorden geplaatst

zijn. Op dit vaartuig wordt ook dikwijls een vierkant zeil gebruikt, dat uit biezen

is gevlochten. Al die grootere vaartuigen hebben aan de achterzijde een overdekte

zitplaats, die buiten de prauw uitsteekt en tindjoe karang heet, dat is dus

de plaats vanwaar men uitkijkt naar de klippen. Als roer dient een breede roei-

spaan, die van achteren op zijde is aangebracht en door een hefboom van latten,

waarvan de lange arm langs het geheele vaartuig loopt, bewogen kan worden.

Na deze korte bespreking van de onderscheidene vervoermiddelen, zal ik over-

gaan tot het mededeelen van de bijzonderheden die wij omtrent de veeteelt bij de

bewoners van Midden-Sumatra hebben opgeteekend.

Het zou onjuist zijn te zeggen, dat de veeteelt als zoodanig een hoofdmiddel

van bestaan der bevolking is. Maar al staat ze op veel lager trap van ontwikkeling

dan de landbouw, toch is de veestapel, taranaq, van niet geringe beteekenis,

hetgeen reeds blijkt uit het feit dat van 1858 tot 1876 niet minder dan 225,015

pikol huiden van Padang werden uitgevoerd.

Niet alle streken zijn even rijk aan vee. Zoo telt het geheele landschap Lebong

slechts 16 karbouwen, 2 merries en wellicht een honderd en vyftig geiten. Redjang

en Sindang hebben in verhouding tot het bevolkingscijfer een niet veel grooteren

veestapel, en ook Rawas, hoewel rijker dan de evengenoemde landschappen, telt

slechts eenige weinige merries en een niet zeer groote hoeveelheid koeien en kar-

bouwen. De grootste veebezitter aldaar is de Dipati van Boven-Rawas, wiens kudde

karbouwen uit ruim 60 stuks bestaat. Dezelfde persoon bezit ook eenige schapen die

hij te Benkoelen kocht. Behalve op de hoofdplaatsen worden laatstgenoemde dieren,

die de Maleiers biri-biri noemen, in Midden-Sumatra nagenoeg niet aangetroifen.

Geiten zijn er in Rawas zeer veel, meer zelfs dan in het zuiden der Padangsche

Bovenlanden. In Limoen is het aantal karbouwen groot, paarden en koeien zijn daar

echter niet, maar de laatsten vindt men veel in Batang-Asei, dat ook rijk aan kar-

bouwen is, evenals de gansche streek van Rantau-di-baroew en Boven-Djambi,

waar echter paarden en geiten weder zeldzaam zijn. Korintji heeft geen paarden,

slechts weinige koeien, maar daarentegen veel geiten en karbouwen. Omtrent

Beneden-Djambi ontbreken mij gegevens, maar van sommige streken der Padang-

sche Bovenlanden kan ik meer of min nauwkeurige cijfers mededeelen.

De larassen Si-Djoendjoeëug en Loeboewq-Tarèq zijn tamelijk rijk aan vee.
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behalve aan paarden, waarvan het aantal zeer gering is, en herhaaldelijk zagen wij

op onze tochten door die streken groote kudden koeien en buffels. Doch ook hier vindt

men den veestapel zeer ongelijk verdeeld , zooals uit de volgende opgaven kan blijken.

Buffels. Runderen. Geiten.

Padang-Dalang telt 24 19 6

Loeboewq-Karah 200 .8

Si-Lagó 110 21 24

Doerian-Simpai

Kotó-baroew

Banai 161 29 7

495 69 45

Voor Lolo en Soengei-Pagoe en voor de districten van de laras Alahan-pan-

djang hebben wg de volgende opgaven kunnen verzamelen.

Schapen

Buffels. Runderen. Hengsten. Merries. en Geiten.

Lolo en Soengei-Pagoe 7220 2290 49 27 1115

Alahan-pandjang 638 387 21 32 —
Salimpè 305 719 24 74 —
Talang-baboengó 567 426 10 8 —
Sariëq-Alahan-tigó 307 181 5 5 —
Soengei-Aboe 95 58 2 —
Soengei-nanam 1550 1822 16 37 —
Aijië-dingin 579 200 22 8 —

11261 6083 149 191 1115

De veestapel maakt in Midden-Sumatra een belangrijk deel van den nationalen

rijkdom uit. In Rawas evenals in de XII Kotó heeft een voWassen karbouw een

waarde van ƒ75 tot /'90, in Korintji gemiddeld van ƒ60 en te Padang wordt

van ƒ 100 tot ƒ 130 voor een sterke karbouw betaald; de stier heeft daar hooger

waarde dan de koe.

De karbouw, die in het Manangkabósch kabo en kabau, in Boven-Rawas

k a ó b i o e en in Lebong k e b w r o e genoemd wordt , verschilt niet van den Ben-

gaalschen buffel. Waarschijnlijk is de karbouw op Sumatra, evenals op de andere

eilanden van den Archipel, van elders ingevoerd; op Sumatra althans zijn wüde

stamdieren onbekend. Wel komen hier en daar, vooral op de vlakte langs de West-

kust, kabo dj al ang voor, buffels die bij kudden in het wild leven, maar dit
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zijn niet anders dan verwilderde dieren, die voor 't meerendeel bepaalde eigenaars

hebben en die van tijd tot tijd in groote kralen gedreven worden om er enkele

van te vangen, ten einde ze óf te slachten, of voor den arbeid bij den landbouw

af te richten. Zulke kudden kabo djalang behooren tot de gevaarlijkste ontmoetingen.

Opgeschrikt, vluchten zij in galop, om weldra weder stand te houden; dan vormen

de oudere aanstonds een halven cirkel en keeren den gehoornden kop naar den

rgand, terwyl de jongen in de achterhoede blijven. Zóó zich met vereende krachten

verdedigend, winnen zij het van den tijger, die anders onder den veestapel van

Sumatra menig slachtoffer maakt. Men onderscheidt twee hoofdsoorten van kar-

bouwen; de zoogenaamde zwarte en de witte, die alleen verschillen in kleur. De

namen zgn niet zeer juist gekozen; want de zwarte karbouw heeft een donkergrijze

huid en haar van dezelfde kleur, terwijl de huidkleur van de witte licht rood en

het haar geelachtig wit is. Beide soorten worden tot dezelfde doeleinden gebruikt;

alleen wordt de witte karbouw nooit geslacht, omdat, naar het heet, het gebruik

van het vleesch schadelijk is voor de gezondheid.

Behalve door de namen itam en poetië, zwarte en witte, onderscheidt de

Manangkabo Maleier zijn buffels nog door verscheiden andere, die voor 't meerendeel

aan den vorm der hoorns zijn ontleend. Op PI. XCV zijn de verschillende vormen

van de hoorns afgebeeld en in de plaatbeschrijving zgn de namen daarvan opge-

geven. Ik kan dus hier volstaan met de opmerking, dat ook de niet-Manangkabosche

bevolking dezelfde vormen onderscheidt; maar met welke namen is mij onbekend.

Wanneer een grijze buffel een witte vlek aan hals en buik heeft, noemt men

het dier kabo barabah, en is de borst geheel wit, dan heet het kabo aboe.

De karbouwkoe werpt haar eerste jong gewoonlijk in het vijfde jaar en de

volgende om het andere jaar; in het geheel krijgt ze van zeven tot twaalf jongen,

zelden meer, hoewel er voorbeelden zijn dat één karbouw vijftien kalveren ter

wereld bracht.

De gemiddelde leeftijd van de karbouw is vijftien jaar; zij kunnen wel is waar

twintig tot twee-en-twintig jaar oud worden, maar in den regel zijn de dieren vóór

dien tijd reeds geslacht. Het kalf zuigt van elf tot twintig maanden en begint na

anderhalf a twee maanden tusschen het zuigen door te grazen.

De Maleier gebruikt zijn karbouwen als trekdieren, als melk- en slachtvee, en

op sommige plaatsen wordt ook de mest benuttigd.

Aan verschillende kenteekenen ziet men of de buffel voor trekdier geschikt en

in 't algemeen of zijn karakter goedaardig is. Zoo zijn ten eenenmale onhandelbaar

de kabo nan indaq baörèng, dat zijn die welke geen lichter gekleurde

haarstreep aan den hals hebben; de karbouw die één dergelijke streep heeft, is

rustiger van aard, maar de meest geachte dieren zijn de kabo nan baórèng

d o e w ó , die twee lichte strepen aan den hals hebben. Wanneer een haarwervel
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beneden de oogen op het voorhoofd te zien is, poesa kè nampaq di matonjó,

dan is dat een teeken, dat de bufiel stoot en kwaadaardig is; een hooger geplaatste

haarwervel daarentegen wijst op een zachtzinnig karakter. Een korte staart, die

niet tot de knie reikt, is een slecht teeken: de karbouw zal spoedig sterven of

schade geven, terwijl een lange staart die over de knie hangt en een groote pluim

heeft, een gunstig teeken is. Ook zal niemand een buffel koopen die een haarwervel

op zeker gedeelte van de achterpooten heeft of een karbouwkoe van wier uiers twee

zgn samengegroeid. Karbouwen die nagenoeg horizontaal uitstaande horens hebben,

gadang tandoewq, zijn, evenals die met wijdgespleten hoeven, voor pedati's

ongeschikt. Vooral bij nat weder hebben de hoeven op de grintwegen veel te lijden,

en na weinige dagen moet de karbouw rust hebben tot herstel van de pijnlijk ge-

zwollen pooten. De vracht die een karbouw vervoert, bedraagt een gewicht van 600

tot 900 kilo. De grond waarop de karbouwen leven is van grooten invloed op de

bruikbaarheid als trekdieren; de buffels uit de hoogere streken, waar de grond

steenachtig is, staan ver boven die uit de moerassige vlakten.

Eerst in het derde jaar wordt de buffel als trekdier gebruikt, zoowel voor

vrachtkarren als voor de landbouwwerktuigen ; het dier is dan nog niet volwassen

en de horens zijn nog slechts 20 a 25 cm. lang. In Rawas trekken alleen de

stieren, maar in de Padangsche Bovenlanden leert men ook de koeien trekken. Wel

werden in 1857 in het belang van den veestapel voorstellen gedaan, om het

gebruik van wijfjes voor trek- en slachtdieren te verbieden, maar het verbod werd,

voor zoover ik weet, nooit uitgevaardigd.

Het leeren ploegen en eggen kost veel geduld, daar de karbouw schrikachtig

is en telkens met ploeg en al aan den haal gaat. In plaats van een toom, heeft

de karbouw een idjoewq-touw door het middenschot van den neus, en is het dier

goed gedresseerd , dan is een rukje aan dit touAV , tali kaloean genoemd , of

enkel de stem van den voerman voldoende om het te doen stilstaan of omkeeren.

Wanneer het touw door den neus zal worden gebracht, bindt men de karbouw

stevig vast en vat den nek tusschen een gaffelvormig stuk hout, dat pasoeëng

of sampang heet en waarmede men den kop zóó buigt , dat het neusschot met

een scherpe bamboe-naald kan doorboord en het touw er doorgestoken worden, dat

daarna boven op den kop wordt vastgebonden. Aan dit eenvoudig hoofdstel beves-

tigt men het touw dat de voerman in de hand houdt.

De melk der karbouwen wordt nooit versch gedronken, maar wel nadat ze in

een bamboe-koker zuur geworden en gestremd is. Evenals versche, heet ook deze

zure melk dadië. Gewoonlijk wordt een karbouw des morgens om zes uren ge-

molken, eu om de melk beter te doen vloeien, laat men het kalf vooraf eenige

oogenblikken zuigen. Des nachts wordt het kalf van de moeder gescheiden, of wel,

men bindt het een radjoeï aan of een tjapang, een muilkorf of een hekje
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van biimboe-latjes, waardoor het zuigen onmogelijk wordt (PI. XCV fig. 2). Op
alle markten wordt dadië verkocht, maar in kleine hoeveelheden, en in 't algemeen

kan men zeggen, dat er maar weinig karbouwen gemolken worden. Het kostte ons

dikwijls veel moeite om, zelfs tegen ruime betaling, versche melk machtig te worden.

Karbouw-koeien worden niet geslacht, dan alleen wanneer ze onvruchtbaar,

mandoewe, zijn; in den regel slacht men stieren, maar kalveren nooit. Slechts in

enkele streken, en dan nog alleen tegen het einde der vasten, wordt van het mesten,

mamiugi, der te slachten karbouwen werk gemaakt. Daartoe worden de dieren

in hokken, kandang, opgesloten, ruim van voeder voorzien en twee tot drie

malen daags in de rivier of aan een bron gebaad.

Het vleesch van de karbouw die geslacht zal worden, wordt meestal vooruit

verkocht aan de personen die zich daarvoor komen aanmelden. Het slachten, dat

mandèbië, bantai of sambalië heet, geschiedt, zooals wij op bldz. 62 zagen,

met eenige wijziging volgens den Mohammedaanschen ritus; verschillende formulieren

worden daarbij uitgesproken, maar daarenboven is het een vereischte dat de geeste-

lijke, die 't werk verricht, zich vooraf gereinigd heeft. Ook is het hem verboden

den staart van het dier aan te raken en moet hij den adem inhouden, di

panoewkan napas, wanneer hij het den hals afsnijdt.

De koeien onderscheidt de Maleier in drie soorten: de Maleische koe of djawi,

de Bengaalsche, sapi of sampi Banggala, en de uit kruising van beide

rassen gesproten sapi of sampi. Naar gelang van de kleur spreekt hij voorts van

djawi poetië, witte koeien, — itam, zwarte, — sirah, roode, — balang

poentoe ëng, met zwarten kop en geel lichaam, — balang, bonte, bijv. rood

en zwart of zwart en wit , — tanggoeli, donkerbruin , de kleur van inlandsche

suiker, — kapoetian, zwart of rood met veel witte haren er door, — en eindelijk

van djawi koeniïug, koeien die geheel geel, of juister, zeer licht bruin zijn.

Wilde koeien, zooals wij reeds zeiden, komen op Sumatra niet voor, en het

daar bestaande rundvee is dus waarschijnlijk van elders ingevoerd. De djawi ^) is

klein en hoekig en heeft over 't algemeen een moedig maar valsch karakter. Ben-

gaalsche koeien worden in den laatsten tijd weinig of niet meer ingevoerd. Zij onder-

scheiden zich van de djawi door meerdere grootte en forscheren bouw, door bet gemis

van horens, door een knobbel dien zij op het voorhoofd hebben, nagenoeg han-

gende ooren, korten hals en smallen kop.

De waarde van een sapi, moeder met kalf, is hoogstens /' 150, terwijl de

djawi's gewoonlijk met 50 tot 70 gulden betaald worden. Zware stieren, zooals

vóór of na de vasten geslacht worden, kosten tot ƒ90.

Slechts bij uitzondering wordt een koe negentien jaar; de gemiddelde leeftijd

') Zie de titelplaat van het vierde deel.
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bedraagt vijftien jaren en het aantal kalveren dat een koe werpt is twaalf, hoogstens

vijftien, waarvan de eerste op driejarigen leeftijd. De drachttijd duurt negen

maanden. Aan veredeling van het ras wordt evenmin als bij de karbouwen eenige

zorg besteed. Ieder die een kudde heeft, bezit daarbij ook één of meer stieren, en

dekstieren vindt men bij de Maleiers niet.

Met het oog op het betrekkelijk geringe temperatuursverschil is het opmer-

kelijk, en bevreemdend tevens, dat de koeien te Alahan-pandjang dikker en langer

haar hebben dan elders. Men zegt dat het haar uitvalt wanneer deze koeien langeren

tijd in warmere streken vertoeven.

Evenals karbouwen worden in Rawas althans ook koeien en stieren voor

trekvee gebruikt en op dezelfde wijze gedresseerd en bestuurd. In de Padangsche

Bovenlanden ploegen alleen de vrouwen met koeien , maar in den regel bezigt men

slechts stieren voor dit doel, doch gewoonlijk niet langer dan van het derde tot

het zevende of achtste jaar; dan wordt hun aard te gevaarlijk en worden ze als

slachtvee verkocht.

Een djawi geeft veel minder melk dan een karbouw, hoogstens anderhalven

liter per dag, welke hoeveelheid dezelfde blijft tot ongeveer zes maanden nadat ze

geworpen heeft. Voor zichzelven melkt de Maleier zijn djawi's niet, daar hij alleen,

en dan nog in zeer geringe hoeveelheid, karbouwen-melk gebruikt, die dan ook

inderdaad verre boven koemelk te verkiezen is, althans wanneer men zich, wat

spoedig het geval is, aan den eigenaardigen smaak heeft gewend.

De zorg voor de kudden is opgedragen aan den goebalö, gewoonlijk een

knaap van twaalf tot vijftien jaren; te Silagó daarentegen worden de kudden door

oude vrouwen gehoed. Men vindt in Midden-Sumatra geen aangelegde weiden, en

't is dan ook de taak van den goebaló geschikte velden te zoeken , die , in den tijd

dat de padi verbouwd wordt, zich niet te dicht bij de sawah's mogen bevinden.

Wanneer deze braak liggen, laat men het vee aan zijn lot over; de uitgestrekte

rijstvelden met hun opslag, sa Hbo e, van achtergebleven padikorrels, bieden dan

een malsche weide aan, en men neemt gewoonlijk niet eens de moeite om het vee

's avonds naar de kralen te drijven, voordat één of meer dieren door tggers ver-

scheurd zijn en men door schade voorzichtiger geworden is.

Meestal weiden de kudden van onderscheidene eigenaars in dezelfde buurt en

zgn de van ruwe takken en stammen stevig gebouwde kralen in elkanders nabg-

heid geplaatst, evenals de kleine daarbij behoorende dangau's, waarin de vee-

hoeders wonen wanneer de weideplaats ver van het dorp is gelegen. Geen nieuwe

kraal wordt gebruikt, dan nadat daarin een kip geofferd en gebeden is om de

booze geesten te weren, die 't vee zouden ziek maken. Langs de Moesi en hare

zgrivieren merkten wij op, dat de karbouwen-kralen bijna allen tegenover het dorp

op den anderen oever gebouwd waren.
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Wie als goebaló in dienst treedt , verbindt zich gewoonlijk voor drie jaren , en

zijn meester neemt op zich gedurende dien tijd voor zijn voedsel en kleeding te

zorgen. Loon in geld krijgt de herder niet, maar er wordt een koe of karbouw-koe

aangewezen waarvan het eerste kalf voor hem is. Verlaat de goebaló zijn dienst

vóór den bepaalden tijd, dan wordt het kalf getaxeerd en krijgt hij slechts een

derde van de geschatte waarde; wanneer een der aan zijne zorgen toevertrouwde

dieren door zijne onachtzaamheid een ongeluk krijgt, dan is hij daarvoor niet gel-

delijk aansprakelijk, maar kan de eigenaar hem uit zijn dienst wegjagen en hem

het toegezegde kalf onthouden. Zijn er melkkoeien bij de kudde, dan mag de

goebaló die melken en de melk te zijnen behoeve verkoopen; alleen is hij dan ver-

plicht, zijn meester, zoo deze dat verlangt, dagelyks een portie melk voor eigen

gebruik te leveren.

Des morgens om zes uren worden de dieren gemolken, na eerst gebaad en met

een lat van bamboe afgeschrabd te zijn, di koekoeï dj o bilah. Na daarop zijn

rijst gegeten en een kom heet water of kawah gedronken te hebben , brengt de

goebaló zijn kudde, waarvan hij twee of drie der oudste dieren met de kal in-

toe è'ng of garintoeëng omhangen heeft, naar buiten in de weide langs de

helHngen van heuvels en bergen, waar hij, om jong groen te krijgen, eenige dagen

vroeger de ilalang of pakoe rasam heeft afgebrand. De kalintoeëng's (PI. XCVI

fig. 1—3) doen denzelfden dienst als de bellen die de Drentsche „scheeper" zijn

trouwste schapen aan den hals hangt; het welluidend gekloengklang van de houten

klokjes dient dus niet alleen om de kudde bijeen te houden, maar waarschuwt ook

den herder waar zijne diereu zijn, wanneer een terreinplooi hen aan zijn oog onttrekt.

De goebaló volgt namelijk de kudde niet, maar kiest zich een plek uit op een uit-

stekenden heuveltop, of hij maakt zich een zitplaats in een alleenstaanden boom; hij

doet dit zoowel om een ruimer horizon te hebben , als om zijn persoon tegen een

onverhoedschen aanval van een tijger te vrijwaren. Als de herder zijn kudde naar de

weide brengt, heeft hij een tasch bij zich, van pandan-blad gevlochten en kebang

sandangan genaamd; hierin bewaart hij de rijst voor zijn middagmaal, zijn

vuurslag en zwamdoos en zijn kampije timbakau met tabak en blad voor cigaretten

gevuld. Voorts is hij gewapend met een bijltje, balijoeëng (PI. CII fig. 5 en

PI. CVI fig. 5), om takken en lianen op te ruimen als het pad voor zijn vee ver-

sperd is, en bovendien voert hij een kapmes met zich, dat hij gebruikt om hout te

hakken, maar ook om een karbouw aanstonds te slachten die door een val in een

ravijn zoodanig gewond is dat zij niet meer vervoerd kan worden.

De grootste wellust voor een karbouw is zich te wentelen in een modderpoel,

zoodat de geheele huid met slijk bedekt wordt; dan gaat zij onbewegelijk stil liggen

en schept zij zich door slaan met de hoorns van tijd tot tijd water over den rug.

Zal een karbouw gezond blijven, dan moet zg dagelijks gebaad worden, hetzij in

III. -1. 48
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de rivier, hetzij aan een bron waar de goebaló met een klapperdop water schept en

zijne dieren het geheele lichaam nat gooit. De kralen waarin de karbouwen worden

gestald en waarin des nachts vuren worden gestookt om de muskieten en andere

stekende insecten te verjagen , zijn meestal spoedig in modderpoelen herschapen.

Zoodra een karbouw geworpen heeft, brengt men haar met het kalf in een afzon-

derlijk hok, waar de grond droog en hard is: hier blijft het dier gedurende de

eerste weken opgesloten en brengt de goebaló het tweemaal daags een mand

vol gras.

Wanneer iemand veel vee heeft, is het niet ongewoon dat hij daarvan tijdelijk

eenige dieren aan een ander ten gebruike en ter verzorging afstaat, wat mam-

pasadoewókan wordt geheeten. De transactie heeft plaats in tegenwoordigheid

van getuigen, gewoonlijk eenige panghoeloe's en oudsten, die daarvoor met een

maal eten en met eenige duiten, pamatjië roeudiïngani), beloond worden.

De waarde van de koeien of karbouwen wordt getaxeerd en daarna de overeen-

komst gesloten, waarbij degeen die de dieren ontvangt, zich verbindt er goede

zorg voor te dragen, onder voorwaarde dat winst en verlies gelijkelijk zal worden

verdeeld. De jongen die gedurende den tijd der verbintenis geworpen worden,

behooren dus zoowel den eigenaar als den verzorger; de oude dieren, die de oor-

spronkelijke kudde uitmaakten, worden bij de ontbinding van het contract aan den

eigenaar teruggegeven. Wanneer een der dieren omkomt, is de verzorger voor de

helft van de getaxeerde waarde schuldenaar van den eigenaar; maar niet zelden

wordt de bepaling gemaakt, dat, wanneer een dier door ziekte sterft of door een

tijger gegrepen wordt, de schade alleen door den eigenaar wordt gedragen. Soms

wordt van de overeenkomst een schriftelijk bewijs opgemaakt, dat in tweeën wordt

gescheurd en waarvan de deelen door partijen of door den eigenaar en een der

getuigen bewaard worden. Bij geschil is het volkomen aan elkander passen der

twee deelen het bewijs voor de echtheid van het stuk.

Behalve uit koeien en karbouwen bestaat de veestapel uit geiten, kambiïng,

en paarden, koe dó. Geiten vindt men overal in Midden-Sumatra; de gewone kleur

is bruin met zwart, maar witbonte, kambiïng balang, en gevlekte, kambiïng

batoemboewq-toemboewq, komen ook veelvuldig voor. Zeldzamer zgn de kam-

biïng babè, die welke een rondgaande witte streep op het lichaam hebben. De zorg

die de Maleier aan deze dieren besteedt, is niet groot, en gewoonlijk loopen ze in of

buiten het dorp zonder toezicht te grazen, maar men ziet ze ook wel vastgebonden

aan een touw dat met een pen in den grond steekt, terwijl het andere einde be-

vestigd is aan den van rotan gevlochten ring (PI. XCVI fig. 5) dien het dier om

den hals draagt. De gemiddelde waarde van een volwassen geit of bok is van zes

') Om (Ie afspraak te bewaren, vast te houden.



— 379 —

tot acht gulden. Bij feesten van eenige beteekenis wordt gewoonlijk een geit ge-

slacht, en het doel waarmede de Maleier geiten houdt, is dan ook alleen om ze te

slachten of te verkoopen. Als trokdieren gebruikt hij ze niet en ook worden ze

nooit gemolken.

In de streken waar vele geiten gehouden worden en deze dieren in kudden

grazen , vallen er dikwijls aan tijgers ter prooi ; volgens den Maleier is dit een

gevolg van het moedig karakter der geiten, die den tijger niet ontvluchten, maar

hem de hoorns bieden.

In de Padangsche Bovenlanden stalt men de geiten gewoonlijk in een hok

dat onder den vloer der woning is afgeschoten; in Rawas daarentegen staan afzon-

derlijke geitenstallen langs den rivieroever, hutjes hoog op bamboe-staken gebouwd.

In plaats van met een deur is de ingang gesloten met bamboe-kokers, die langs

twee horizontaal geplaatste stokken verschoven kunnen worden (PI. LXV fig. 2).

Om toegang tot het hok te verleenen , heeft men van platgeslagen bamboe een

soort van kippenladder gemaakt, die gewoonlijk van leuningen voorzien is.

Slechts op zeer enkele plaatsen wordt van paardenfokkerij werk gemaakt, en

in 't algemeen kan men zeggen, dat er in Midden-Sumatra slechts weinig paarden

gevonden worden. In Korintji en in bet geheele gebied van Djambi komen ze niet

voor, en evenmin in Rantau-di-baroew en de XII Kötó, terwijl in Rawas, Redjang

en Lebong geen andere gevonden worden dan die welke aan de Europeesche ambte-

naren behooren, en eenige zeer verwaarloosde merries, die door de Regeering in

der tijd aan enkele hoofden gegeven zijn.

Tegenover deze streken , waar paarden zeer schaarsch zijn of in 't geheel niet

voorkomen, staan andere die rijk aan paarden zyn, maar deze liggen voor 't

meerendeel buiten het veld dat ons ten onderzoek was aangewezen. Terloops noem

ik hier dan ook slechts de Padangsche Benedenlanden , het centrum en 't noordelijk

gedeelte der Residentie Padangsche Bovenlanden, Tapanoeli en de Batak-landen.

In het zuiderdeel der Padangsche Bovenlanden zijn Alahan-pandjang en Soengei-

Pagoe het rijkst aan paarden en kan dan ook alleen met betrekking tot die streken

van fokkerijen sprake zijn. Men laat er de paarden vrg voorttelen, zonder dat men

er zich om bekommert welke hengst de merrie dekt. Het gevolg hiervan is dat

het paardenras langzamerhand achteruitgaat, maar meer nog is hieraan schuld het

gebrek aan zorg voor de dieren. Hengsten houdt men op stal, althans de beste,

of men laat ze bij bet huis op een grasveld weiden, aan een lang touw vastge-

bonden. Gras is doorgaans het eenige voeder dat de paarden krijgen; alleen de

hoofden en meer gegoeden geven aan de hengsten ook nu en dan padi of bare. De

merries en veulens moeten overdag hun eigen voedsel zoeken, en alleen des nachts

worden ze onder dak gebracht, gewoonlijk in een ruimte die met planken of

stokken onder het huis is afgeschoten, en daar worden ze met vooraf gesneden
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gras gevoederd. Daar alle zorg en toezicht ontbreekt en de paarden meestentijds in

de braakliggende moerassige sawab's grazen, zijn de hoeven, die nooit beslagen

en, voor zooveel de merries betreft, ook nooit gesneden worden, zeer slecht, ja,

men ziet vele dieren kreupel loopen omdat de hoeven vergroeid zijn.

De grove grassoorten die als voeder voor karbouwen en koeien dienen, zijn

in Midden-Sumatra niet zeldzaam, maar wel is het gras schaarsch dat een geschikt

voedsel voor paarden oplevert. Ook dit is wellicht een der redenen waarom in een

groot deel, ik mag wel zeggen het grootste deel, van Sumatra weinig of geen

paarden worden gevonden. In de Padangsche Bovenlanden is het een sawah- of

moeras-gras, het malsche, kortbladerige roempoeï bantö, dat men als paarden-

voeder gebruikt, en in Rawas dient daarvoor een grassoort met ongeveer vijf cen-

timeters breede bladeren, die in de landstaal simbawang, maar in het Manang-

kabósch limtaboeëng heet. Op de voornaamste markten van de Padangsche

Bovenlanden wordt paardengras te koop geboden in manden van rotan, ragó, of

een net van idjoewq-touw , radjoeï genaamd. Een vracht van ± dertig kilo wordt

met dertig tot vijftig cents betaald. Het grassnijden, waarvoor men een soort van

sikkel, sabi, gebruikt (PI. XC fig. 6), is een bezigheid die vroeger uitsluitend

door pandelingen en slaven werd verricht, en die daarom ook nu nog in vele

streken eenigszins in minachting staat.

Het is niet onwaarschijnlijk dat het paard op Sumatra inheemsch is , al komen

er, voor zoover mij bekend is, tegenwoordig ook geen wilde paarden meer voor.

De Bataksche paarden munten uit door fijnen lichaamsbouw, glanzend haar, ge-

spierde beenen, levendig oog, klein hoofd en vierkanten bouw. Ze zijn vurig maar

zenuwachtig en overspannen zich spoedig. De paarden der Padangsche Bovenlanden

zijn grover en korter gebouwd; vooral die van Agam hebben een breeden nek en

borst en zijn als trekdieren uitnemend. Maar ook als rijpaarden zijn zij op den

langen weg boven het Bataksche paard te verkiezen , daar zij minder vurig en kalmer

zijn. Wanneer ze met Bataksch ras gekruist worden , krijgt men fraaie veulens

,

waarvan de hengsten gewoonlijk reeds binnen het jaar verkocht worden en dan

vijftig tot tachtig gulden opbrengen. Deze veulens laat men tot driejarigen leeftijd

losloopen, omdat, volgens den Maleier, door het op stal staan de hoeven zacht

worden.

De beste paarden van gekruist ras hebben een waarde van ongeveer vier hon-

derd gulden ; merries worden zelden met meer dan honderd gulden betaald. De

grootste paarden zijn de duurste, en daartoe behooren die van Pajó-Koemboew,

terwijl de Agamsche paarden het sterkst zijn. De gemiddelde hoogte bedraagt

ongeveer dertien decimeters.

Men gebruikt de paarden als last-, trek- en rgdieren, maar voor het laatste

doel dienen meer bijzonder hengsten. Hoewel castreeren aan de Maleiers volstrekt
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niet onbekend is, wordt het toch slechts uiterst zelden toegepast; ik althans heb

in Midden-Sumatra nergens een ruin of een os gezien.

Te Soepajang en Siroekam is een eigenaardig gebruik in zwang, het baden

van het veulen genoemd , toeroen mandi anaq koedó. Het is een feest dat

ten doel heeft den eigenaar van het paard een gelukkig bei^it eu gebruik er van te

verzekeren. Als een hengstveulen drie maanden oud is, wordt een goede dag ge-

zocht, geen dinsdag of zaterdag, waarop meu het dier in optocht naar de rivier

zal geleiden. Uitnoodigingen worden gezonden aan bekenden en bloedverwanten, en

de hulp van een doekoen wordt ingeroepen voor het bereiden van limau en

kasai, het met kruiden gemengde water en de geurige olie waarmede het jonge

paard besprenkeld en ingewreven zal worden. De daarvoor benoodigde kruiden en

wortels zijn geen andere dan die wij reeds in het derde Hoofdstuk leerden kennen.

Op den dag van het feest tuigt de eigenaar het veulen op, hangt het een ijzeren

klokje, gantó, (PI. XCVI fig. 4) aan den hals en spreidt het een stuk ka ij en

kasoemböi) over den rug. Dan trekt de stoet naar de badplaats; vooraan het

veulen en de merrie
,
geleid door den doekoen , en vervolgens de eigenaar met allen

die aan de uitnoodiging gehoor gaven, mannen en vrouwen met hun beste pakje

aan. In een kom wordt het limau-water medegebracht, en de kasai in een klap-

perdop. Eene der vrouwen draagt een schaal met rijst, nasi lamaq sadjamba,

een andere brengt bare randang, gepofte rijst, mede, en een derde heeft de

koperen tjaranó met sirië op het hoofd. Zoodra men bij de rivier aangekomen is,

ontdoet de doekoen het veulen van zijn tooi, en begiet het dier met limau-water,

waarna het eerst gebaad en vervolgens met de welriekende olie besmeerd wordt;

dan steekt de doekoen de medegebrachte koemajèn aan en bewierookt het veulen,

terwgl de plechtigheid besloten wordt met een geweerschot, welke slotscène de

bedoeling heeft om te maken dat het paard niet schichtig zal zijn. Het limau-water

raag niet geheel worden opgebruikt ; een gedeelte blijft bewaard om het veulen drie

dagen later nog eens te besprenkelen. Als allen zich aan de bare randang hebben

te goed gedaan en het veulen weer is opgetuigd, keert men terug in dezelfde orde

als men gekomen is. Op het erf van de woning wordt nog éénmaal geschoten,

dan nemen de gasten plaats om te genieten van de voorgezette spijzen en dranken

,

en nadat een doah is uitgesproken en elk zich van een sirië-pruirapje bediend

heeft, is het feest afgeloopen. De doekoen ontvangt voor zijn hulp acht duiten, het

stuk rood katoen dat als dek heeft gediend, en zoowel de schaal met sirië als den

schotel met nasi lamaq die bij den optocht werden medegedragen. Onbeduidend

mogen dergelijke gebruiken schgnen ; zij geven aan het volksleven een eigenaardigen

') Kasoembö is de roode verfstof, verkregen van de saffloer of wilde saffraan, Car-

tliamus tinctorius L.
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toon , die niet mag ontbreken op de schilderij die ons het volk zal leereii kennen.

Wat er verder nog omtrent de huisdieren der bewoners van Midden-Samatra

valt mede te deelen, kan in weinige woorden gezegd worden.

In ieder hnis vindt men katten, en ook muizen; de Maleische kat, koe-

tjiïng, verschilt van de Eurojieesche niet in kleur van haar, noch in grootte,

maar zg heeft een staart die gewoonlijk zeer kort is en eindigt in een knobbel, of

aan de punt haakvormig is omgebogen. Soms is die knobbel dikker dan een okker-

noot , soms echter ook op 't oog niet merkbaar , maar alleen door betasten waar te

nemen. Opmerkelijk is het dat de wilde kat die op Sumatra voorkomt , dien knobbel

niet heeft. Hoewel voor den Maleier honden onreine dieren zijn, ontbreken ze

toch bijna nergens; alleen trof het ons, dat wij in Beneden-Rawas veel minder

honden zagen, dan hooger op aan die rivier, en ook in Lebong en in de Padang-

sche Bovenlanden. De Maleische hond, andjiïng, is een leelijk dier, met groote

steile ooren, slecht behaard en meestal met huidziekte behept. Het is niet onwaar-

schijnlijk dat hg van den wilden hond afstamt, waarmede hij veel overeenkomst

heeft. Hij is valsch en kribbig en , in tegenstelling met zijn rasgenooten , volstrekt

geen menschenvriend , waarschijnlijk ten gevolg van de weinige vriendschap die

hij zelf van de menschen ondervindt. Voor de jacht op wilde zwijnen en herten

zijn deze honden uitnemend geschikt, en de jagers zgn dan ook wel de eenige per-

sonen die ze op prijs stellen, verzorgen en er eenige genegenheid voor koesteren.

In Lebong vooral zagen de honden, die meest allen afgesneden ooren hebben, een

teeken dat het jachthonden zijn , er goed onderhouden uit. Daar en in een paar

doesoen's in de bovenstreken van Roepit en Rawas worden de honden ook in huis

toegelaten, wat, met zeer zeldzame uitzondering, in de strenger Mohammedaansche

Manangkabosche landen nergens het geval is. Evenals zijne geiten laat de Maleier

ook zgn honden hun eigen voedsel zoeken , dat in niet veel beters dan allerlei

afval bestaat. Alleen de Koeboe's gaan met hunne houden vriendschappelijker om;

die dieren vergezellen hen steeds en zijn hunne wachters in het bosch. Zg ver-

schillen in geen enkel opzicht van den gewonen Maleischen hond en de weleens

geuite meening dat zij zich daarvan door meerdere grootte zouden onderscheiden,

is stelKg onjuist (PI. LXI fig. 2). De naam waarmede de Maleier zijn honden en

katten noemt, is bijna altijd aan de kleur van het dier ontleend.

De Maleiers maken er ook werk van om velerlei zoogdieren die uit hun

aard geen huisdieren zijn , te temmen en onder hunne huisgenooten op te nemen.

Als zoodanig moeten wij vooral de apen, eekhoorns en herten vermelden. Al de

op Sumatra voorkomende apensoorten worden, hoewel niet algemeen, in gevangen

staat gehouden, 't meest echter de tjigah, Macacus cynomolgus, die zich

jong z^nde gemakkelijk laat temmen en een vroolijk, vriendelijk dier is. Doch

houdt men den tjigah louter voor vermaak, den baroewq, Inuus nemestri-
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nus, richt men tot een nuttig doeleinde af, namelijk tot het plukken van klap-

pernoten en simauoeng-vruchten. Gemakkelijk is die dressuur niet, en 't valt

moeielijk te zeggen wat meer bewondering verdient, de leerzaamheid van het

dier of het geduld en de kalme volharding van den leermeester. De volleerde klap-

peraap weet zelf de rijpe van de onrijpe vruchten te onderscheiden, en mocht hij

zich een enkele maal vergissen, dan is een kleine terechtwijzing van den meester

voldoende om hem de verkeerde noot te doen loslaten. De Maleier praat met zijn

aap alsof het een mensch was, maar bovendien bestuurt hij hem door middel van

een touw, dat bevestigd is aan een ring dien de aap om het middel heeft, terwijl

het aan de andere zijde gewonden is op den kolong-kolong tali baroewq

(PI. XCVI fig. 6), een breeden klos van rotan, dien de man in de hand houdt en

waarvan hij het touw viert, naarmate de aap hooger klimt. Evenveel moeite als

het leeren plukken, kost het ook, om den aap te gewennen er zorg voor te dragen,

dat zijn touw zich niet om de takken en bladeren verwart.

De baroewq logeert buitenshuis op de goelang-goelang, een plankje dat

op een paar meters hoogte in een paal bevestigd is en waarboven zich een breedere

plank bevindt om het dier eenigermate tegen regen en zonnehitte te beschermen.

Het touw waaraan de aap vastzit, is niet aau den paal gebonden, maar aan een

daarlangs beweegbaren ring, zoodat het dier van zijn verheven zitplaats op den

grond kan afdalen.

Eekhoorns, toepai, en herten, zooals de roesö en kidjang, worden

louter tot vermaak gehouden , de eersten door de kinderen , die de diertjes uiterst

tam weten te maken en ze dan ook den geheelen dag bij zich hebben. Voor

herten wordt onder het huis of aan de zijde daarvan een hok gebouwd van bamboe

en takken, en deze anders zoo schuwe dieren zijn, mits jong gevangen, in

weinig tijd zoo aan den omgang met menschen gewend, dat men ze uit de hand

kan voederen en ze ook vrij kan laten rondloopen.

Het pluimgedierte dat de Maleier in of bij zijn woning onderhoudt, bestaat

in hoenders, eenden, enkele ganzen, argusfazanten, parkieten, beo's, kwartelsoorten

en daiven.

Hoenders, die de Maleier ajam noemt en waarvan hij haan en hen onderscheidt

door de adjectieven djantan, mannelijk, en bat in 6, vrouwelijk i), treft men in

alle dorpen in groote menigte aan. Door vermenging met allerlei ingevoerde soorten

en met den wilden haan, ajam biroegó, zijn er tal van variëteiten ontstaan,

die in grootte, vorm en kleur aanmerkelijk verschillen. In 'toog loopend zijn de

') Het Manangkabósrh heeft in geen enkel geval afzonderlijke woorden voor de beide

seksen van dieren. Van menschen wordt zoowel djantan en batinó, als laki en padoesi gebruikt.

"Voor de overeenkomstige uitdrukkingen in Rawas en Lebong zie Dl. III, S^e gedeelte,

bl. 46 en 55.
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kippen met omgekeerde uitstaande veeren, en de aan de Japansche verwante, wier

veeren zoo fijn zgn, dat ze op haar of dons gelijken. In Lebong leeft een soort van

hoenders die een geheel benedenwaarts gebogen staart hebben. Niet zelden ziet

men in de dorpen fraai paarsch-gekleurde kippen; deze zijn echter van natuur wit,

en de paarsche kleur is slechts het gevolg van verwen met een kleurstof uit

manggistan-schil bereid. Behalve voor de hanengevechten dienen de hoenders alleen

tot voedsel ; de eieren gebruikt de Maleier niet , hij laat die altijd uitbroeden. De

leg- en broedplaatsen zijn manden, die aan de stijlen der huizen gebonden zijn, en

bestaan uit een dikke bamboe, die van boven tot fijne latjes gespleten is, welke

door tusschengevlochten twijgen of bamboe-spaanders tot een kegelvormige korf

worden uitgebogen (R. XCVI fig. 7). Deze manden worden meestal met padi-stroo

gevuld.

De waarde der kippen is zeer verschillend; in het zuidelijk gedeelte der Pa^

dangsche Bovenlanden en in Lebong is de prijs gemiddeld op vijftig cents te stellen

;

in Rawas en Redjang daarentegen stijgt dat bedrag tot één gulden en hooger.

Onder de huizen is in den regel een gedeelte voor kippenhok afgeschoten; aan

verzorgen of schoonmaken wordt echter niet gedacht. Alleen voor de vechthanen

wordt goede zorg gedragen; in Lebong en Rawas zijn zelfs te hunnen behoeve

nette, van bamboe gemaakte hokken, met een afzonderlijk vertrekje voor lederen

haan, aan den gang der huizen getimmerd (PI. XLVIII fig. 3).

Ook eenden, itiëq, treft men hier en daar in de Maleische dorpen aan, maar

nergens zagen we er meer dan in de onderafdeeHng VII Kötö, waar de Controleur,

met uitstekend succes, een groote uitbreiding aan de fokkerij dezer vogels gegeven

had. Zelden worden eenden door de Maleiers geslacht, maar de eieren gebruiken

zij , na ze gezouten te hebben , als toespgs bij de rijst. De Maleische eenden onder-

scheiden zich voornamelijk van onze vaderlandsche door een langeren hals en meer

naar achteren geplaatste pooten.

Ganzen, angsó, zijn zeer zeldzaam; slechts een enkele maal hebben wij op

onze reizen deze dieren gezien en dan nog alleen op hoofdplaatsen.

Bijna even zeldzaam als de gans ziet men den argusfazant, daar deze dieren

schier alleen gevangen worden met het doel om ze te eten. Een enkele maal heeft

de in den strik gevangen vogel weinig letsel bekomen, en dan maakt de eigenaar

een hok of kooi bij zijn huis, waarin de fazant wordt opgesloten. Djagoeëng en

oebi katèló is het beste voedsel voor deze prachtige dieren, die zich moeielgk aan

gevangenschap gewennen en meestal spoedig sterven.

Beter schikken zich daarin de snapachtige beo's, tioeëng, en de bontge-

kleurde parkieten, tanau en salindi of sarindi, die als luxe-vogels in kooien

of op krukken (PI. XCVII fig. 2 en XCVIII fig. 5) worden gehouden. Zelfs bij de

Koeboe's die tusschen Djambi en de Lalang-rivier wonen, zag ik verscheidene par-
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kieten, met een touw aan den poot op stokken geplaatst, die horizontaal in de

omwanding van de hut waren gestoken.

Sprekende over de dierengevechten hebben wij opgemerkt, dat de Maleiers er

poejoew's op nahouden om die tegen elkander in 't strijdperk te brengen; hier

kan ik er nog bijvoegen, dat zij in hunne sangkar poejoeh (PI. XCVIU
iig. 4) somwijlen ook andere kwartelsoorten houden, zooals de pik au, aldus

genoemd naar het geluid dat de vogel maakt, en vele andere meer. De poejoew's

worden gevoed met sprinkhanen, die de jongens vangen door ze te slaan met een

klap van rotan gevlochten en gehecht aan een stok van ongeveer een meter lengte.

Maar onder al het pluimgedierte is er, behalve den vechthaan misschien, geen

vogel die hooger bij den Maleier staat aangeschreven dan de duif. Met duivent eelt

houdt hg zich echter niet op, en tillen waarvan de bewoners vrijelijk kunnen uit-

vliegen, treft men dan ook nergens aan; — ik bedoel bij de inheemsche bevolking,

want op de erven der Europeanen vindt men bijna overal een duivenhok, bevolkt

met gewone duiven (Columba), die er zich niet minder spoedig vermenigvuldigen

dan in ons vaderland (PI. XCVI fig. 8).

Behalve de fraai gekleurde poenai's, T r e r o n-soorten in talrijke verscheiden-

heid, ziet men in kooien onder het overstekende dak der Maleische woningen de

groote grijze pagam's, Carpophaga aenea.

Maar meer dan aan deze besteedt de Maleier moeite en zorg aan het vangen

en voor het gevecht africhten van de balam , Turtur tigrina, terwijl de katiran

,

Geopelia striata, hem lief is om het zacht, sympathetisch gefluit. Slechts zelden

zal men een woning betreden waar men niet een dier slanke diertjes in een fraaie

kooi aantreft, en 't is aardig om te zien, hoe de eigenaar, vooral des vrijdags, zgn

vogel met de meeste oplettendheid toiletteert. Pootjes en snavel worden voorzichtig

gereinigd en ieder veertje wordt nagezien en glad gestreken. Uren lang is hij met

Jobsgeduld bezig zijn balam of katiran kunstjes te leeren. Zoo laat hij het mannetje

uitvliegen, en gaat op den weg zitten met het wijfje in een kooi bij zich. Door

haar gefluit roept het wijfje den weggevlogen echtvriend tot zich, die al spoedig

komt aanvliegen van den boomtak waarop hij zich had neergezet. Dat de Ma-

leier, wanneer hij marktwaarts gaat, niet zelden zijn balam-kooi met zich voert,

werd reeds vroeger vermeld i).

ledere vogel heeft een afzonderlijke kooi. Op de platen XCVI, fig. 8, XCVII

en XCVni zijn een aantal kooien afgebeeld, terwijl in de verklaring dier platen

is vermeld voor welke soorten van vogels de voorwerpen hebben gediend, waarnaar

de afbeeldingen vervaardigd werden.

) Blz. 254.

III. i. *9
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TWAALFDE HOOFDSTUK.

NIJVERHEID.

Wanneer men de nijverheid der Maleiers beoordeelt naar hare producten, en

deze beschouwt in verband met den trap van beschaving vraarop het volk staat,

dan moet men erkennen, dat sommige takken een vrij hooge mate van ontwikkeling

hebben bereikt. Neemt men daarentegen als maatstaf de uitgebreidheid en den om-

vang der industrie, dan komt men tot het besluit dat die slechts in enkele gevallen

van eenige beteekenis is.

Een fabriekmatig karakter heeft eigenigk alleen de gambir-bereiding ; eeniger-

mate ook, doch in veel geringeren graad, het passement-werken , het maken van

dama-kaarsen en het smeden. Alle andere industrie is geheel van huiselijken aard,

en slechts enkele takken worden als beroeps-nijverheid uitgeoefend.

Van de ngverheidstakken die wij in dit hoofdstuk kortelijk zullen beschrgven,

zijn spinnen, weven, kant werken, matten en manden vlechten, zijde winnen, goud

wasschen, het verven van doek en 't potten bakken meer bepaaldelijk vrouwelijke

bezigheden; touw maken, passement werken, papier maken, timmeren, prauwen

maken, draaien, hout snijden, het vervaardigen van oorsieraden, hout verven, delf-

stoffen graven, smeden, lood gieten en het vervaardigen van kaarsen daarentegen

zijn werkzaamheden der mannen, terwijl kalk branden en het bereiden van suiker,

gambir, tabak en olie door mannen en vrouwen beide worden verricht.

Nog geen halve eeuw geleden ontbrak het spinnewiel in geen enkele woning

en in ieder dorp hoorde men het geklakklok van het weefgetouw. Thans is dat

anders geworden. Overal viaden Europeesche en Amerikaansche garens en katoenen

stoffen hunnen weg, niet omdat zij deugdzamer, maar omdat zij tegen zooveel

lageren pr^'s te bekomen zijn, dan wat de inlandsche industrie kan leveren. Toch

ziet men, vooral in de meer afgelegene streken en overal buiten ons gebied, nog

tegenwoordig het spinnewiel gebruiken, en wordt menige doek voor eigen kleeding

geweven; zelfs handhaaft zich hier en daar de inlandsche nijverheid tegen de con-

currentie van Europa en Amerika. De rijk met goud doorweven kostbare kaijen's

van Agam, de fraaie weefsels van Si-Loengkang en Soengei-Pagoe, alsmede de duur-

zame saroeng's van Palèmbang zyn overal op Sumatra gezocht en vinden tegen
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hooge prijzen gereeden aftrek. Ook de sa pang djarangi), een sjaal van fraai

en bijzonder weefsel, door de meisjes in Lebong gemaakt, mag hier niet vergeten

worden.

Het Maleische garen, banang, wordt gesponnen uit kapé, de vezelstof die

de zaden der katoenstruik (Gossypium) omgeeft. Zoodra de vrucht rijp is, splijt

zg open, en nu laat zich de kSpé met de zich daarin bevindende pitten geraakkelgk

uit de zaaddoos verwijderen. Het zuiveren der vezelstof en het spinnen, mang-
gantië, heeft op de volgende wijze plaats. Eerst wordt de kapé met een mes op

de dy uitgeplozen, wat men mantjantjang noemt; dan ontdoet men ze van de

pitjes door middel van de pStiïng kapé (PI. CXHI fig. 2), een werktuigje in

den vorm van een boog, welks veerend rotan-koord het katoen van de zaadkorrels

scheurt. De vezels worden nu op de huid van een koe of karbouw gelegd en geklopt

met twee pagéhs (PI. CXHI fig. 4), waarvan de werkster in iedere hand er één

houdt. Als de kapé voldoende ontward en geheel van zaden gezuiverd is, windt zij

ze op een gladde houten pen, de rantiïng loeli, (PI. CXHI fig. 3) om er een

cilinder van te vormen, die gehaakt wordt aan de mató kintjije, d. i. het

ijzeren spinrokken van het wiel (PI. CXIII fig. 1), waarop men ook het gesponnen

garen windt.

De beschrijving van het wiel is gegeven bij de verklaring der platen; ik zal

die dus hier niet herhalen en alleen nog vermelden, op welke wijze het garen

bewerkt wordt voor dat men het kan gebruiken om te weven. Nadat het als een

streng van de iran (PI. CXIV fig. 4) genomen is, wordt het gepapt in een pot

met rijststijfsel, uitgewrongen en daarna over een ronden stok gehangen, terwijl

een tweede stok in de streng gelegd wordt om het garen gespannen te houden.

Ten einde een gelijkmatige dikte te verkrijgen, wordt nu het garen gekamd, of

juister geborsteld, di sikè of di saboeï. De borstel dien men daarvoor gebruikt,

is gemaakt van het grofvezelige omhulsel van de klappernoot of van idjoewq, in

een rug van bamboe gevat.

Zoo althans geschiedt het in Rawas, waar het gepapte garen poedang heet;

in het zuiden der Padangsche Bovenlanden wordt het garen niet vooraf in een pot

met stijfsel gedrenkt, maar dompelt men den borstel in de stijfsel en wordt ouder

de bewerking van het borstelen de styfsel op het garen gestreken.

Wanneer nu het garen droog is , dan is het gereed om voor 't weven van

kleedingstukken te worden gebruikt.

Niet alleen in de bovengenoemde plaatsen treft men weefgetouwen aan; overal

in Midden-Sumatra zgn de kostbaarste kleedingstukken, de feestkleedij , nog altijd

van eigen maaksel. In Lebong en Rawas is het weven echter veel meer algemeen

') Boven blz. lö.
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dan in het zuiden der Padangsche Bovenlanden, welk verschijnsel voor Rawas wel

eenige bevreemding wekt, omdat hier, ten gevolge van de gemakkelijke gemeen-

schap met Palèmbang langs een bevaarbare rivier, de Europeesche manufacturen

billijker in prijs zijn dan in de Padangsche Bovenlanden. Men werkt in Lebong en

Rawas binnenshuis (PI. CXIV fig. 5) , en beweegt zich dus bij dien arbeid niet zoo

vrg als in de Manangkabosche landen, waar de vrouwen het weefgetouw onder de

woning opslaan (PI. CXV en volgende).

Het spannen van de kettingdraden , m a ii n i
,
geschiedt op expresselijk daartoe

gemaakte werktuigen (PI. CXIV fig. 1 ^) ) of, zooals in het zuiden der Padangsche

Bovenlanden meestal plaats heeft, door het garen om .stokken te winden, die op

eenigen afstand van elkander in den grond zijn geplaatst.

Reeds op jeugdigen leeftijd leeren de meisjes het weven , vooral in die dorpen

waar van deze industrie meer bijzonder werk gemaakt wordt. Jaar in, jaar uit

gebruiken zij hetzelfde patroon of werken zij naar dezelfde, uit andere streken

afkomstige kleedjes. De patronen worden vooraf met zwart katoen op een stuk wit

doek gewerkt, op de wijze der in ons vaderland bekende merkdoeken. Dit geldt

echter niet voor Rawas en Lebong, waar men patronen gebruikt die gemaakt zijn uit

een stuk van de bladscheede van den pinang-palm, met daardoor geregen sprietjes

rotan (PI. CXIV fig. 3).

Inlandsch garen wordt zeer weinig en dan nog bijna uitsluitend in de afge-

legenste streken gebruikt, en zoo zijn ook de zijde en het gouddraad die in de

kostbare doeken geweven worden , van uitheemschen , en wel meestal van Chineeschen

oorsprong. Alleen in Redjang, het eenige der door ons bereisde gewesten waar van

zijdeteelt wordt werk gemaakt, weeft men met zelfgewonnen zijde.

Op plaat XVII fig. 2 vindt men een kabè pinggang afgebeeld van inlandsch

weefsel, te Kotó-toewó in Soengei-Pagoe vervaardigd.

Leveren Europa en Amerika den Maleiers het garen voor hunne wevergen, het

touw dat zij noodig hebben voor netten , strikken en andere doeleinden , maken zg

voor zich zelven. Hun touw munt uit door netheid van bewerking en in sterkte en

duurzaamheid overtreft het verre het Europeesche vlastouw.

In een vorig hoofdstuk werden de verschillende grondstoffen besproken die de

Maleier voor de vervaardiging van touw gebruikt. De raméh, door de Manangkaboërs

romin of roemin en elders keloewih genoemd, levert een fijn, glanzend en

stevig touw. De stengels worden een weinig gedroogd tot ze verwelkt, lisoeï,

zijn; dan schrapt men ze af, onder aanhoudende bevochtiging, met een mes of een

stuk bamboe, om de groene plantendeelen te verwijderen, waarna de overblijvende

') De nVerklaring der Platen" is bij deze figuur door een drukfout misvormd. Lees

gespannen in plaats van gesponnen.
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vezelstof opuieuw gedroogd, gezuiverd en eindelijk uit de hiiud tot een ruwen draad

gedraaid wordt, dien men in de sanggau, een mandje van klapperblad-nerven,

bewaart.

Om van die stof touw te maken, gebruikt de Manangkabo-Maleier een een-

voudig werktuigje, dat panggantië heet en op PI. OXIV fig. 2 is afgebeeld.

Nadat de draad is aangeslagen, zooals in de „Verklaring der platen" is vermeld,

geeft de persoon die het werktuig in de linkerhand houdt, aan de gantië een

draaiende beweging, door deze met de rechterhand snel over zgn dij te rollen. De

twee draden worden door de beweging van de gantië ineengevlochten en winden

zich daarna vanzelf op deze laatste onder de schgf van napa.

In Rawas wordt het fijne voor kleinere vischnetten bestemde touw op een

andere wijze gemaakt, zooals uit de verklaring der tjagak (PI. CXIII fig. 7) te

zien is.

Op dezelfde wijze als raméh wordt ook de vezelstof van balato, taröq, tjoe-

badaq oetan, langó-langó, landië, noenang, pisang nané en pisang

nané lauoeï tot fijn touw verwerkt.

Een veel zwaardere soort van touw dan een der genoemde maakt de Maleier van

idjoewq en van sampije-vezels. Het werktuigje waarvan hij zich daarbij bedient,

is de op PI. CXIII fig. 5 afgebeelde pijoewan. Twee personen werken te zamen;

de een houdt een bos van de vezelstof vast, die aan een der uiteinden van het

dwarsstokje der pijoewan bevestigd is, en terwijl de ander, die het werktuigje in de

rechterhand houdt, dit in beweging brengt, zoodanig dat de lange steel van het

kruis in den vastgehouden bamboekoker ronddraait, zorgt de eerste dat steeds de

juiste hoeveelheid vezelstof losgewerkt is om een touw van gelgkmatige dikte te

verkrijgen.

Om zoogenaamd meerdraads-touw te vervaardigen, wendt men een houten

schijf aan, waarin gaten gemaakt zijn en die om een spil gedraaid kan worden.

Door ieder gat is een streng van het tot zwaarder touw te verwerken bindtouw

gestoken en met een daarin gelegden knoop opgesloten. De uiteinden der verschil-

lende draden worden te zamen gebonden en door een ronddraaiende beweging van

de schijf in elkander gewrongen.

Het spreekt wel vanzelf dat ook van de zoo overvloedig voorkomende en tot

bindmiddel zoo geschikte rotan als touw partij wordt getrokken. Zij is wel is

waar te weinig buigzaam om zonder eenige voorafgaande bewerking gebruikt te

worden; maar die bewerking bestaat veelal eeniglijk daarin, dat men de rotan om

een boomstam bindt en aan het andere uiteinde een korten stok bevestigt, die zoo-

lang wordt rondgedraaid tot de rotan slap en buigzaam is.

Ook wordt nog van banang kapé een soort van koord gemaakt, dat met

de hand op de bloote dij gevlochten wordt. Dit koord gebruikt men voor sommige
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kleedingstukken ; het van sampije en idjoewq gemaakte en ook het dikkere taröq-

en tjoebadaq-touw dient voor jacht-werktuigen en lijnen, en het fijnere raméh-,

pisang nané- en balató-touw wordt meer uitsluitend voor het vervaardigen van

vischnetten gebezigd.

Elke Maleier verstaat de kunst van netten knoopen, manjirèq. In den regel

maakt ieder die voorwerpen voor eigen gebruik; maar personen die door Uchaams-

zwakte voor zwaarderen arbeid ongeschikt zijn , knoopen ook netten om die te

verkoopen. De wijze van bewerken verschilt niet van de in ons land gevolgde, en

de werktuigen die de Maleier gebruikt, bestaan dan ook alleen uit de öpang,

het bamboe-latje , dat de wydte der mazen bepaalt ^) , en de t i n g a u , de knoop-

uaald van bamboe of karbouw-hoorn , waarop het touw gewonden is (PI. CXVI

fig. 7 en 8 en PI. CXXVIII fig. 6). Dat touw is dunner of dikker naar gelang

van het doel dat men met het net beoogt, en ook de mazen der netten verschillen

vaak niet weinig in grootte. Op PI. CXVI en CXVII zijn de mazen der onder-

scheidene door ons medesfebrachte netten afgebeeld.

Om het touwwerk der netten te beschermen tegen den vernielenden invloed

van het water, wordt het gedrenkt in taan. Deze bereidt men uit den bast van

den oeba-boom, door dien bast in water te weeken, fijn te stampen en uit te

persen. Het aldus verkregen vocht wordt met klappermelk gemengd en daarna

verhit. Eerst wanneer het bekoeld is, wordt het als taan, oeba, gebruikt; men

dompelt het net er in , laat het er eenigen tijd in staan en hangt het daarna te

drogen.

Vele soorten van oeba-boomen komen op Sumatra voor, zooals de onder no^ 238

,

239, 240 en 241 in de houtlijst vermelde; de daar niet genoemde oeba-djangè

en oeba-si-poeloeï zijn ook zeer algemeen.

Terwijl het netten-knoopen door iedereen wordt verstaan, houdt men zich met

passement- en ook met kant-werken slechts in enkele dorpen en dan als beroeps-

nijverheid bezig. Het maken van passement zagen wij alleen te Si-Loengkang , het

kant-werken te Kètó-Anau en Palèmbang. Waarschijnlijk treft men deze industriën

ook nog op andere plaatsen aan, maar zeker is het toch dat ze niet algemeen

beoefend worden.

Te Si-Loengkang waren de werklieden allen oerang siaq, die in het ver-

vaardigen van passement misschien eenige verpoozing van hunne godgeleerde sta-

diën, maar zeker een vrij goed middel tot levensonderhoud vonden. Het eenvoudige

werktuig , de palataq rindö, dat er zich geheel toe leent om den arbeid bin-

nenshuis te verrichten, is op PI. CXVHI fig. 4 afgebeeld; daarnevens komen

') De breedte van de ópang omschrijft de Maleier door uitdrukkingen als tigó djari,

arapè djari, drie of vier vingers breed , s5 p anggigitan , zoo wijd als men happen kan , enz.
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afbeeldingen voor van enkele onderdeden en van de oekoeran, het maatstokje

van idjoewq-nerf dat dient om bij het verkoopen het passement af te meten.

Uit de „Verklaring der pinten" is de wijze waarop gewerkt wordt, duidelijk te

zien, en ik kan dus hier volstaan met de mededeeling, dat de werkman met

gekruiste beenen op den grond zit en de bank vóór zich heeft met het lagereinde

naar zich toegekeerd.

Het vergulde en onvergulde zilverdraad dat voor het maken van passement en

het kant-werken gebruikt wordt, is voor het grootste gedeelte uit China ingevoerd.

De kant van Kotó-Anau is van mak au of zilverdraad gemaakt op dezelfde

wgze en met behulp van gelijksoortige middelen als men in Europa aanwendt

(PI. CXVin fig. 1 en 2). Groote rijkdom in patronen bestaat er niet, en ik zag

de kant ook in niet meer dan twee verschillende breedten. De breedste soort,

ongeveer driemaal grooter dan ze op de evengenoemde plaat is afgebeeld, kost

/ 25 den meter.

De arbeid vordert slechts langzaam, zoodat een vlijtige werkster per dag van

de smalste kant vgf punten en van de andere niet meer dan één punt kan vervaardigen.

Het kantwerk dat vrouwen en meisjes te Padang, Fort de Koek, maar vooral

te Palèmbang maken, is van geheel anderen aard dan het tot dusver besprokene.

Te Palèmbang is het een bron van inkomsten voor de vrouwen der minsïesroedeO (DO

adell^ke geslachten. Het wordt gemaakt in de randen van fijne witkatoenen doeken

door draden daaruit weg te nemen en de overblijvende draden in regelmatige figuren

om te naaien, waartoe wit garen of de uitgetrokken draden gebruikt worden. Het

werk wordt duur betaald ; een enkele zakdoek waarvan de rand op deze wgze ge-

borduurd is, kost van vijftien tot twintig gulden.

Enkele vrouwen verstaan de kunst met gouddraad te borduren op laken en

katoen; dergelijke borduursels (PI. XIX fig. 3 en 4) worden aangebracht op kraag

en mouwen van de badjoe's der hoofden en aanzienlijken, en schijnen een navolging

te zijn van de versierselen der gala-kleeding van de Europeesche ambtenaren. Bij

het borduren wordt eerst het patroon met wit garen op het laken gewerkt.

De Maleische vrouwen bezitten over het algemeen een groote vaardigheid in

het bewerken van biezen en bladeren tot matten, korven en zakjes, die in het

huishouden van veelzgdig nut zgn. Het vlechten met rotan en bamboe is meer het

werk der mannen.

Meestal werkt men slechts voor eigen gebruik, maar toch is het, vooral in meer

bevolkte streken, niet ongewoon, de vervaardigde voorwerpen ook op de markten

te verkoopen. Enkele zaken hebben zelfs een uitgebreid debiet, zooals bijv. de

vroeger 1) besproken deksels van nipah-bladeren , toedoe ëng sadji (PI. LXXVHI

') Blz. 107.
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fig. 8), die te Bajang in de afdeeling Painan worden gemaakt; voorts gewone

pandan-matten , lapiè'q (PI. CX fig. 6), rötan-mandjes als de kStang en parikè

(PI. LXXIV fig. 6 en 7), de bekende rètan-matten , zooals voornamelijk in Palèm-

bang worden gemaakt, en andere.

Talrijk zijn de grondstoffen die tot het vervaardigen van al deze huishoudelijke

voorwerpen dienen. Ik zal ze hieronder opsommen en daarbij tevens opgeven welke

in den Ethnographische Atlas afgebeelde voorwerpen van elke der genoemde grond-

stoffen zijn gemaakt.

Op PI. CX fig. 1 en 2 komen afbeeldingen voor van een biessoort die ma-

siang koemboew heet , en fig. 4 vertoont een andere biessoort , m a s i a n

g

big au genoemd. Nog twee andere soorten van biezen, masiang roembai en

masiang gadang, worden als vlechtmateriaal aangeplant en evenals de beide

vorige veelvuldig gebruikt tot het maken van zakken , waarin rijst en koffie wor-

den vervoerd.

Voorts worden tot vlechtwerk gebruikt de bladeren van onderscheidene pandan-

soorten, zooals de op PI. CX fig. 3 afgebeelde masiang singkije (PI. LXXIV

fig. 4 en XCI fig. 1); de bengkoeang (ook menkoewang en mengkoe-

w a n g), waarvan niet alleen versierselen , zooals de op PI. LXXX fig. 3 afgebeelde

,

maar ook grove doch sterke matten worden gemaakt; de pandan koeniah

(PI. LXXX fig. 6) en andere mij niet met name bekend. Verscheidene vlechtpa-

tronen en voorwerpen van pandan-blad vervaardigd zijn afgebeeld op de navolgende

Platen: XVII fig. 3, 4 en 5, LXXVI fig. 1, 2, 3, 4 en 5, LXXVII, LXXVHI,

LXXIX, LXXX fig. 1, 2, 4, 5, 7 en 8, LXXXI fig. 7, 8, 9 en 10, CX fig. 9,

CXI en CXII.

Van de zeer algemeen voorkomende ba

m

ban') (PI. XXIII fig. 5) wordt de

bast tot gordels, manden en matten verwerkt, terwijl men in Rawas voor de beide

laatste doeleinden meer gebruik gemaakt van den bast der langkanan, eene plant

die waarschijnlijk tot de familie der Zingiberaceeën behoort.

Rotan, zoowel gespleten als in zgn geheel, kan men tot het hechtste mate-

riaal voor vlechtwerk rekenen; de voorwerpen van bamboe-schil vervaardigd, zijn

daarentegen veel brozer en in 't algemeen ook minder fraai. Van de laatste zgn

er eenige op PI. LXXIV fig. 3 en 5, LXXVI fig. 6, LXXX fig. 9 en CX fig. 8

voorgesteld, terwijl de Platen XIII fig. 1, 2, 3, la, 2a en 3a, XXIII fig. 6,

LXXm fig. 2, 3 en 4, LXXIV fig. 1 en 2, LXXXI fig. 6, XCVI fig. 6 en

CIX fig. 1 afbeeldingen van rötan-voorwerpen vertoonen.

Omtrent het bewerken van het materiaal valt slechts weinig op te merken.

Nadat de biezen gesneden zijn, worden ze in de zon gedroogd, en zoo doet men

') Maranta dichotoma Wall.
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ook met ile pandan-bladeren , niidat daarvan eerst de doorus zijn afgesneden. Om

ze de noodige buigzaamheid te doen verkrijgen, worden nu de biezen en bladeren

met een bamboe-latje, panjawi, gekneusd, hetgeen volgenderwijze geschiedt. In

de rechterhand houdt de werkster de panjawi, waartegen zij met haar duim het te

bewerken materiaal drukt, dat dan met de linkerhand naar boven wordt getrokken.

Voor het dóórsteken bij het vlechten, dat manga njara en ook wel ma-

ngajan genoemd wordt, alsmede voor het afsnijden van bladeren en biezen, gebruikt

men de paridoewq masiang of panoerië (PI. CX fig. 5), een mesje dat

van een breede idjoewq-nerf gemaakt is.

Hiermede kunnen wij van deze industrie afstappen, om thans met een enkel

woord melding te maken van de papierfabrikatie en de zijdeteelt. Tegenwoordig

wordt geen ander dan Europeesch papier gebruikt, maar naar men my mededeelde,

voorzag men vroeger in eigen behoefte door een soort van papier te maken van

bladeren, die gedroogd, fijn gemalen en tot papier-pap bereid werden.

Met het winnen van zijde houden zich in Redjang enkele vrouwen bezig, en

men vindt er dan ook hier en daar moerbeziën-boomen aangeplant, waarvan de

bladeren tot voedsel dienen voor de rupsen. De zijdeteelt is niet inheemsch, maar

werd door het Europeesch bestuur ingevoerd. Van veel beteekenis is zij nooit

geweest, en het laat zich niet aanzien dat daarin spoedig een gunstige verandering

zal komen.

Wij hebben nu te spreken over het timmeren in 't algemeen en als onderdeelen

daarvan over het maken van prauwen, het draaien en het houtsnijden.

Timmerlieden, toekang of toekang kajoe, treft men aan in ieder dorp,

maar, wat opmerkelijk is, zij hebben geen vaste werkplaatsen. Hun arbeid bepaalt

zich dan ook hoofdzakelijk tot den huisbouw, en die arbeid wordt geheel verricht

op het terrein waar de woning zal verrijzen. Eenigermate is ieder Maleier timmer-

man; zooals wij vroeger reeds zagen, laat hij alleen het moeielijker gedeelte en

de leiding van het werk aan toekang's van beroep over.

Tot het gewone werk van de timmerlieden behoort in sommige streken ook

het vervaardigen van de groote kisten die wij bij de bespreking van het huisraad

leerden kennen, maar het houtwerk aan ander huisraad en aan de landbouwwerk-

tuigen maakt ieder voor zichzelven. De werktuigen van den Maleischen timmerman

waren vroeger slechts weinig in getal en zeer eenvoudig. In de veraf gelegene

streken zijn ze dat nog, maar nabij de hoofdplaatsen had de meerdere aanraking

met Europeanen en Cbineezen ten gevolge, dat de betere door dezen gebruikte

gereedschappen bij de Maleiers bekend en gewaardeerd werden. De gereedschappen

die iedere toekang heeft en gebruikt, zijn: een houten hamer, panoekö kajoe,

een groote bijl, kapaq (PI. CII fig. 14), en twee kleinere bijlen, de papatije

(PI. CVI fig. 4) en de balijoeëng (PI. CVI fig. 5), die beide ook als dissel

III. 1. 50
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kunnen aangewend worden. Oji PI. CII fig. 1 , 2, 3, 6, 11 en 12 vindt men eenige

andere timmermansgereedschappen van inlandsch maaksel afgebeeld , die tegenwoordig

vrij algemeen in gebruik zijn.

Bij het arbeiden met de papatije en balijoeëng legt de Maleische toekang een

zeer groote vaardigheid aan den dag. Zijn dissel vervangt onze schaaf en soms zoo

goed, dat een gedisselde plank zonder nauwkeurig toezien niet van een geschaafde

te onderscheiden is.

Vreemd mag het genoemd worden, dat in Rawas, bij het zagen van planken

uit balken, de zaag, die door twee man bewogen wordt, horizontaal wordt ge-

houden, terwijl de Maleiers der Manangkaliosche landen vertikaal zagen. Doch dit

za<)-en geschiedt daar alleen op de hoofdplaatsen binnen ons gebied; overal elders

worden de planken gekloofd door wiggen in den balk te slaan. De aldus door

splijten en scheuren verkregen planken worden daarna bekapt, en het gevolg van

deze wijze van bewerking is dat er zeer veel hout nutteloos verloren gaat.

Verscheidene platen in den Ethnographischen Atlas, zooals o. a. PI. XXXIV

fig. 3, XLIII tot LXIX, LXXII fig. 6 en 7, en CVI fig. 8, 9 en 10, bevatten

afbeeldingen van timmermanswerk der Maleiers.

De schaaf wordt bijna altgd door twee personen gehanteerd, waarvan de één

duwt, terwijl de ander trekt; het schaafblok is dan ook daartoe steeds voorzien

van een dwarsstok die er ingelaten of doorgestoken is. Voor eigen timmerwerk

wordt de schaaf nagenoeg niet gebruikt, wèl als een meubelstuk voor Europeanen

moet worden vervaardigd.

Behalve ter hoofdplaats Palèmbang, waar men eenige scheepstimmerwerven

aantreft, maken de bewoners der rivieroevers zelven de prauwen die ze noodig

hebben voor het transport hunner producten. Over de vormen en namen van die

vaartuigen heb ik in een vorig hoofdstuk gesproken ^) ; hier zullen wij met een

enkel woord aangeven hoe men bij de vervaardiging te werk gaat. Uit de Houtlijst

zyn de verschillende boomsoorten bekend die het meest gewilde hout voor den

scheepsbouw leveren, en tot nog toe is er aan omvangrijke stammen van meranti,

balam en andere boomen geen gebrek.

Nadat de boomstam zoodanig is bekapt, dat hij uitwendig den gewenschten

prauwvorm heeft verkregen, gaat men tot het uithollen over, dat, zooals we in

Rawas bij Soeroelangoen zagen, op de volgende wijze geschiedt.

De spaanders worden in een lange smalle streep op den grond byeen geveegd

en dan in brand gestoken, waarna men de pr&uw er oplegt, met het platte gedeelte

naar beneden, terwijl zij door een paar blokken gesteund wordt. Zoo brandt het

>) Blz. 369.
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binnenste langzaam weg, en telkens als een gedeelte van het hout verkoold is,

wordt de prauw omgekeerd en dat verkoolde gedeelte met den dissel verwijderd.

Na twee dagen arbeids is men luet het uithollen gereed. Zooals op PI. XCIV fig. 3

te zien is, worden bij het weghakken de klossen, tamoekoe, uitgespaard, waar-

tegen de dwarshouten moeten steunen die de boorden van de prauw het binnenwaarts

buigen zullen beletten. Om nu aan het vaartuig de gewenschte wijdte te geven,

wordt het op een stelling van vier, twee aan twee geplaatste, kruishouten gelegd,

terwijl over de geheele lengte onder de prauw een vuur van spaanders wordt ge-

brand, dat rookende wordt gehouden door er gras en bladeren bij te doen. Door de

warmte wijken de boorden verder van elkander, en als zij de verlangde wijdte

gekregen hebben, worden de dwarshouten tusschen de tamoekoe's geplaatst, waar-

door de eens verkregen uitzetting behouden blijft. Met twee vuren komt men op

éénen dag gereed.

In het zuiden der Padangsche Bovenlanden en ook aan het meer in Lebong

worden zwaardere boomen voor het maken van prauwen gebezigd, zoodat deze

aanstonds op de begeerde wijdte kunnen worden uitgekapt, en de uitzetting door

middel van warmte vanzelve komt te vervallen.

Niet alleen op de hoofdplaatsen Padang en Palèmbang, ook in de binnenlanden

zijn vele toekang's bedreven in het draaien en besnijden van hout. De draaiers ver-

vaardigen hoofdzakelijk borden en voetstukkeu voor kommen of betel-schalen, zooals

op PI. LXXIII fig. 8 en PI. LXXTI fig. 4 en 5 zijn afgebeeld. Plaat CVI fig. 11

stelt de draaibank voor, die in hoofdzaak niet verschilt van de in vroeger tijden, en

nu nog op sommige plaatsen van ons vaderland gebruikelijke. De draaier heeft als

werktuigen een rechten en een gebogen beitel , waarvan de laatste tot het uitschul-

pen der borden dient en op PI. CII fig. 10 is afgebeeld.

Zyn goede draaiers volstrekt niet zeldzaam, bekwame houtsnijders treft men

slechts enkelen aan, en die laten zich hunne kunst vrij duur betalen, — duur

althans in het oog van den Maleier; want naar onze opvatting is een loon van

eenige guldens voor weken langen kunstvollen arbeid zeker niet groot. Beitels en

messen van onderscheidene afmetingen zijn de werktuigen die de houtsnijder gebruikt.

Dat het schoonheidsgevoel bij sommige Maleische werklieden in waarheid vrij sterk

ontwikkeld is, kan blijken uit een nauwkeurige beschouwing van het houtsnijwerk

dat op de volgende platen is afgebeeld: PI. XXXII fig. 2, 3 en 4, PI. XXXIV
fig. 2 en PI, Lin tot en met LVI.

In sommige dorpen, zooals te Siroekam en Talang-baboengó , bloeit eene indu-

strie die gedreven wordt door ouden van dagen of mannen die door het een of

ander lichaamsgebrek geen zwaren arbeid kunnen verrichten. Zij bestaat in het
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vervaardigen van een veel gevraagd artilcel : s o e b a n g k ê t è , d. z. oorknoppen voor

dagelijksch gebruik. Als men rekening houdt met de eenvoudige werktuigjes van

den arbeider, dan zal men moeten toegeven dat zijn product niet geheel onverdien-

stelijk is. Op PI. CV fig. 9 is een geheel voltooide soebang van deze soort afge-

beeld; zij is van soerian-hout gesneden, maar behalve die houtsoort wordt ook

bintoengan en karamoentiïng voor het maken van soebang's gebruikt. De figuren

6, 7, 8, 10, 11 en 12 van dezelfde plaat stellen de daarbij gebezigde werktuigen

voor, waarvan het gebruik in de verklaring der platen omschreven is.

Bij het beschouwen der afbeeldingen van houtsnijwerk waarop boven werd

gewezen, is het voorzeker de aandacht onzer lezers niet ontgaan, dat vele der be-

sneden voorwerpen kleurig zijn geverfd. In de kunst van verven hebben de Maleiers

het echter nog niet ver gebracht, ofschoon ze in de keuze der kleuren zekeren niet

te miskennen smaak aan den dag leggen. Tot staving van dat oordeel verwijs ik

naar de platen LV, LVI en LVII.

Voor het verven van hout gebruikt men fijne schelpkalk en een roodgekleurde

aarde; verder hoofdzakelijk verven die door de Chineezen worden verkocht, maar

ook hier en daar drakenbloed, dat, zooals wij op blz. 315 zagen, de Maleier wint

van de vruchten der rotan djernang of djaranang. Veel meer dan in de Manang-

kabosche landen wordt deze rotan in oostelijk Djambi en Palèmbang aangetroffen.

Buiten de reeds genoemde vertoonen ook PI. L en LI fig. 1 en 2 geverfde houten

voorwerpen.

Biezen en mandjes worden rood gekleurd door middel van nodjó, een verfstof

verkregen door de bladeren van den nódjó-boom te koken met tjatjang-hout. Een

aftreksel van dit laatste hout is volgens de Maleiers ook een geneesmiddel tegen

oogontsteking.

Een bruine kleurstof, zoowel voor het verven van mandewerk als van hout

aangewend, wordt verkregen uit den bast van verschillende oeba-soorten ^) , boomen

die wel algemeen, maar niet overvloedig voorkomen. Een pikol van dien bast levert

ongeveer vier liters houtteer van goede qualiteit. In Lebong heet de uit oeba-bast

getrokken verfstof samah, en een met die stof gekleurd mandje vindt men op

PI. LXXX fig. 9 afgebeeld.

Voor het verven van katoen en zijde worden vele kleurstoffen gebruikt die de

inlanders voor zich zelven bereiden. Zoo wordt in Djambi een roode verf gemaakt

van het hout van den s e p a n g-boom -) , die in de wildernis veelvuldig voorkomt

en op Java setjang genoemd wordt. Een gele kleurstof leveren de wortels der

') Zie Lijst der Houtsoorten, n". 238—241.

-) Caesalpinia sap pan L. Zie Lijst der Houtsoorten, n". 3U3.
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koenjit, in het Manangkabósch veelal koeni geheeten'), en het hout van de

kederang- en lampato-boomen. Zwart trekt men uit den bast van den

tenggar-boom, en de vruchten van de kasoembó-Keling^) geven een oranje

verf', waarmede men zijde kleurt. Voor blauwverven wordt algemeen indigo gebruikt,

iu Djambi n i 1 a en door de Manangkaboërs m a n s i genoemd.

De meeste der evengenoemde verfstoffen worden ook door de Manangkaboërs

gemaakt en aangewend, maar daarenboven zag ik door hen, o. a. in Soengei-Pagoe,

een slingerplant geteeld die Ska tantam^) heet en uit wier bladeren een fraaie

blauwe verf wordt verkregen. Ook telen ze een andere slingerplant , de s a n am

;

de bladeren daarvan worden in een houten lasoeëng gestampt, met schelpkalk ver-

mengd en daarna uitgeperst. Het aldus verkregen vocht heeft een groen-blauwe

kleur, die de Maleiers idjau noemen.

Tot het zwartverven der katoenen stoffen waaruit kleedingstukken zyn gemaakt,

bedienen zich de Maleiers algemeen van een mengsel van indigo, tantam-blauw

,

fijn gestooten potscherven, houtskool van djoewa-hout *) en mangga-karambije ^) en

ascb van si-tapoe-hout ^). Ook wordt , zooals wij vroeger zagen , uit den bast van

den poenggei-boom ^) een zwarte verfstof getrokken.

Tot het licht-rood kleuren van katoen wordt hier en daar een verfstof bereid

uit het hout van den tjatjang-boom. Men hakt den boom om en klooft het hout

in kleine blokken, die men in kokend water laat aftrekken; ook mengt men er

niet zelden de schil van ramboetan- en mauggistan-vruchten onder, waardoor de

kleur donkerder wordt.

Nog blgft mij te vermelden over, dat in de negari Kötó-Anau in de XIII Kötó

een gekleurd doek wordt gemaakt, dat kaijen pelangai heet (PI XIX fig. 1)

en in de Manangkabosche landen zeer gezocht is. De kleuren die er aan gegeven

worden, en die men aanbrengt in hoeken waarvan de beenen evenwijdig loopen,

zijn achtereenvolgens geel, koeniïng, — groen, loemoeï^), — rood, sirah,

en violet, itam. Het geel maakt men uit de wortels van koeni, die men fijn-

stampt, ongeveer een klapperdop vol, waarna men er het sap van vier citroenen

bijvoegt en alles goed dooreenroert en uitperst. De groene verfstof is niets anders

1) Curcuma louga L. ") Bixa orellana L.

3) Marsdenia tiiictoria R. Br.

•) Cassia florida Vahl. Zie Lijst der Houtsoorten, n". 83.

s) Mangga karambije is hetzelfde als andajang karambije, eenige regels lager-

^) In de Lijst der Houtsoorten, n». 327, vindt men eene houtsoort vermeld die den naam

van si-tapoeng draagt en waarschijnlijk Callicarpa Wallichiana Walp. is. Het komt

mij waarschijnlijker voor, dat hier het hout van dezen heester gemeend is, dan dat men heeft

te denken aan si-taboe, volgens Miquel en Filet de naam van Plectocomia Suma-

trana Miq., een hoogen palmboom. P- J- ^
') Boven biz. 317. ') Moskleur.
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dan indigo met Iioutskoolwater vermengd, terwijl voor het violetkleuren bij de

indigo een hoeveelheid klapper-olie gevoegd wordt. Om de roode verf te bereiden

worden de pitjes van kasoembö-vruchten fijngestampt en met water vermengd onder

toevoeging van de asch van verbrande andajang karambije, het schutblad

van den bloesem des kokospalms. Dit mengsel wordt in een mandje van opië

pinang gedaan, in welks bodem fijne gaatjes zijn geprikt, zoodat de pap kan

uitlekken. Bij de verfstof wordt nu nog een groote hoeveelheid citroensap gevoegd,

en na gezift te zijn, is zij voor het gebruik gereed. ledere volgende kleur wordt

aangebracht nadat de voorgaande droog is; en doorgeregen draden wijzen de grenzen

van iedere kleur aan.

Midden-Sumatra is rijk aan verschillende delfstoffen, maar van die allen wordt

tegenwoordig nog slechts het goud, amé, door de Maleiers verzameld. Vroeger

schijnt ook kwik- en ijzererts gedolven te zijn, het eerste bij Soengei-tabije, een

halven dagmarsch van Padang-Ilalang, en aan de Soengei-Linggan of kwikerts-rivier,

maar, voor zoover mij bekend is, houdt men zich daarmede thans niet meer bezig.

In de volgende regelen zal ik datgene mededeelen wat mg omtrent den mgnbouw,

de daarbij gebruikelijke overeenkomsten en de goudwasscherijen bekend is.

Reeds van de vroegste tijden af, zoover de overlevering teruggaat, werden de

goudhoudende gronden doorwoeld, en als vanzelf volgt daaruit, dat die gronden

individueel eigendom werden en bij overlijden overgingen op de erfgenamen van

den eigenaar, met andere woorden, dat ze tanah poesakó zijn, evenals de

sawah's rondom de koto. De grenzen der
,
gewoonlijk langs de berghellingen gelegen

,

mijngronden zgn bepaald door geulen, die paloeangan genoemd worden. Binnen

die grenzen ligt het terrein waarop de eigenaar een mijn kan ontginnen, maar

is hg eenmaal in den bodem doorgedrongen, dan is hij van de grenzen zijns

eigendoms onafhankelijk en kan doorgraven in elke richting die hij verkiest i)

,

tenzij hij een mijngang van zijn buurman ontmoet; in dat geval staakt hij den

arbeid, om een nieuwe goudhoudende kwartsader in het schiefergesteente op te

zoeken. Verkoopen van mijngrond mag al eens een enkele maal zijn voorgekomen,

zeker is het dat dit tot de zeldzaamheden behoort en mij is er geen voorbeeld van

bekend. In den regel ontgint de eigenaar zelf zijn mijn, dat wil zeggen hij is de

ondernemer, maar huurt op verschillende voorwaarden personen die den arbeid te

zijnen behoeve verrichten. Verhuur voor een bepaalden termijn tegen vooraf overeen-

gekomen huurijrijs heeft, voor zoover ik weet, nimmer plaats').

') Men wijkt hiprdoor kennelijk af van den adat-regel , biz. 307 vermeld , dat binnen de

bepaalde grenzen de eigendom zich uitstrekt tot het hart der aarde.

"-) De ordonnantie van 9 Nov. 1873 (Stbl. n". 217a), die de jongste bepalingen bevat om-

trent de ontginning van delfstoffen-houdende gronden in Ned. Indië, bepaalt, dat noch ver-
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In de laras Soepajang alleen zij» »i«'t minder dan 154 mij met name bekende

goudmijnen, waarvan thans slechts weinige bewerkt worden; maar ook op de niet

bewerkte blijven de eigenaren volgens de adat hunne rechten behouden. Voorts zijn

er goudmijnen in Siroekam, het zuiden der laras Alahan-pandjang, Si-Djoendjoeüng,

Soerian, de XII Kètó, Limoen en wellicht in nog vele andere streken van Mid-

den-Sumatra.

Rijk aan goud is het land ongetwijfeld, maar de vraag of de pereentsgewijze

hoeveelheid eene ontginning op groote schaal mogelijk maakt, zal voor de Bovenlanden

vooreerst nog niet worden opgelost, nu de plannen van den ingenieur R. D. Verbeek

zich ten slotte bepaald hebben tot de vernieuwde ontginning der reeds in den tijd der

Compagnie zoo lang bearbeide mijnen van Salida nabij het Westerstrand ^). Toch

kan die door Nederlandsche kapitalisten gesteunde onderneming, als zij slaagt,

voor Sumatra van veel belang worden, en wanneer dan ook de plannen van mijn reis-

genoot, den heer Veth, ter ontginning der Ombilin-kolenvelden verwezenlijkt mochten

worden, zouden de nijverheid en handel van dat eiland een schoone toekomst te

gemoet gaan.

Als de eigenaar zelf de mijn ontgint, dan heeft hij gewoonlijk eenige arbeiders,

anaq samang of oerang iritan, in dienst. De voorwaarden waarop zij wer-

ken, loopen nogal uiteen. In het Si-Djoendjoeëngsche verstrekt de eigenaar der

gunning tot niijnbouwkundige opsporingen (art. 2) , noch concessie tot mijnontginning (art. 12)

verleend wordt, dan nadat de rechthebbenden op den grond in de gelegenheid zijn gesteld

voor hunne belangen op te komen; dat de schade door de opsporing veroorzaakt, aan de

rechthebbenden op den grond ten volle moet vergoed worden door hem die de opsporing ver-

richt (art. 3): dat bij gelijktijdige aanvragen om concessie van verschillende zijden, de voor-

keur gegeven wordt aan de aanvragers die tevens eigenaars van den grond of inlandsche

rechthebbenden op den grond zijn (art. ib): echter, in geval de mijn ontdekt is door een van

Regeeringswege ingesteld onderzoek, en dus de concessie niet op aanvrage, maar na openbare

mededinging wordt verleend, tegen betaling van het hoogste vaste recht waarvoor is inge-

schreven (art. 17). De concessiën worden verleend voor een bepaalden termijn, 75 jaren niet

te boven gaande (art. 6) , en geven aan den concessionaris die geen eigenaar van den grond

is, toch een zakelijk recht, dat vatbaar is voor vervreemdingen belasting met hypotheek (art. 8).

De verordening bepaalt niets omtrent de v/ijze waarop de vergoeding aan de rechthebbenden

op den grond, ingeval van blijvende occupatie voor de mijnontginning, moet plaats hebben,

en laat dit dus over óf aan minnelijke schikking, óf aan toepassing der ordonnantie om-

trent Onteigening ten algemeenen nutte (Stbl. 1864, n". 6), waarvan art. 2 bepaalt, dat die

onteigening ook kan plaats hebben ten name van bijzondere personen , of vereenigingen , aan

wie de uitvoering van een werk dat onteigening vordert, is toegestaan. Maar vooral verdient

opmerking, dat in deze verordening het Gouvernement zich stilzwijgend de vrije beschikking

toekent over den delfstoffen bevattenden ondergrond, dien zij zich ook reserveert

bij alle uitgifte van gronden in erfpacht (zie de op biz. 358 aangehaalde ordonnantie, art.

3) , en dat er in zoover bepaaldelijk strijd bestaat met den in de vorige noot vermelden

adat-regel.

') De geschiedenis dier mijnen in den tijd der Compagnie is uitvoerig behandeld en met

een kaart en plaat toegelicht, in S. Mnller's sRijdragen tot de kennis van Sumatra", blz. lf)4.vv.
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mijn werktuigen en voedsel ; maar het laatste moeten de arbeiders uit hun aandeel

in het gevonden metaal vergoeden. Het gedolven goud wordt in twee gelijke deelen

verdeeld; de ééne helft is voor den eigenaar der mijn, de andere helft wordt onder

de werklieden gelijkelijk verdeeld. Te Rangkiang-loeloejs geldt dezelfde regel, met

dit verschil, dat de eigenaar slechts 5 koepang van ieder gevonden taije goud

ontvangt. In het Alahan-pandjangsche krijgt de eigenaar V^ wanneer hij voeding

noch werktuigen verstrekt, daarentegen ontvangt hij het dubbele wanneer voeding

en werktuigen te zijnen laste komen. Te Soepajang is het weer anders. Daar

betaalt de eigenaar zijne werklieden iedere acht dagen met 2V2 soekè rijst en wat

zout, peper, tabak, gambije, sirië, pinang en betelkalk, of wel met dezelfde hoe-

veelheid rijst en 16 duiten per persoon.

Het gevonden goud wordt er volgender wijze verdeeld: als één persoon arbeidt,

dan geeft hij van iedere taije, als kapaló amé, twee amé aan den eigenaar; van

de rest krijgt deze twee derden, de werkman één derde gedeelte. Werken twee per-

sonen, dan krijgt de eigenaar drie vijfden en de werklieden ieder één vijfde. Als er

drie personen zijn, dan krijgen dezen ieder één zevende en de eigenaar vier zevenden.

Mislukt de onderneming, d. w. z. wordt er minder dan een halve taije gedolven,

dan verdeelt men het gevondene in tweeën: de helft voor den eigenaar, de andere

helft voor de arbeiders. In sommige streken wordt ook een deel van het gedolven

goud als isi adat aan de panghoeloe's betaald; te Soengei-Aboe bedraagt dat

zelfs 5 koepang van iedere taije.

Ik geef deze bijzonderheden, zooals ze mij door eigenaren van mijnen zijn

medegedeeld ; maar ik mag de opmerking niet terughouden , dat de voorwaarden

voor zóó nabij elkander gelegen streken te zeer uiteenloopen , om zonder nader

onderzoek op volkomen vertrouwen aanspraak te kunnen maken.

Men onderscheidt de mijnen , tambang, in tambang garai of ta m-

bang balajó, en tambang djaroeëng of tambang laboeëng, en deze

laatsten zijn weer te verdeelen in mijngangen en mijnputten.

De tambang garai zijn steile berghellingen, die men door middel van water-

leidingen afspoelt; deze treft men o. a. bij Si-Lagó, Soepajang, Rangkiang-loeloejs

en Soengei-Aboe aan. Mijngangen vindt men bij Soepajang, en mijnputten werden

door ons alleen in de XII Kötó bij Telaki aangetroffen. Voor nadere bijzonderheden

omtrent deze laatsten verwijs ik naar blz. 387 en volgende van het Reisverhaal,

eerste gedeelte.

De opening der mijngangen, die zoo nauw zijn dat de werkman op de knieën

moet voortkruipen , heeft in den regel niet meer dan een meter middellijn, en wordt,

totdat men vast gesteente bereikt, gestut, di santoeëng, met balken, en om-

wand, di koengkoeëng of di dindiïng, met planken. In deze mijngangen

wordt dag en nacht doorgewerkt, waartoe de arbeiders voorzien zijn van dama-
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kaarsen (PI. LXXXI fig. 5), die door den eigenaar der miju ten getale van duizend

stuks iu de acht dagen verstrekt worden.

De qualiteit van het goud is lang niet overal dezelfde; het amé litjin van

Soepajang wordt voor het beste gehouden. Verder spreken de Maleiers nog van

amé karoeï en amé kasé, welk laiitste de minste waarde heeft.

Op PI. C fig. 1, 2, 3, 4, 5 en (i en PI. XCIX fig. 1, 2, 3 en 4 zijn eenige

der werktuigen afgebeeld die de mijnwerkers gebruiken, maar behalve deze hebben

zy nog verschillende soorten van schoppen, een soort van koevoet, oeriëq, en

een houten slede, parakoe of bidoewq, om deu uitgebikten steen buiten de

mijn te sleepen.

Het goud komt voor in kwartsaders die tusschen de schiefers liggen opge-

sloten waaruit het gebergte bestaat. Bedreven mijnwerkers beweren aan het begin

van de kwartsader te kunnen zien of er goud gevonden zal worden ; zij volgen nu

hg den arbeid den kwartsgang, die uitgebikt en in groote stukken buiten de mijn

gebracht wordt. Daar worden die steenen verder vergruisd en de goudhoudende

stukjes zorgvuldig uitgezocht. Het steengruis wordt daarna nog op de djaé (PI.

XCIX fig. 3 en 4) gewasschen, en op die wijze gaat er van het goud dat met het

bloote oog zichtbaar is, in den regel niet veel voor de mijnwerkers verloren, maar

het fijne stofgoud, dat men slechts kunstmatig kan neerslaan, wordt in groote hoe-

veelheid weggespoeld.

De mijnwerkers op Sumatra zijn niet minder bijgeloovig dan hunne Europeesche

collega's, en bij den arbeid worden dan ook verschillende formaliteiten in acht

genomen, waarvan ik die te Si-Lagó in gebruik hieronder met een paar woorden

zal mededeelen. Elders zullen waarschijnlijk weder andere zijn waar te nemen ; maar

algemeen geldt als regel, dat er sommige woorden zijn die in de mijn niet mogen

worden uitgesproken. Om dan toch het bedoelde voorwerp te kunnen aanduiden geeft

men daaraan een anderen naam. Zoo noemt de mijnwerker een kip manoewqi),

een paard adjaran, een karbouw taranaq, een kat panjoewq en een geit

si-bidèq.

Wanneer men te Si-Lagó tot het bewerken van een mijn wil overgaan, dan

treedt men in overleg met de familie opdat zij het daarvoor benoodigde kapitaal

beschikbaar stelle. Kö lah boelè moepakat ^), als men 't eens geworden is, dan

noodigt men een oerang siaq en de panghoeloe's op een schotel rijst en een toe-

bereide kip, en deelt hun na den maaltijd het genomen besluit mede, tevens den

') Dit woord betpi^kcnt in het .lavaaiiscli vogel. Vergelijk ook mónók in de Lebongsche

en Napal-litjinsche woordenlijst (Derde deel, tweede gedeelte, blz. 44). Adjaran is het Ja-

vaansche djaran (nR-uan^), het Nguko-wooid voor paard.

-) Lett. : als het overleg rond is, d.i. als het nergens meer haakt of hapert.

III. i. 51
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geestelijke verzoekende om Allah's zegen af te smeeken , minta do ah, over het

werk, opdat het voorspoedig moge wezen en de mgn veel goud moge opleveren.

Na het gebed keeren de genoodigden huiswaarts en vangt de arbeid aan.

Het werk neemt verscheidene weken, ja maanden, in beslag en geschiedt in

't kort op de volgende wijze. Eerst wordt een soort van vijver gegraven, die door

een ban da met water gevuld wordt, terwijl een tweede leiding het overvloedige

water afvoert. Is men daarmede gereed, dan wordt de berghelling afgegraven en

afgespoeld en het goudhoudende zand en gruis in den vijver gebracht en omge-

roerd; daarbij worden de aarde en de lichtere steenen door het water medegevoerd

en vult zich de vijver langzamerhand met een zwartgrijs zand, met goud vermengd,

dat tjialang of nan kalam genoemd wordt.

Nu staakt men den arbeid, legt de gebruikte gereedschappen bg elkander op

de tjialang en besprenkelt ze met het bloed van een ajam biriïng^). De vleu-

gels van de kip worden geplukt, di tjaboeï kapaq ajam, en de veeren op een

rij in de tjialang gestoken, waarna deze met bare barandang, gepofte rijst,

wordt bestrooid, onder het aanroepen van drie beschermheihgen die de eigenaren

der mijn heeten te zijn, namelyk niniëq Bandarö nan di ikoewe tandjoeëng, niniëq

Si-Kati-Oerai nan di tangah tandjoeëng, en niniëq Bandaró nan di kapaló tandjoeëng.

De geslachte kip wordt mede naar huis genomen en tot een goelai bereid die

met nasi lamaq wordt genuttigd, bij welk feestmaal al de werklieden aanzitten,

alsmede een oerang siaq, die na afloop een doah prevelt, waaraan de gasten

door het medegalmen van 'tAmin deelnemen.

Den volgenden dag gaat men weder naar de mijn, nu voorzien van djaé's

en la wan 's (PI. XCIX fig. 3 en 4, PI. C fig. 9), die bg den verderen arbeid

gebruikt moeten worden. Deze werktuigen legt men in de plaats van de andere

op de tjialang eu brandt daarbij drie opgerolde en in oKe gedoopte stukken oud

katoen. Hiermede zijn de formaliteiten afgeloopen, en nu begint men aan 't uit-

wasschen van de tjialang op de waschschotels , om zoodoende het zuivere goud te

verzamelen.

De hier beschrevene industrie is uitsluitend het werk van mannen; maar er

bestaat nog een andere wijze van goud zoeken, waarmede zoowel mannen als vrou-

wen zich bezig houden. Ik bedoel het wasscheu van het goudhoudende rivierzand.

Bijna alle rivieren van Midden-Sumatra voeren stofgoud mede, en in den drogen

tgd ziet men allerwegen vrouwen en meisjes in de weer om met goud wasschen,

manggarei of manggörei^), een dagloon te verdienen. De opbrengst is in den

1) Zie biz. 136.

) Zóó staat in mijne aanteekeningen die ik bij Si-Lagó, op de Batang-Hari en in de XII

Kótó maakte. Maar ik betwijfel thans ol mijn gehoor zich niet bedrogen heeft en of het

woord niet niangórai moet zijn.
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regel gering en bedraagt zelden meer dan 30 tot 40 centen. In Rawas, waar men

het goud wasschen mengirei noemt, werd mij gezegd dat men daarmede een dag-

loon van 50 cents tot één gulden kon verdienen. De vrouwen staan bij het werk

tot aan het middel in het wiiter; zij hebben een ondiepen houten schotel, djaé,

in de handen, waarmede ze het zand en fijn grint zoo diep mogelijk onder de

riviersteenen opscheppen, liefst vóór een jilaats waar zich een bank gevormd heeft.

Door vervolgens even beneden de wateroppervlakte den schotel zacht heen en weer

te laten gaan, spoelen zij het zand en grint weg, zoodat alleen het zwaardere goud

op den schotel achterblijft. De goudschilfers worden geborgen in de la wan, een

klapperdop die op een bamboe-staak , sangka-sangka, is geplaatst , welke staak,

van boven tot een mandje gespleten, naast de werkster in den grond is gestoken

(PI. C fig. 9). Ook worden soms bij hoog water op den oever gaten gegraven van

ongeveer drie kwart meter middellijn ; het doorsijpelende water wordt uitgehoosd en

het zand met behulp van rótau-mandjes uit de diepte naar boven gebracht en

daarna op de djaé's uitgespoeld. Deze mandjes, die tanggoewq garei of tang-

goewq kiróq heeten, zijn op PI. XCIX fig. 1 en 2 afgebeeld.

Een voordeeliger wijze van goud wasschen, die het werk van mannen is en

waarbij voor een waarde van twee tot acht gulden daags wordt verzameld, is het

manggarei bapoendoen. Dit is een vermoeiende arbeid, die alleen gedurende

de warmste uren van den dag verricht wordt. In diepe rivieren, zooals de Batang-

Hari bij Gasiïng, worden een of meer poendoen's (PI. C fig. 7 en 8) geplaatst, en

daarachter duikt de goudzoeker, met den waschschotel in de hand, naar den rivier-

bodem, om den vooraf met houten staken losgewoelden grond naar boven te bren-

gen, die daar door een helper wordt uitgespoeld. De inrichting en het doel der

poendoen's is in de verklaring der platen nader omschreven.

In de Beneden-Moesi noemt men het goud zoeken melèmbang mas. De

arbeiders maken daarbij gebruik van een breede prauw, die ze voor anker leggen

op de plaats waar zij wenschen te duiken om de rivier-slib naar boven te brengen.

Zij hebben daarbij een zak van grof linnen, die voor den buik hangt, en met een

gordel om het middel is vastgemaakt. De zak, die van een rotan- of ook wel van

een ijzeren rand voorzien is, wordt op den rivierbodem met slib gevuld en in de

prauw geledigd. Met een gewonen waschschotel wordt deze slib uitgewasschen.

In het bewerken der metalen zijn de Maleiers zeer bedreven, zóó bedreven

zelfs, dat hunne gouden en zilveren sieraden in fijnheid van bewerking kunnen

wedijveren met gelijksoortige voorwerpen van Europeesch fabrikaat. De goud- en

zilversmeden van Palèmbang, maar meer nog die van de bloeiende eü rijke negari

Kotó-gadang in Agam, zijn vermaard tot ver buiten den kring hunner woon-

plaats. Ook in Lebong en Rawas worden vrij goede goudsmeden gevonden, maar

zij staan in kunstvaardigheid verre bij de Manaugkabosche werklieden achter.
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Het sierlijke filigraan in goud en zilver dat in de Padangsche Bovenlanden wordt

gemaakt, begint in Nederland reeds meer bekend en gezocht te worden.

Ik laat bier een opgave volgen van de platen in den Ethnographiscben Atlas

waarop afbeeldingen van goud- en zilverwerk voorkomen.

Gouden voorwerpen uit de Padangscbe Bovenlanden vindt men afgebeeld op:

Pi. XIV fig. 2, PI. XX fig. 2, 7 en 8, PI. XXI fig. 3, PI. XXII fig. 6 en 7,

PI. XXni fig. 7 en 8 , PI. XXXI fig. 1 , uit Lebong op PI. XII fig. 8 , en uit

Rawas op PI. XII fig. 3 en PI. XXV fig. 3 en 4; zilveren voorwerpen uit de

Padangsche Bovenlanden op PI. XII fig. 1 , PI. XV fig. 2 en 3 , PI. XX fig. 1

,

3, 4, 5, 6 en 10, PI. XXI fig. 1, 4, 7 en 11 en PI. XXII fig. 1, 3, 4, 5

en 8, en uit Rawas op Pi. XII fig. 2 en 10 en PI. XXII fig. 2.

Van de gereedschappen der goud- en zilversmeden zijn de voornaamste afge-

beeld op de platen XCIX fig. 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11, CII fig. 8, 9, 13 en 15,

en CVI fig. 6 en 7. De toetssteenen die zij gebruiken, worden voornamelijk in de

Batang-Hari gevonden en ba toe oedjian genoemd.

Op blz. 185 is gesproken van de bijzondere voorrechten die de toekang amé

volgens de adat geniet; hier kan ik er nog bijvoegen, dat de goudsmeden in alle

Maleische landen zeer geachte personen zijn. In bijna iedere negari van eenige

beteekenis, ook buiten het Nederlandsch grondgebied, treft men één of meer goud-

smeden aan, en opmerkelijk is het zeker dat de meesten hunner Kötö-gadangers van

afkomst zijn.

Ook de ijzersmeden, toekang basi, zijn niet onbekwaam en leveren vrg

goed, sommigen zelfs zeer goed werk, getuige de fijne stalen tadji's (PI. XLII fig. 6),

die met hooge prijzen betaald worden. Ook de sloten die zij vervaardigen (PI. CIII fig.

1 tot en met 6 en PI. CIV fig. 1 , 2 en 3), zijn degelijk en kunstig van inrichting.

Hun werktuigen, die zij zelven maken, zijn afgebeeld op de platen CU fig.

5 en 7, CHI fig. 7 tot en met 12, CIV fig. 4 tot en met 8, CV fig. 1, 4, 5,

13 tot en met 20, en CVI fig. 12. Proeven van ander smidswerk vindt men voor-

gesteld op PI. XXIV fig. 8, PI. XXVI, PI. XXVII, PI. XXVIII fig. 2, 3, 4

en 5, PI. XXX fig. 4, PI. XC fig. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 en 13, PI. C fig. 6, PI.

Cl, PI. Cn en PI. CXXVI fig. 1, 2 en 3.

De smidse, roemah hapa, is gewoonlijk met de woning van den baas

onder één dak, doch onbevloerd. Nabij den oven is een kleine verhevenheid,

palanta tampè mahamboejs, waarop de jongen zit die de zuigerstangen

van den blaasbalg (PI. CVI fig. 6 en 7) op en neder beweegt, om het vuur van

houtskool of klapperscbalen te doen gloeien.

Voordat een nieuw gebouwde smidse in gebruik wordt gesteld, geeft de eigenaar

een feestmaal aan de panghoeloe's zijner negari , en worden de roemah-hapa en de

gereedschappen door besprenkeling met kippenbloed gewijd.
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Wanneer een jongen bij een baas in de leer gaat, worden dezen door diens

moeder sirië en tabak benevens eeuige toebereide spijzen en een klein geschenk in

geld aangeboden , en dit wordt herhaald als de leerling zijn eerste eigengemaakt

stuk werk aflevert. Wanneer bij volleerd is en een eigen zaak gaat beginnen, wordt

er weder een geschenk gegeven, maar nu van wat meer beteekenis, en wordt er een

feest gevierd, waaraan de wederzijdsche familieleden deelnemen. Zoodra de leerling

het vak verstaat, deelt hij mede in de verdiensten, en wel voor '/^ van den prijs van

nieuw gemaakte voorwerpen, eu voor Va van het loon voor op marktdagen ter

herstelling gegeven gereedschappen.

Deze gebruiken en voorwaarden zijn natuurlijk ook van toepassing, misschien

hier en daar met een geringe wijziging, op de leerhngen bij kopersmeden. Deze

zijn veel minder talrijk dan goud- en ijzersmeden. Soengei-Poea staat bekend als

de plaats waar het beste koperwerk geleverd wordt, doch ook op andere plaatsen,

zooals te Siroekam en Talang-baboengó , houden zich personen met het vervaardigen

van koperen voorwerpen bezig, en te Palèmbang vindt men ook werklieden die in

het draaien van koper bedreven zijn. Het koper wordt deels gegoten, deels geslagen,

en het daarvoor gebezigd materiaal bestaat grootendeels uit geel koperdraad , lojang,

dat uit Europa wordt ingevoerd.

Op de volgende platen zijn door Maleiers vervaardigde koperen voorwerpen

afgebeeld: PI. XII fig. 5, 10 en 12, PI. XVII fig. 1, PI. XX fig.9, PI. XXI fig.8,

PI. XXIII fig. 1, 2, 3 en 4, PI. XXV fig. 1, PI. XXVIII fig. 1,3 en 4, PI. XXIX,

PI. XXX fig. 1, 2 en 3, PI. XXXIX fig. 8, PI. LXXX fig. 10, PI. LXXXIII

fig. 4, 5, 7, 9, 10 en 18 en PI. XCVI fig. 4.

Na nog even te hebben aangestipt dat de verschillende smeden er geene win-

kels op nahouden en weinig of niets in voorraad maken, maar alleen op bestelling

werken, zal ik met een enkel woord over het lood gieten mijne mededeelingen om-

trent het bewerken der metalen besluiten. Op PI. Cl fig. 16 is het werktuig afge-

beeld dat de Maleische loodgieter gebruikt voor de vervaardiging der boengka

djaló, of ringen, die, tot een ketting vereenigd, aan den rand van het werpnet

der visschers bevestigd worden, om dit snel te doen zinken. Andere voorwerpen, uit

een mengsel van lood eu tin gemaakt, vindt men afgebeeld op PI. XII fig. 6 en 11

en PI. XXI fig. 6.

Ook de even genoemde ringen bestaan uit een dergelijke alliage. De Heer

Dr. S. Hoogewerfl" te Rotterdam had de welwillendheid , op verzoek van mijn vriend

en reisgenoot Snelleman, deze ringen te onderzoeken, en deelde als uitslag van dat

onderzoek het volgende mede.

„Het kettinkje is vervaardigd uit eon metaalmengsel, bestaande uit tin en

lood.

„Uit 2.516 gram van de alliage werd door behandeling met salpeterzuur 2.646
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„tindioxyd verkregen, en uit de daarbij gevormde oplossing 0.618 gram loodsulfaat

„neergeslagen.

„2.646 gram tindioxyd komt overeen met 2.082 gram tinmetaal ; 0.618 gram

„loodsulfaat bevat 0.422 lood. Andere metalen waren niet in weegbare hoeveelheid

„aanwezig.

„De alliage, waaruit het kettinkje is vervaardigd, bestaat dus voor 16.8% uit

„lood, voor 82.8% uit tin, blijvende 0.47o verlies bij de analyse en sporen van

„andere metalen.

„Het smeltpunt van de alliage werd bij omstreeks 185' C. gevonden.

„De alliage is dus door haren tinrijkdom gekenmerkt. De toevoeging van lood

„heeft waarschijnlijk slechts ter verlaging van het smeltpunt plaats gevonden. Het

„gehalte aan tin is grooter dan bg eenige mij bekende alliage van tin en lood."

Nog eenige industriën blijven mij te vermelden over, maar voor sommige kan

ik met die bloote vermelding volstaan. Zoo voor het kalk branden, dat op

onderscheidene plaatsen, maar voornamelijk aan de meren, verricht wordt, en waar-

voor de grondstof wordt geleverd door verschillende soorten van schelpen, zooals de

op PI. LXXXni fig. 1 afgebeelde langkitang en kalamboewai, alsmede de pènsi,

kleine schelpjes die in het meer van Alahan-pandjang gevonden worden. Om de

schelpen te ontdoen van de daarin levende weekdieren, die een gezocht voedsel

zijn, worden ze gekookt en vervolgens op een grove zeef, ragian, met kracht

heen en weer geschud. Het is louter toeval, dat ik bij onze omzwervingen geen

enkele maal in de gelegenheid was het branden van kalk te zien.

Slechts op enkele plaatsen komt klei voor die geschikt is tot het vervaar-

digen van grover of fijner aardewerk. In het Palèmbangsche is Kajoe-agoeng aan

de Ogan de hoofdzetel dezer industrie. Bijna alle bewoners dezer doesoen zijn potten-

bakkers en de daar vervaardigde potten, pannen en vuurtesten worden niet alleen

binnen de Residentie verkocht, maar ook naar elders uitgevoerd.

In de Manangkabosche landen troffen wij het pottenbakkers bedrijf o. a. in

Soengei-Pagoe aan. Het is daar het werk van de vrouwen , die er bijna allen in be-

dreven zijn en die de producten van haren arbeid naar de naastbijzijnde markten

ten verkoop brengen. Uitvoer heeft niet plaats.

Er zgn twee soorten van aarde die voor het potten bakken gebezigd worden,

de eene is geelachtig wit, de andere zwartgrijs van kleur. De eerste is de fijnste

en daarvan gemaakte voorwerpen, zooals de pasöpan, op PI. CVII fig. 11 afge-

beeld, doen in fijnheid voor terra cotta weinig onder. Men maakt waterkannen

(PI. LXXII fig. 1 en 2 en PI. CVII fig. 12 en 13), vuurtesten (PI. XCIV fig. 10),

en potten van verschillende grootte, met en zonder deksels (PI. LXXI fig. 10).

Ook werden dakpannen gebakken, die men tegen f 50 de duizend verkocht, maar
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de vraag was te gering dan dat deze industrie kans had van tot bloei te geraken.

Het vormen van het aardewerk geschiedt uit de hand. Nadat de klei met een

zware aloë, onder toevoeging van water, is gestampt, wordt ze tusschen twee

steenen fijngewreven, waarbij men tevens de kleine grintkorrels die er zich in

bevinden, verwijdert. Nu neemt de werkster een hoeveelheid klei, genoegzaam voor

het te vervaardigen voorwerp, werkt daarin de laka of' bingkai (PI. CVII fig. 10),

een ring, van rotan of lidi anau gemaakt, die dient om te zorgen dat bij den

arbeid de rand van den pot of de kan de vereisehte wijdte behoudt, en vormt met

de vingers de klei tot een ruwe kom. De arbeidster is daarbij op een matje gezeten

en legt nu den in aanmaak zijnden pot op haar schoot; in de linkerhand houdt

zij een ronden steen, ter grootte van een appel, en in de rechter een houten plak

(PI. CVII fig. 1), die aan de ééne zijde ruitvormig gekerfd is. De steen wordt van

binnen tegen den potwand gedrukt en met de plak wordt tegen den buitenkant

geslagen, totdat de pot, die aanhoudend wordt rondgedraaid , den gewilden vorm

en dikte heeft gekregen. Dan neemt zij de laka weg en plaatst den uit de hand

gekneden rand er op, waarna de pot in den wind gedroogd wordt eu met een

vrucht van den dama karé-boom gladgewreven. Eindelijk is nu de pot gereed om

gebakken te worden, waartoe hij een paar uren op een vuur van regelmatig ge-

stapelde takken of bamboe-stokken wordt geplaatst en met padi-stroo of droge

ilalang bedekt.

Waterkannen worden op dezelfde wijze vervaardigd, doch na het bakken, nog

heet zijnde, met hars bestreken, waardoor al de poriën gedicht worden en de kan

een zwart glanzend oppervlak krijgt. Op PI. CVII fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9

zijn de verschillende vormen van bewerking van een pot en een waterkan afgebeeld.

Bij het bespreken van het huisraad der Maleiers i), bleek ons reeds dat als

verlichtingsmiddel algemeen kaarsen van hars gebruikt worden, die dama rabah,

garobah of pandjoeï heeten, en op PI. LXXXI fig. 2, 'ó, 4 en 5zgn afgebeeld.

Allerwegen treft men in de wildernis nabij de kötö's de fabriekjes aan, kleine

hutten waar de kaarsenmakers hun bedrijf uitoefenen. Ze gebruiken daartoe de

verschillende dama-soorten die op blz. 314 v. zijn vermeld. Hun werkplaats is een

afdak, waaronder een oven van steenen en klei is gebouwd; op deze stookplaats

zetten zij , in een groote ijzeren pan , k a n tj a h , de tot een grof poeder ge-

stampte harsen te vuur, nadat deze met fijngewreven ilalang-bladeren zijn gemengd.

Zoodra de dama kneedbaar is, schept de werkman die met een bamboe-lepel uit de

pan en rolt ze, met behulp van een houten plak, van gelijken vorm als die der

pottenbaksters, maar zonder kerven, tot cilinders van een span lengte en twee tot

drie centimeters middellijn. De aldus gevormde kaarsen hebben geen pit en branden

') Blz. 175.
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dus op de wijze van fakkels. Ze worden, na ter bekoeling in een met water geval-

den bamboe-emmer te zyn gedompeld, in een stuk droog pisang-blad, dauoen

karisi, gewikkeld en in bosjes van zes stuks op de markten voor weinige centen

verkocht. Per dag kan een man van 150 tot 200 kaarsen gereed maken.

Op bldz. 175 is ook melding gemaakt van nog een andere soort van kaarsen,

die dama bana heeten. Behalve van de daar genoemde grondstoffen worden die

ook, maar altijd uitsluitend voor eigen gebruik, gemaakt van de pitten der djaraq-,

bintangoe- (bintangoe we?) en 1 im a u-vruchten.

In een vorig hoofdstuk ^) hebben wij gezien , dat in vele streken van Midden-

Sumatra het verbouwen van suikerriet op groote schaal plaats heeft. Dit is vooral

het geval in Batipoe en de X Kötó , in het Alahan-pandjangsche en in Boven-Rawas.

Maar in het algemeen kan getuigd worden, dat er bijna geen enkele landbouwer

is die niet een akker met dit riet heeft beplant. Waar uitgebreide aanplantingen

zijn, wordt suiker bereid met het doel om die te verkoopen; elders geschiedt dit

slechts voor eigen gebruik, maar de bewerking is in beide gevallen dezelfde. Het

gesneden riet, waarvan de top is afgekapt, wordt in een molen, kilangan

taboe (PI. LXXXIX fig. 8 en XCI fig. 4), uitgeperst, en het daarbij verkregen

sap wordt gekookt. De molens uit Rawas verschillen van die uit de Manangkabosche

landen, zooals uit de platen te zien is, slechts in het aantal cilinders. Die cilinders

worden meestal gilingan of, volgens de Manangkabosche uitspraak, giliïngan

genoemd, maar te Si-Lagó hoorde ik ze met den naam kió bestempelen.

De molen wordt gewoonlijk op of nabij het rietveld opgesteld en bewogen

door een mensch, een koe of ook, zooals in Rawas, door middel van een waterwiel,

kintjir, dat een horizontale as doet ronddraaien. Nevens den molen bouwt men een

hutje, en daarin wordt een oven van klei en riviersteenen opgezet, of wel, gelijk

in Rawas, een stookplaats gemaakt door een paar langwerpige gaten te graven in

een plek gronds waaraan vooraf een weinig helling gegeven is. Het uitgeperste riet-

sap wordt opgevangen in bamboe-kokers en aanstonds gevoerd naar de kantjah,

een ijzeren pan van ongeveer een meter middeliijn, die op den oven te vuur staat.

Om het sap, dat troebel en met vezels verontreinigd is, te filtreeren, gebruikt men

een toestel die boven de kantjah wordt opgehangen en op PI. LXXH fig. 8 is af-

gebeeld. Bij het koken van het rietsap stijgt het troebele sap in de bamboe en komt

door de gleuven in het mandje, waar het vuil tusschen de daarin gelegde idjoewq

achterblijft, terwijl het vocht nu helder in de pan vloeit en gelijkmatig verdampt.

De suiker, die donkerbruin van kleur is, wordt tot cihndervormige schijfjes

van ongeveer vijf centimeters middellijn gekneed en, in anau- of pisangblad ge-

wikkeld, op de markten verkocht. In Rawas worden zulke suikerkoekjes niet ge-

•) Blz. 347.
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maakt, maar wel bereidt men daar een soort van stroopsuiker, manisan teboe

geheeten, die per koelaq wordt verkocht. Die manisan wordt door de producenten

bewaard in tempajan's, grootc verglaasde potten van gebakken kleiaarde, die van

vier tot tien koelaq kunnen bevatten.

Niet alleen van suikerriet, ook van Let sap uit de bloemkolf van den anau-

palm en uit de vruchten van dien boom weet men suiker te bereiden. Om de

vruchten van de harde schaal te ontdoen, bezigt men een breed mes, sadoq anau

genoemd, waarvan op PI. Cl fig. 8 een afbeelding voorkomt.

De anau-suiker staat hooger aangeschreven dan de rietsuiker, en van de eerste

bereidt men, voornamelijk iu de XII Kotö, een zeer smakelijke lekkernij, door de

suiker te mengen met geraspte kokosnoot en dit mengsel in een klapperdop te

roosten.

De tabaksteelt, die steeds in omvang toeneemt, levert een zeer goed en geurig

product. ledere landbouwer bewerkt de door hem verbouwde tabak zelf'. De bewer-

king is hoogst eenvoudig en levert tabak die alleen voor binnenlandsch gebruik

dient , maar zeker uitnemend geschikt bevonden zou worden , zoowel om haar snede

als om haar geur, voor de tegenwoordig in Europa zooveel gebruikte cigaretten.

Nadat de bladeren geplukt zijn, worden ze in een mand gevlyd, met lagoendi-

bladeren dichtgedekt en zoo gedurende drie dagen te broeien gezet. Nu neemt men

de harde nerven uit de tabaksbladeren en snijdt ze met een vlijmend scherp mes

in uiterst fijne draden. Hiertoe neemt de werkman een bundel bladeren en plaatst

die op het plankje van de djangkó timbakau (PI. CVI fig. 1); de linkerhand

brengt den bos bladeren langzaam vooruit, terwijl de rechterhand het mes houdt,

in Lebong palading genoemd, waarmede de tabak wordt gekerfd. Nu wordt

de tabak op holle bamboe-ramen van drie tot acht dagen in de zon te drogen

gelegd, en na herhaaldelijk gekeerd te zijn, als ze voldoende droog is, tot strenge-

tjes, dj al o e w, gevormd, die ongeveer 25 centimeters breed bij 30 lang zijn en

naast elkander gevild worden. De dus gevormde lagen worden kruiswijze over elkander

gelegd en in versch pisangblad verpakt. Om eenig denkbeeld te geven van den prp

der tabak kan ik mededeelen, dat te Padang 1ste soort timbakau Boné uit de laras

Kètó nan ampè (L Kotó) voor ƒ 1 per kilo verkocht wordt, terwijl men er de beste

quahteit timbakau Piabang uit de laras Samalangan (L Kotó) met fl.bO per kilo

betaalt. Beide soorten zijn nogal zwaar en zeer geurig; zij leenen zich uitnemend

tot hel maken van cigaretten.

Ik heb thans nog een enkel woord over de bereiding van oliën te zeggen,

om daarna met een beschrijving van de gambir-fabricatie dit hoofdstuk te besluiten.

Uit allerlei vruchtzaden en vruchten wordt olie bereid; ook wordt ze uit sommige

boomen getapt en uit hars of wortelen gestookt. De gewone wijze van olie maken

111. 1.
5^
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bestaat in persen, koken of in beide bewerkingen te zamen, nadat vooraf de pitten

gedroogd en fijngestampt zgn.

De olie-rijkdom der verschillende grondstoffen loopt zeer uiteen. Zoo verkrijgt

men b.v. een halve wijnflesch olie uit zes of zeven klappers, uit 250 simauoeng-

pitten, uit de pitten van zes kadam-vruchten , uit die van vijf soekè djaraq-vrach-

ten, uit die van vier soekè boeah karé, uit die van zes soekè kaliki alang, uit zestig

laboewai-vruchten , uit drie soekè pangatasan-vruchten, uit vier soekè tapoejs-vruch-

ten, uit een half kati mandoeëng- of talanan-hars, enz.

Van de vele oliesoorten die bereid worden, vindt men doorgaans alleen de

klapper- en simauoeng-olie als handelswaar op de markten; slechts in Rawas is ook

de singkawang-olie een handelsartikel. Maar behalve deze ziet men een enkele

maal, onder de bonte reeks van artikelen die de oerang kemangó, de koopman

in kramerijen, uitstalt, kleine hoeveelheden van mandoeëng, oerè si-mantoeëng,

bintoengan of andere geurige oliën , die als reukwerk of geneesmiddel worden verkocht.

Als voorbeelden van oliebereiding zullen we ons bij die van klapper- en simauoeng-

olie en van eenige geurige oliën bepalen.

De klappers, die rijp zgnde een grijsbruine kleur hebben, sirah bakaboeï,

worden van het buitenste vezelachtige omhulsel, saboeï, met het kapmes ontdaan,

en de harde noteschaal, tampoeroeëng, wordt in twee stukken geslagen, waarna

de noot geraspt wordt op de pangoewe basi (PI. CXVI fig. 13, 14 en 15),

een rasp die in verschillenden vorm in iedere woning gevonden wordt. Soms uit

de hand, maar gewoonlijk in een ruwe houten pers, ongeveer als die op PI. XCI

fig. 3 is afgebeeld, wordt de geraspte noot onder toevoeging van heet water geperst,

waarbg zg in het laatste geval omwikkeld wordt met een lap tap ijs kar am bij e,

de vezelige stof die beneden de kruin van jonge klapper-palmen groeit. Het uitge-

perste melkachtige vocht heet santen; het wordt in groote ijzeren pannen gekookt,

waarbij de olie komt bovendrijven, die geleidelijk wordt afgeschept.

Veel bewerkelijker dan de bereiding van klapper-olie, is die uit de pitten der

simauoeng-vrucht, en wel voornamelijk, omdat het veel tijd kost die pitten van hun

vleezig omhulsel te ontdoen. De groene vruchten, die niet veel kleiner zgn dan een

klapper, worden te rotten gelegd binnen een door ruwe takken omheinde ruimte.

Als na verscheidene dagen het vruchtvleesch verrot is, worden de pitten gedurende

vier en twintig uren in een gesloten mand in stroomend water gelegd, om ze van

het vruchtslijm, loendang, te zuiveren. De pitten (PI. LXXXIII fig. 11) worden

nu gekookt en met een kapmes opengeslagen; de kernen, waarvan iedere noot er

twee bevat, legt men, bezwaard met een paar steenen of stukken hout, in een

mand, di param. Na een paar dagen wordt de slijmerige massa wederom gedu-

rende een nacht Ln stroomend water uitgespoeld, dan op matten uitgespreid en in

de zon gedroogd, waarvoor ongeveer acht dagen vereischt worden, en eindelgk in
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een lasoeëng tot gruis gestampt, onder toevoeging van een weinig citroensap. Het

dus verkregen meel wordt in een ijzeren pan boven het vuur even verhit, en dan vult

men er de kamp ij e andilau mede, een mandje van andilau-bast gemaakt, dat tus-

schen de bladen van de oliepers, kampahan minjaq, geplaatst wordt (PI. XCI

fig. 3 en CIX fig. 7). Om de persschijven samen te drukken slaat men er houten

wiggen achter, die met den bahé gantang (PI. CIX fig. 8), een zwaren houten

hamer, worden ingedreven. De uitgeperste olie wordt in bamboe-kokers opgevangen,

di tampoeëng, en om dit gemakkelijk te maken is de pers op een koe- of kar-

bouw-huid geplaatst, die met de binnenzijde naar boven ligt, en waaraan men

aan ééne zyde een soort van tuit gemaakt heeft.

Geurige oliën worden op geheel andere wijze bereid dan de even beschrevene.

Een kleinen aarden pot, parioewq, die met een stuk pisang-stam, poengkó

pisang, hermetisch gesloten wordt, vult men met de hars van den bintoengan-,

den mandoeëng- of den talanan-boom. In de poengkó wordt in het midden een pink-

dikke bamboe-buis gestoken en loodrecht daarop een tweede aangebracht, onder

welker uiteinde men een kopje zet om de olie, koemajan moembó, op te

vangen, die, na een uur of tien stokens, uit de harsen wordt gedestilleerd.

Andere geurige oliën worden gemaakt uit de wortels van den si-man-

toeën g-boom, uit die van siè-siè, een breedbladerige grassoort, uit de wortels

van roempoeï man ijs en tjakoewe, een plant zonder stengel, wier bladeren

als die van molsla op den grond zijn gespreid; voorts uit de wortels van een liaan,

liaijië, en de bladeren van de nilam en goemiloe.

Minjaq djabè tinggaloeëng is een naar muskus riekende olie, die

bestaat uit klapperolie, waarin gedurende een halfuur de fijngehakte, even genoemde

wortels en bladeren zijn gekookt, vermengd met de djabè van de tingga-

loeëng, een soort van civetkat ^), die vrij zeldzaam is.

Nog andere reukwerken in den vorm van brosse stukjes of bolletjes, zooals de

boda, worden van de reeds genoemde bestanddeelen gemaakt, door ze te mengen

en te koken met stroopsuiker of een weinig water.

De inrichtingen waar men de gambir bereidt, de plantengom die als versnape-

ring bg de betelpruim, als looistof en als geneesmiddel zoo veelvuldige en uitge-

breide toepassing vindt, zijn in Midden-Sumatra eigenlijk de eenige , ofschoon nog altijd

hoogst eenvoudige, industriëele werkplaatsen, die den naam van fabriek verdienen.

') De civetkat der Indische eilanden, vroeger als identisch beschouwd met de Viverra

Zibetha van het vasteland van Indië en Chinn, is door Gray, Revision of Viverrine

animals (in Proceedings of the Zoological Society, 1864), daarvan afgescheiden als eene

bijzondere, schoon nauw verwante soort, onder den naam van Viverra tangalunga.

Djabé moot dus de naam van het civet zijn dat in een zakje wordt afgescheiden. P. J. V.
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In Rawas zijii het ruime loodsen buiten de doesoen's gebouwd, in de Padang-

sche Bovenlanden vertrekken van 6 a 1 vierk. meters naast het woonhuis van

den fabrikant opgetrokken.

De werkwijze, in Rawas gevolgd, is genoegzaam beschreven in de verklaring

der platen CVIII en OIX, en bij het daar gezegde heb ik hier dan ook alleen nog

op te merken, dat lang niet iedere landbouwer die gambir teelt, ook een fabriek

bezit. Hij kan er dan eene huren van een ander, waarvoor hij met een gedeelte van

zijn product moet betalen. Ook verdient het wellicht nog vermelding, dat de uit

de hand gedraaide bolletjes gambir (zie de aant. bij de verklaring van PI. CIX

fig. 3) in den vorm van een langwerpigen kogelstapel worden neergelegd. In de

lengte-zijde liggen acht en in de breedte-zijde vijf stuks, zoodat de geheele stapel

honderd stuks , saboekoe gambir, bevat.

Toen wy, in den aanvang der Expeditie, een dag te Pajó-Koemboew vertoefden,

bezochten we het gambir-fabriekje van zekeren Si-Adat, wiens gala Toeankoe-di-

Tabè is. Het stond aan den voet van het steile gebergte waarin de Batang-Arau

zich een rotsig bed heeft uitgespoeld. De eigenaar was blijkbaar vereerd met ons

bezoek en aanstonds genegen ons zijne inrichting te laten zien en te verklaren.

Hetgeen wij er zagen en wat hij ons mededeelde is in de volgende regelen

samengevat.

In een kapoewq, een cilinder van boombast, ter hoogte en met een mid-

dellijn van een halven meter ongeveer, wordt een wijdmazig net van idjoewq-touw,

de radjoeï, gelegd, dat met bladeren en takken van de gambijei)-struik wordt

gevuld, zóó als ze van den akker worden gebracht, en dus met gras en varens

vermengd. De arbeider stampt de bladeren met de voeten stevig aan, tot de radjoeï

geheel gevuld is. Nu wordt het net toegehaald en de met bladeren gevulde kapoewq

tegen een schuin staande plank opgerold, en zoo gebracht op een van bamboe

gemaakte bank, palanta, waarvan het dekstuk gelijkvloers is met den van klei

en riviersteenen gebouwden oven. In die stookplaats brandt een krachtig houtvuur,

waarboven een ijzeren pan staat die gedeeltelijk met water is gevuld. De kapoewq

met haar inhoud wordt rechtop in de ijzeren pan gezet en blyft daarin een uur

staan, waarna men haar omkeert met behulp van een houten haak, k ai tan

genaamd. Nadat het water nu nog een uur gekookt heeft, zijn de bladeren geheel

van waterdamp doortrokken en neemt men de kapoewq van het vuur. Men maakt

nu van de radjoeï met bladeren, waarvan het volumen door het koken zeer

verminderd is , een schijf door er een dikke rotan om te winden. Deze schijt wordt

geplaatst tusschen de goenjó, dat zgn twee blokken van siamang-hout , die,

ia een houten raam geplaatst , de pers , kampahan, vormen , en door het inslaan

') Volgens de Manangkabosche uitspraak.
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van wiggpii kunnen worden saamgeknepen. Door forsche slagen met een zwaren

hamer, bahé, van inajije-hout, worden de wiggen, die van het bout van de

limau kasoembó vervaardigd zijn, ingedreven, en bij iederen slag laat de werkman

een sissend gefluit hooren. Het vocht, aijië gambije, dat uit de sterk saam-

geknepen schijf vloeit, vangt men op in een houten bak en schept men daaruit

met een lepel, van een klapperschaal gemaakt, in een bakje van opië pinang,

liméh geheeten, van denzelfden vorm als het op PI. LXXXIX fig. 6 afgebeelde,

ledere schijf bladeren wordt tweemaal geperst en tot dat einde de tweede maal

omgedraaid. De gevulde liméh wordt telkens geledigd in bakken, van een uitge-

holden anau-stam gemaakt, waarboven een zeef van bamboe-latjes is aangebracht,

om stukken bladeren en ander vuil terug te houden. Tot het wegnemen van de

uitgeperste bladeren gebruikt men scherp gepunte lange stokken van santoewe-hout.

In de bakken, parakoe, laat men het bruin gekleurde vocht een nacht bezin-

ken; dan vormt zich een taaie koek, die op een zeef van bamboe, de kapoewq

p a n i r i j s
,

gelegd wordt om uit te lekken. Na een uur spreidt de werkman de

taaie massa op de t a m p è m a n t j o e p a q , een rooster van bamboe-latten met

idjoewq belegd.

De gambije komt in den handel in den vorm van schijfjes, ter grootte van een

halven gulden, maar iets dikker. Om die schijfjes te maken bedient de fabrikant

zich van een bamboe-kokertje, waarin een zuiger is aangebracht die niet verder

naar boven kan worden bewogen dan de dikte welke het gambije-schijfje moet ver-

krijgen. De schijfjes worden te drogen gelegd op een samije, een rooster van

fijne bamboe-latjes, die driehonderd schijfjes kan bevatten. Bij goed weder geschiedt

het drogen in de zon, bij regen boven den oven. In vier en twintig uren is de

gambije droog en hard.

In het fabriekje werden per dag vier kapoewq's bladeren verwerkt, die van

vijf tot acht duizend gambije-schijfjes opleverden.

Ik vlei mij dat in het medegedeelde het bewijs te vinden is van de stelling

waarmede ik dit hoofdstuk aanving, terwijl er tevens uit blijkt dat het Maleische

volk genoeg praktischen zin bezit, om, goed geleid, op industrieel gebied tot meer-

dere ontwikkeling te geraken.
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DERTIENDE HOOFDSTUK.

JACHT EN VISSCHERIJ.

Slechts weinige Maleiers zijn hartstochtelijke jagers en maar een zeer enkele

oefent de jacht als een beroep uit. Die enkelen zijn olifanten- of hertenjagers;

tijgerjagers zijn er niet, trots de belooning van ƒ 30 die door het Bestuur voor

lederen gedooden koningstijger gegeven wordt. De reden hiervan is te zoeken in

het bggeloof dat den Maleier verbiedt een tijger te dooden, zoolang deze geen kwaad

aan dorpsgenoot of kudde berokkend heeft. En zelfs wanneer een tijger iemand

verscheurd heeft, hoort men niet zelden van het slachtoffer zeggen: antah kö

salah, hy zal zeker wel iets verdiend hebben.

De jacht is volkomen vrg; ieder kan jagen waar hij wU en met de middelen

die hem het geschiktst voorkomen. De bestaande jachtwetten wgzen alleen op de

verplichting om een gedeelte van het wild of van de opbrengst af te staan aan

de adat-hoofden en aan den eigenaar van den grond waarop het wild is geveld.

Ook is nauwkeurig aangegeven, hoe de verdeeling van den buit onder de jagers

moet plaats hebben.

Aan het veldgewas en de tuinvruchten wordt door allerlei wild veel schade

toegebracht, en toch kost het gewoonlijk een taai geduld en veel overredingskracht

om de landbouwers over te halen tot een afdoende jacht en tot geregelde verweer-

middelen tegen de roovers van hun oogst.

De dieren waarop jacht gemaakt wordt, kan men onderscheiden in die welke

de groote wildernis bewonen, zooals de pachydermen, wilde geiten, sommige apen,

argusfazanten, boschkippen en andere hoenderachtige vogels, en in die welke zich

ophouden in de rimbö kètè en biloeka nabij de bewoonde streken, zooals tijgers,

herten, wilde zwijnen, apen, moesang's, toepai's, duiven, kwartels, parkieten en

rgstvogeltjes.

Voor zoover zulks niet reeds in de verklaring der platen GXIX tot en met

CXXm is geschied, zal ik hier het een en ander mededeelen van de wijze waarop

evengenoemde dieren worden gejaagd.

We beginnen met de dikhuiden. Bij PI. CXXIII fig. 2 is een der wijzen om-

schreven waarop, niet alleen in de XII Kötó, maar overal in Midden-Sumatra, jacht

op olifanten, gadjah, — rhinocerossen , badaq, — en tapirs, tjagau of kam-

poew tangah doewd, gemaakt wordt. In Rawas gebruikt men voor de lans boe-
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loew daboek, en iu Lebong, waar de inrichting petjeboea heet, de veel

dunnere bamboe teminjan (temiang?); deze wordt dan ook niet gespleten, maar

alleen scherp aangepunt.

Een ander middel om deze dieren te vangen, is het graven van groote kuilen,

pelobang ga dj ah, die met stokken, takken en bladeren worden gedekt, en

die gelegen zijn in het pad dat de dieren gewoon zgn te volgen , in den regel naar

hun drinkplaats. Soms zijn op den bodem van het gat scherp gepunte bamboe-

stokken, randjau's, gestoken, opdat het dier, daarin vallende, doodeiijk zal

getroffen worden.

In vroeger tijd gingen de Maleiers in groote troepen ter olifanten-jacht, alleen

met speren en messen gewapend; men noemde dat baal o e-al o e. Nu echter

geweren en kruid zooveel gemakkelijker en van beter qualiteit tot in de diepste

binnenlanden te bekomen zijn, maakt men op de olifanten-jacht uitsluitend van

vuurwapens gebruik.

Iu den regel trekken de jagers uit ten getale van vier, waarvan drie met

geweren en kapmessen gewapend zgn, terwijl de vierde den leeftocht draagt voor

verscheidene dagen.

De beste tijd om op olifanten-jacht te gaan is, volgens de koetikó, de zevende

dag van de maand, des voormiddags om elf uren, mandjalang tangah hari,

of de dertiende dag op den middag. Meestal wordt er vooraf een kip geslacht, toe-

bereid en gegeten, nadat eerst een soort van doah is uitgesproken om een goeden

uitslag aan de onderneming te verzekeren.

Zoodra de jagers in de wildernis een versch spoor van olifanten gevonden

hebben, volgen ze dit totdat zij de dieren aantreffen, waarna ze trachten een goede

schuilplaats te vinden achter een dikken boom, in welks nabijheid een olifant

zich bevindt. Nu schiet een der jagers het dier op een afstand van acht tot tien

meters een koperen kogel door den kop. De beide andere jagers houden hunne

geweren gereed en leggen eveneens op den kop van het dier aan, om aanstonds

vuur te geven, wanneer het eerste schot niet of niet goed raak mocht zijn. De

kogel waarmede de olifant gedood is, wordt weer opgezocht en bg voorkeur bij een

volgende gelegenheid gebruikt. Heeft een jager met een zelfden kogel meerdere

olifanten geschoten, dan spreekt het vanzelf dat de kogel batoewah is. De jagers

snijden de slagtanden van het gevelde dier uit; die van een mannetjes-olifant heeten

ze gadiïng, de veel kleinere van een wijfje piso-piso. Wanneer een geschoten

wijfje een jong bij zich heeft, wordt dit meestal gevangen, met rotan stevig gebonden

en naar het dorp gebracht.

Het is zeker wel te verwonderen, dat men zich zoo weinig met olifanten-jacht

bezig houdt; want de voordeelen zijn voor een Maleier niet gering. Kort voor dat

wij in het Si-Djoendjoeëngsche kwamen, had daar een zekere Pa-Lindoeëng , een
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oud olifanten-jager, een dezer dieren geschoten. Het dier had nog slechts ééne slag-

tand, die voor ƒ 120 werd verkocht. Een jonge olifant dien hij gevangen had, bracht

te Padang ƒ 500 op.

De verschillende mij bekende manieren waarop in Midden-Sumatra tijgers,

harimau, gevangen of gedood worden, zijn op één na vermeld in de verklaring

der platen CXX fig. 6, CXXI fig. 1, CXXII fig. 1 , 2 en 3 en CXXIÜ fig. 1.

Ik heb er slechts dit bij te voegen, dat de pan dj ar o's der Manangkabo-Maleiers

in Rawas gerobing heeten, en dat de plaats aan de buitenzijde van de val waar

zich de pal bevindt (PI. CXXI fig. ]ƒ, j;, h), door in den grond gestoken doornige

takken beveiligd wordt tegen aanraking van den tijger, waardoor de deuren zouden

kunnen dicht vallen.

De onvermeld gebleven wijze om tijgers te dooden, is die met een zoogenaamd

„spring-gun". Het lokaas, meestal een stuk vee dat door den tijger is afgemaakt,

wordt met een touw bevestigd aan den trekker van een geladen geweer, dat, aan

een boomstam vastgebonden, zóó is gericht, dat het den tijger moet treffen als

deze, door aan het aas te rukken, het schot doet afgaan.

Over de jacht op herten moet ik iets uitvoeriger spreken. Het hertenvleesch

is een bij de Maleiers zeer gewilde toespijs, en het is dus niet te verwonderen, dat

van de hertenjacht het meeste werk wordt gemaakt. Op PI. CXXI fig. 3 is een

strik afgebeeld, zooals men in Lebong tot het vangen van groote herten gebruikt.

Ook worden daar pelobang's gegraven in de paden die de herten gewoon

zijn naar de drinkplaats of het rijstveld te volgen, en in den bodem dier gaten wor-

den tal van puntige randjau's gestoken. Als de padi rijp is, maakt men gebruik

van een eenvoudiger manier, die zeer doeltreffend is. De herten zoeken natuurlijk

de laagste plaats in de omheining die de ladang afsluit, om er over heen te sprin-

gen. Nu verhoogt men de heg aan weerszijden van deze plaats, en steekt daarachter

een menigte scherpe randjau's in schuinen stand in den grond, zoodat het hert,

wanneer het den sprong doet, onvermijdelgk in de randjau's terecht komt en meestal

doodelijk gewond wordt.

In de onafhankelijke streken ten oosten van de Padangsche Bovenlanden vangt

men herten door in de biloeka een plek van alle onkruid te zuiveren, daar den

oTond een weinig op te hoogen, en dien met veel zout te vermengen. Spoedig

hebben de herten de plek gevonden waar ze zich aan de zoute aarde kunnen te

goed doen, en tal van sporen bewijzen weldra dat ze er nacht op nacht zijn geweest.

Dan wordt er een stevige heg rondom den zoutheuvel gemaakt en daarin een valdeur

aano-ebracht. Op die wijze worden soms vier of vijf herten tegelijk gevangen.

Een dergelijke inrichting maakt men ook wel onder de afgelegen ladang-huisjes

;

'niet alleen zout, ook sterk riekende pisang dient dan tot lokaas.

Ook vangt men in Rantau-di-Baroew de herten met een soort van hengel;
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aan een stevigen stok bindt men in het midden een touwtje van weinige palmen

lengte en aan het uiteinde van het touw een pisang of een andere vrucht. Zoo

wordt de hengel op een herten-pad nabij de ladang gelegd. Als een hert de vrucht

vindt, slikt het tegelijk met deze het touw op, krijgt daardoor den stok voor de

borst, slaat er de voorpooten over heen, valt en wordt gemakkelijk neergestooten.

Overal in Midden-Sumatra worden drijfjachten op herten gehouden, met of

zonder de straks te vermelden djariïng. De jagers zijn gewapend met lansen en

kapmessen en vergezeld van eenige kleine steiloorige honden, die het wild opsporen

en onvermoeid het spoor volgen dat ze den jagers aanwijzen door een aanhoudend

gekef. Het hert, dat de vlucht neemt met de snelheid van den wind, is in zeer

korten tgd afgemat en zoekt dan een bergstroom om in het koele water nieuwe

krachten te garen, maar wordt daar gewoonlijk door de honden achterhaald, om-

singeld en aangevallen, terwijl de inmiddels toegeschoten jagers het dier afmaken.

De djariïng bestaat uit een reeks van rotan-strikken, in Rawas kern bang

genoemd, die aan een langen taaien rotan hangen. Vooral in de lagere streken,

waar groote vlakten zijn met ilalang begroeid en met hier en daar verspreid lig-

gende boschjes van kreupelhout en laag geboomte, maakt men op de hertenjacht

van deze djariïng gebruik. De strikken worden op onderscheidene plaatsen uitgezet

langs den boschrand waarheen men het wild gaat drijven, of wel men plaatst ze

aaneengeschakeld rondom een der boschjes, wanneer men aan de sporen gezien heeft

dat zich daarin een hert bevindt. Nu is er bij de jagers altijd een toewah p am-

boeroe, die, naar men meent, de alémoe bezit om door het uitspreken van

een formulier het hert tot rust te doemen totdat de djariïng is uitgezet. Daartoe

wordt de lange rètan-liju, die aan beide uiteinden in lussen eindigt, stevig verbonden

aan staken die in den grond geslagen en zoo hoog zijn, dat het ondereind der

strikken iets minder dan een halven meter van den grond hangt. Zoodra de djariïng

geplaatst is, vangt het drijven aan, hetzij met of zonder honden, en dan mist het

maar zelden dat het hert zich in een der strikken verwart.

Nabij de djariïng hebben zich eenige jagers in hinderlaag gelegd, ten einde

met hunne lansen aanstonds te kunnen toeschieten wanneer het wild in een strik

komt, takoedjoeï di djariïng, of ook om het te treffen wanneer het tus-

schen de strikken door mocht trachten te ontkomen.

De djari'ing's zijn in den regel van tien tot vijftien meters lang en hebben

dan van vijf-en-dertig tot vijftig strikken. Tot onze verzameling behooren vier zulke

djariïng's die de volgende lengte en hoeveelheid strikken hebben:

Een van 10.63 meters met 37 strikken.

Een van 10.76 „ „ 39

Een van 12.20 „ „ 45 „

Een van 14.62 „ „ 47 „

III. 1. 53
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Het slachten van liet wild geschiedt aanstonds nadat het geveld is door het

den hals af te snijden, ingevolge de voorschriften van den Islana. Dan wordt het

vleesch verdeeld. „Ekoewe koedèn^), kapaló koedèn", zegt het jachtgebruik,

d. w. z. de toewah pamboeroe, wien gewoonlijk ook de djariïng behoort, krijgt den

kop en het achterstuk; aan den eigenaar van den grond waar het wild gedood

werd, valt de halve h ara wan (in Rawas moesir), de haas, ten deel, en degeen

die het hert de eerste wond toebracht, ontvangt een voorpoot, tangan. Nadat een

gedeelte van het vleesch voor de Panghoeloe's en den Radjö is afgezonderd, wordt

de rest gelijkelijk onder de jagers verdeeld. In Rawas wordt het herten-vleesch tegen

fl de 21/,, kilo verkocht.

Kleinere herten, zooals kidjang's, kantjije's en napoe's, worden met honden

gejaagd of ook in strikken gevangen die ingericht zijn als de tin dj ó (PI. CXXI

fig. 3), doch in Lebong djanggang genoemd worden.

Het is de gewoonte der jagers om van het wild den kop, de hoorns of de

pooten te bewaren, zoowel als tropeeën hunner bekwaamheid, alsook omdat dit

voor de toekomst gelukkige jachten belooft.

De wilde geit, kambiïng oetan, die de ontoegankelijkste rotsen bewoont,

tracht men insgelijks om haar vleesch machtig te worden; doch men vangt ze uit-

sluitend in strikken, die geheel aan de op PI. CXXI fig. 3 afgebeelde tindjö gelgk

zgn. In de Padangsche Bovenlanden worden deze strikken tindjaq genoemd.

Op de in zoo ontzaglijke menigte voorkomende wilde zwijnen, in Rawas djoe-

koet, in Lebong djaoea eu in de Manangkabosche landen tjiliïng, koen-

diëq en moesoew^) genoemd, wordt alleen jacht gemaakt omdat ze, zooals de

laatste naam aanduidt, de vijanden zijn van den landbouwer. In verhouding tot de

schade die zij aan het te veld staand gewas toebrengen , heeft de jacht in de meeste

streken weinig te beteekenen, ja zelfs is het hier en daar noodig dat van bestuurs-

wege bevel tot het houden van drijfjachten op wilde zwijnen gegeven wordt.

Voor een deel is de geringe lust tot het jacht maken op wüde zwijnen ook

een gevolg van het voorschrift van den Islam, dat het eten van varkensvleesch

,

als onrein, verbiedt. Men laat het gedoode wild dan ook eenvoudig liggen op de

plaats waar het geveld is, als prooi voor zijn soortgenooten en andere woudbe-

woners. Het vleesch is overigens zeer smakelijk en heeft veel meer overeenkomst

met kalfs- dan met Europeesch varkensvleesch.

In den regel wordt zelden door enkele personen jacht op wilde zwijnen ge-

maakt, maar men houdt groote drijfjachten, waarbij honden het wild opsporen, dat

') Koedèn, samengesteld uit koe (akoe) en dèn, is het voornaamwoord voor den Is'e-

persoon.

) D. i. vijand.
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gedood wordt met lansen en kapmessen, of wel door randjau's (PI. CXX üg. 5) i),

die al of niet in diepe kuilen, pel o bang, geplaatst worden. De Maleische hond

valt onverschrokken den tjiliïng aan, wiens slagtanden hem niet zelden doodelijke

wonden toebrengen. Evenals andere dieren volgen ook de wilde zwijnen gewoonlijk

een zelfde spoor, roenoei, door velden met hoogopgaaud rietgras begroeid. Hier-

van maakt de Maleier gebruik door op het pad een randjau doekoew te

plaatsen, op de wijze als PI. CXX fig. 4 voorstelt. De rotan-ring komt dwars op

het pad te staan, juist zóó hoog dat het dier, wanneer het langs het pad komt,

den ring om den hals krijgt: dan heeft iedere poging om vóór- of achteruit te

komen, het gevolg dat de scherpe randjau's steeds dieper in hals en borst dringen

en eindelijk het dier dooden.

Apen worden nu en dan gevangen, maar er wordt geen geregelde jacht op

deze dieren gemaakt dan alleen door de Koeboe's, die het vleesch der apen eten

en ze evenals al het andere wild dat hun tot voedsel strekt, met de werplans,

seligi, dooden (PI. XXVIII fig. 5).

Behalve den Lampong-aap, baroewq, dien de Maleiers africhten tot het pluk-

ken fan klappers en andere vruchten, zyn alle soorten van apen die in Midden-

Sumatra voorkomen voor hen schadelijke dieren, daar zij allerwegen tuinen en

ladang's plunderen.

De baroewq's zijn in de door ons bereisde streken vrij zeldzaam, maar komen

verder zuidwaarts veelvuldiger voor; de oude, die trouwens zeer moeielijk levend

te vangen en te temmen zijn, hebben weinig of geen waarde. De apen worden

gevangen in pandjaró's of pin dj ar o's, die op dezelfde wijze als tijgervallen

zijn üigericht, terwijl pisang's tot lokaas gebruikt worden.

In de uitgestrekte koffietuinen leven de m o e s a n g ' s , die zich voeden met de

rijpste bessen, waarvan zij de boonen onverteerd weder uitwerpen. Maar niet met

kofSebessen alleen stelt de moesang zich tevreden, bijna alle tuinvruchteu zijn van

zgn gading en kippen, eenden en eieren eveneens. Onder de kleine roofdieren is de

moesang zeker wel het meest gehate, en bijna op ieder erf vindt men dan ook een

val
, p a n d j a r ó , een tijgerval in 't klein , of een moesang-strik die voor een gat

in den grond gehangen is, waarin een paar pisang's als lokaas gelegd zijn.

Eekhorens , t o e p a i ' s , worden met pijltjes uit blaasroeren geschoten of in

strikken gedood, maar er wordt bij lange na niet voldoende jacht op deze kleine

vernielers der klappers gemaakt.

De pijltjes (PI. XXVI fig. 10) die de Maleier gebruikt, heeten in het Manang-

') Deze randjau's zijn in de «Verklaring der platen" abusievelijk randjau doekoew
genoemd, welke naam alleen toekomt aan de op fig. 4 afgebeelde inrichting. Doekoew betee-

kent uamelijk: om den hals dragen.
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kabósch djoeiïng of balasau, — darnaq is Padangscb, — en het stukje merg

van timbarau-riet dat op het achtereind van de pgl gestoken is , wordt piaboeëng

genoemd.

Veel meer dan van de jacht op zoogdieren virordt er werk gemaakt van het

vangen van vogels, waarvan sommige, zooals de argusfazant, koewauw, de

boschhaan, ajam ratië (Leb. beroegó), de waterhoentjes, roeaq-roeaq, en de

groote boschduif, pagam, tot voedsel dienen, en andere, zooals balam's, kati-

ran's, poejoew's, parkieten en rijstvogeltjes , tot vermaak worden gehouden.

De vogels worden gevangen met strikken, knippen of lijrastangen, over welke

laatste wijze op blz. 313 is gesproken. De strik waarmede men koewauw's vangt,

is op PI. CXIX fig. 4 afgebeeld, zooals hij geplaatst wordt op de paadjes ia de

rimbó die de vogels volgen om naar de sasaran, palagöan of galanggang
koewauw te gaan, de speel- en vechtplaatsen die op blz. 145 eerste gedeelte

van het Reisverhaal beschreven zijn. Meestal worden op of achter de strikken eenige

mandirahan- of madang-andjólai-vruchten gelegd, waarop de vogel verzot is. In

Rawas, Lebong, Limoen, overal in Midden-Sumatra , wordt de koewauw op dezelfde

wgze gevangen; aUeen wordt de strik in verschillende streken met onderscheidene

namen genoemd, zooals uit de woordenlijsten in de Afdeeling Talen en Letterkunde

kan blijken.

Met kleinere strikken, maar van denzelfden vorm, worden in Lebong ook de

boschhanen gevangen, maar dan worden verscheidene van die strikken met eenige

tusschenruimte achter elkander geplaatst, en om de wilde hanen te lokken, maakt

men, evenals in Rawas en de Manangkabosche landen, gebruik van een tammen

haan, gewoonlijk een bastaard van een boschhaan en een huishen, die door zgn

uitdagend gekraai de wilde vogels ten strijde roept. Op PI. CXIX fig. 1 en 2 zijn

de djarè ajam ratië afgebeeld, waarmede men in de Manangkabosche landen en

ook in Rawas boschhanen vangt. Deze strikken worden in een wijden kring in

den grond gestoken op een open plek in het biloeka, waarin zich meestal de wilde

hoenders ophouden. In het midden van den kring krijgt de lokhaan, ajam pikè,

een plaats, met den poot vastgebonden aan een touw, welks ander einde aan een

in den grond gestoken pen is bevestigd. Deze wijze van boschhanen te strikken,

waarbij de vogelaar zich achter een schut van bladeren en struiken verbergt, wordt

mamikè genoemd.

Om waterhoentjes te vangen plaatst men de strikken (PI. CXIX fig. 3) in de

sawah's tusschen de op rijen geplante padi, en de wijze waarop balam's gestrikt

worden, is afgebeeld op PI. CXX fig. 1, terwijl fig. 2 van die plaat een strik

afzonderlijk voorstelt en fig. 3 een aantal strikken die te zamen om een daarvoor

bestemden ring van rotan, met katoen bekleed, gewikkeld worden.

Katiran's en balam's beide worden ook met lijmstokken gevangen, maar daarbij
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doet dan een in een kooi opgehangen getemde vogel als lokduif dienst ; ook worden

kandoeëng of andere boomvruchten als lokaas gebruikt.

Knippen gebruikt men alleen voor 't vangen van rijstvogeltjes en kwartels.

Die voor rijstvogels, pipi, zijn kooien met een aantal afdeelingen; in sommige

daarvan zjjn vroeger gevangen vogeltjes als lokvogels geplaatst, terwijl de overige

een beweegbaar deksel hebben, dat openstaat, doch dichtvalt zoodra er een vogeltje

inkomt om van het daarin neergelegde graan te pikken.

Van geheel anderen vorm zijn de kooien met knippen waarin kwartels gevan-

gen worden. Op PI. XCVIII fig. 4 is zulk een kooi afgebeeld en in de verklaring

der platen de inrichting er van beschreven.

Wij hebben nu nog te spreken over een bedrijf dat bijna even algemeen wordt

uitgeoefend als de landbouw. Het is de visscherij. Ieder Maleier is visscher om in

eigen behoefte te voorzien, een enkele met het; doel om de vangst te verkoopen als

hoofdmiddel van bestaan. Deze visschers van beroep vindt men het meest in de

dorpen aan de mondingen van de rivieren der Oostkust en in de zeeplaatsen der

Westkust. Maar ook de dorpen van het binnenland zijn steeds aan of nabij rivieren

of beken gelegen, die bijna zonder uitzondering vischrijk zijn, en zooals wij in een

vorig hoofdstuk reeds hebben vermeld ^), visch
,

gedroogd
,
gezouten en versch , is

overal een geliefd voedsel der bevolking.

Het recht tot visschen in de rivieren bezit ieder ingezetene der daaraan gelegen

negariën of doesoen's, voor zoover de oevers binnen de grenzen van haar gebied

gelegen zijn. Bewoners van andere streken mogen daar niet visschen, behalve met

den hensel. In het Palèmbangsche wordt soms aan bewoners van andere doesoen's

het vischrecht toegekend tegen betaling eener kleine vergoeding. Van meren geldt

in het gebied van Palèmbang hetzelfde als van rivieren; maar in het Gouvernement

der Westkust bestaan daaromtrent de volgende regelen. De eigenaar van den aan-

grenzenden oever heeft het vischrecht tot daar waar het water een manshoogte diep

is; vandaar tot op een steenworp afstand komt dat recht aan eiken ingezetene der

negari toe; verder naar het midden is het visschen vrij. Omtrent het vischrecht

op het Danau-di-até bij Alahan-pandjang is mij echter de volgende speciale over-

eenkomst bekend. In 1846, nadat herhaalde geschillen over dat recht zelfs tot

geweldadigheden geleid hadden, werd er een raad van Hoofden belegd, die, zoo

staat er in het geschrift dat zij opstelden, volgens de oude adat, de grenzen langs

den oever bepaalden tusschen de laré Alahan-pandjang en de laré Kötó-Anau, en

verder vaststelden dat de ingezetenen van beide laré's het recht hadden op het

meer te visschen, maar dat iedere vreemdeling die in het meer zou willen visschen,

') Blz. 258.
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van de vangst aan de hoofden van beide laré's een kleine vergoeding zou hebben te

betalen: maisi adat staat er, zonder dat vermeld is hoeveel moet worden betaald.

Het visschen in de zee is aan geenerlei beperking onderworjjen.

Slechts korten tijd hebben wij ons gedurende de Expeditie in de kuststreken

opgehouden, en daaruit volgt vanzelf dat ik omtrent de zeevisscherij slechts weinig

kan mededeelen. Dat weinige bepaalt zich bovendien bijna uitsluitend tot Palèmbang.

De Oostmoeson is het gunstigste jaargetijde; dan ziet men de prauwen der

Palèmbangsche visschers tot in de baaien der Residentie Lampongsche Distrikten

en bezuiden Bangka, terwijl gedurende de maanden dat de Westmoeson waait,

alleen langs de kusten van Palèmbang gevischt wordt. Omtrent den dag en het uur

waarop men behoort uit te varen, heerscht een groote mate van bijgeloof. Maar

de koetika's en overleveringen wijzen niet in alle dorpen denzelfden tijd aan;

zelfs zijn er niet zelden individueele verschillen waar te nemen. De eene visscher

vaart vol vertrouwen uit op een dag en een uur die door een ander voor de meest

ongeschikte gehouden worden.

Behalve garnalen , oesters en krabben levert de vangst gewoonlijk een rijke

verscheidenheid van visch-soorten op, waarvan de kleinere, meestal zonder vooraf

gezouten te zijn, langs het strand worden uitgespreid en in een paar dagen door de

zonnewarmte gedroogd. Grootere visschen spalkt men open, neemt er de ingewanden

uit, wrijft ze van binnen met zout in, en legt ze dan op lage banken van raster-

werk in de zon te drogen. Een groot gedeelte van de vangst dient voor con-

sumptie in de visschersdorpen zalven, maar toch wordt er ook een vrij aanmerkelijke

hoeveelheid naar de Binnenlanden, naar Java en naar andere gewesten uitgevoerd.

Van de op de Westkust gevangen visch heeft, zoover mij bekend is, alleen

vervoer naar de Binnenlanden plaats.

Nog andere producten dan de visch zelve worden als opbrengst der visscherijen

in den handel gebracht. Zoo neemt Poelau-Pinang de vischblazen, die daar tot

vischlijm verwerkt worden en naar gelang van het lijmgehalte zeer verschillend in

qualiteit zijn. De prijs verschilt dan ook van f 20 tot f 250 het pikol. Te Palèm-

bang gebruikt men de groote schubben van sommige vischsoorten als versiersels,

om daarmede hoofddeksels en andere voorwerpen te beleggen ^).

Men vischt op allerlei wijzen: met fuiken en staketsels om de visch naar die

fuiken te leiden, met hengels, werp-, kruis- en treknetten. De laatsten, poekat,

waarmede zoowel op de Oost- als op de Westkust gevischt wordt, leveren verreweg

de ruimste vangst. Ze zijn vaak zeer verschillend in grootte, soms honderd meters

lang en twee tot drie breed. Het net, dat in het midden zakvormig verlengd is,

') Onlangs kwam ik in het bezit van een kleine hoeveelheid dezer sierlijke vischschubben,

die ik aan het Koloniaal Museum te Haarlem heb seschonken.
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wordt aan de onderzijde mot steenen of lood bezwaard en is van boven van houten

drijvera voorzien. De groote netten worden van idjoewq-touw, de kleinere van een

andere touwsoort, zooals tarèq of bSlató, gemaakt en met oeba getaand. De poekat

wordt in hoofdzaak geheel als onze zalmnetten behandeld ; zij wordt van het strand

uitgezet met behulp van een prauw, waarin drie man noodig zijn. Tien of twaalf

mannen houden aan het strand het eene uiteinde van het net vast, terwijl de prauw

het andere einde voortsleept, daarmede een wijden cirkel beschrijft en terugkomt op

het punt waar het net op den kant wordt vastgehouden. Dan wordt het net met

vereende krachten op strand getrokken, terwijl de prauw aan de buitenzijde blijft,

om dadelyk bij de hand te zijn, wanneer de poekat mocht blijven haken aan stee-

nen of koraal. Bij de verdeeling van de vangst krijgen de eigenaar van de prauw

en die van het net ieder twee deelen, terwijl de overige helpers één deel per hoofd

ontvangen.

De hengels, alsmede een houten kistje door de zeevisschers der Batoe-eilanden

gebruikt, zijn afgebeeld op PI. CXXIV fig. 1 , 2, 3, 4 en 5, en in de verklaring

der platen is daarvan een omstandige beschrijving gegeven. Behalve deze hengelsoort

hebben zij er nog eene, de irik beroempan, die op dezelfde wijze als de irik

boeloe-boeloe (PI. CXXIV fig. 2) is ingericht, maar waaraan, in plaats van den

ring met veeren, levend of eetbaar aas geslagen wordt. Bovendien is hij van veel

grooter afmetingen en wordt gebruikt om zware visschen te vangen. De lijn wordt

in haar geheel buiten boord gelaten en met een lus aan de vlerk der prauw binnen

boord bevestigd. Gewoonlijk is boven den haak aan het koperdraad een eindje

touw vastgeknoopt, hetwelk dient om het aas, nadat het aan den haak geslagen

is, aan het koperdraad vast te binden. Hierdoor wordt, zooals de visschers zeggen,

voorkomen dat de lijn een draaiende beweging krijgt, hetgeen aan de vangst in den

weg staat.

Na dit een en ander over de zeevisscherij te hebben medegedeeld, zal ik over-

gaan tot de vermelding van wat ik omtrent de visscherij in rivieren en meren heb

opgeteekend. De verschillende manieren van visschen, mantjakau ikan, zijn zoo

talrijk en uiteenloopend, dat reeds hieruit alleen kan worden opgemaakt, hoezeer

visch tot het meest gewilde dierlijk voedsel behoort.

Over het geheel is visch tegen zeer billijken prijs te bekomen , zooals hier en

daar uit het Reisverhaal kan blijken. Op alle markten kan men een gedroogden

visch van ruim een decagram gewicht tegen vier duiten en soms nog minder koopen.

Alleen Redjang maakt hierop een uitzondering; daar is visch zeer duur, en ook

in Limoen liet men , ons althans , een zeer hoogen prijs voor enkele kleine visschen

betalen.

De wijze waarop de gevangen visch behandeld wordt , komt in hoofdzaak over-

een met de bewerking die de zeevisch ondergaat; kleine visschen worden op platte
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manden in den zonnengloed gedroogd, grootere worden vooraf opengespalkt , ont-

weid en vaak aan moeten gesneden. Gezouten wordt de visch niet, en vandaar

dat ze gewoonlijk een bedorven lucht verspreidt , die echter naar 't schijnt het

reukorgaan der Maleiers niet onaangenaam aandoet.

Alvorens de onderscheidene wijzen van visschen in volgorde te bespreken, wil

ik nog even de visschen opsommen die ons in het zuidelijk gedeelte der Padang-

sche Bovenlanden werden genoemd. Het zijn: koelari, lèlan^), manggoen,

pawé2), mali, gariïng^), anggoeï, mita, malagong, barau*), tam-

bakangs), kijwoengs), tilam^), limbès), bauoeëng^), si-loekah i"),

si-boeroewq, si-1 imang n), tjatoewe^-), manséh of manseii^),

djoewaï*), si-larian 15), banta^"), samah, tapah, — een ongeschubde

visch die soms wel anderhalven meter lang wordt, evenals de tap in die in de

Ombilin leeft en, zoo hij niet dezelfde is, dan toch zeer veel overeenkomst met de

tapah heeft, — ngongè, — die zoolang hij nog jong is dökè genoemd wordt,

en evenals een snoek in 't water staat, zoodat hij gemakkelijk met een strik te

vangen of met een lans te steken is, — eindelijk nog si-toeka, si-koe ra q,

landjiïng, tali-tali, poejoew en bada-tanah. De vischnamen van Rawas

en Lebong zijn opgegeven in de woordenlijsten van de Afdeeling Talen en Let-

terkunde.

Ik vang mijne beschrijving aan met de netten en zal het eerst die behandelen,

welke bij het visschen niet worden voortbewogen. Al aanstonds verwijs ik naar de

Platen CXXVI fig. 8 , CXXVII fig. 1 en 2 en CXXVIII fig. 1 , 2 en 5.

De taloeï, die te Si-Lagö pösèq genoemd wordt, ziet men in allerlei afme-

tingen, zoowel van de grootte als de op fig. 8 van PI. CXXVI afgebeelde, als veel

kleinere die meer op de gewone totebel gelgken. Op het meer van Lebong en ook

op de meren in de Padangsche Bovenlanden worden djariïng's gebruikt van

heel wat grootere afmetingen dan de op PI. CXXVIII fig. 5 afgebeelde djariïng

koelari. Zoo is een voorwerp van onze verzameling, dat ik te Kötó-Danau kocht,

22 meters lang; het is aan de onderzijde voorzien van een aantal touwtjes, die

bestemd zijn om er zware steenen aan te binden ten einde het net te doen zinken,

') Labeo pleurotaenia. -) Roliita Hasseltii. ') Labeobarbus spec.

••) Hampala macrolepidota.
*) Pristolepis Grootii. Ook aan Lnciosoma setigerum werd door een Maleier

denaam tambakang gegeven. °) Oph iocephalus lucius.

') M astace nibelus unicolor. ') ClariasTeysmanni.
') Hemibagrus nemurus en Hemibagrus planiceps.

'») Glyptothorax platy pogonides. ") Crossoclieilus oblongus.
'-) Puntius (Barbodes) lateristriga.

'^) Puntius (Barbodes) obtusirostris. '•) Cyclocheilichthys apogon.
'*) Kemachiolus fasciatus. "') Crayracion leiurus.
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terwijl aan den bovenkant 17 houten drijvers zijn aangebracht, die inde Manaugkabo-

sche landen apoeëng-apoeëng worden genoemd. Deze netten zet men uit tegen

de rietboorden en bevestigt de uiteinden aan takken die in den grond zijn gestoken.

De in het zuiden der Padangsche Bovenlanden veel gebruikte lapoen en

sak oh tali kan men ook tot de hier besproken kategorie van vischtuig rekenen.

De eerste, die aan een op den oever geplaatsten veerkrachtigen staak wordt gebon-

den, is een kegelvormig net van rotan gevlochten, met een middellijn van ongeveer

één meter; de tweede is van kleinere afmetingen en van touw gemaakt.

Omtrent de sleepnetten valt niet anders mede te deelen dan hetgeen in de

verklaring der figuren 3 en 4 van PI. OXXVIll is gezegd.

Schepnetten zijn afgebeeld op PI. CXXVI fig. 5, CXXVII fig. 3 en CXXVIII

fig. 6; maar behalve deze zijn er nog vele in gebruik van deuzelfden vorm, doch

van andere afmetingen, zooals in Rawas een grooter, dat pesap heet, en een nog

grooter, langgian genoemd, met welk laatste men vischt in een prauw gezeten,

die stroomafwaarts wordt gestuurd. Met de pesap komt de tanggoewq loe-

loeëng der Manangkaboërs overeen, terwijl hun tanggoewq kadoh of rapé

een kleiner netje is , waarmede in b a n d a ' s kleine visch wordt gevangen.

Bij hoog en troebel water wordt met al deze schepnetten langs de oevers van

rivieren en beken gevischt, doch men gebruikt daarvoor niet alleen netten van

touw geknoopt; ook manden of korven van bamboe en rotan gemaakt wendt men

tot hetzelfde doel aan. Zoo b. v. de op PI. CXXIV fig. 6 afgebeelde tanggoewq
rotan, ook wel tanggoewq lijwoeug genoemd, en de grootere souwoek,

die in Rawas gebruikt wordt (PI. CXXVI fig. 7).

Van alle netten worden de werpnetten, djalö of djèló, in geheel Midden-

Sumatra het meest gebruikt. Op PI. CXXIV fig. 7 is een djaló afgebeeld van

middelmatige grootte; een grootere soort draagt den naam van djaló ram bang ^)

en een kleinere is de djaló kadoh, terwijl de djaló sa lam, in vorm een

werpnet zooals ook de naam aanduidt, alleen door duikers gebruikt wordt. Deze

djaló salam mist de touwtjes waarmede bij andere werpnetten de ketting in bogen

is opgenomen. De visscher heeft het kleine net over den rechterschouder geslagen,

met de punt naar achteren ; hij vat den rand tusschen de tanden en houdt het

net met beide handen wijd open. Zoo duikt hij in de diepe loeboewq, terwijl

een paar helpers met hem onderduiken om door hunne bewegingen de visch in het

nauw te brengen en naar den oeverkant te drijven.

Bij het visschen met de grootere djaló's gaat de visscher te water, maar wan-

neer de rivieren daarvoor te diep zijn, dan staat hij op de plecht van een prauwtje,

dat door een ander bestuurd wordt.

') Ram bang = uitspreiden.

III. 1. 54
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Is er nogal eenige verscheidenheid op te merken in de visscherij met netten,

niet minder loopen vorm en afmetingen der fuiken uiteen, die zonder uitzondering

van bamboe en rotan vervaardigd zijn. In hoofdzaak kan ik verwijzen naar de

Platen CXXV fig. 4 en 5, CXXVI fig. 4, 6 en 9, CXXVII fig.4, CXXVIII fig, 7

en 8, en aan de daarbij gegeven verklaringen heb ik slechts weinig toe te voegen.

Met de 1 o e k a h , in Rawas b o e b o e , wordt meestal gevischt waar het water

eenig verval heeft, aijië agaq toenggang; men legt dan een rij steenen om

het water op te stuwen , di riri batoe naq di hampang batang aijië,

en plaatst ia stil water de fuik, hetzij aan een paal gebonden of aan een steen

verankerd, maar steeds met de opening stroomafwaarts^) gekeerd. Een zoodanige

afdamming in een meer, die uit den aard der zaak slechts dicht bij den oever

gemaakt wordt, heet sasaran. Zooals in de verklaring der platen vermeld is,

wordt echter de loekah ook wel zonder afdamming nabij den rivieroever gelegd.

De rotan-ringen, die het verband van deze en andere fuiken vormen, worden bing-

kai dindiïng genoemd.

Groote fuiken, zooals de sin dij e, plaatst men altgd aan het einde van een

afdamming, en met die fuiken wordt dan ook alleen bij hoog water gevangen; de

visschen worden als het ware in de fuik gedreven door het samengeperste water.

Di paboelè aijië tjandó aijië pantjoeran, zegt de Maleier, d. i. ,,het

water wordt rond gemaakt als de straal uit een bamboe-koker". Sindije's van eenige

beteekenis troffen wij alleen in de XII Kötó aan, en vooral bg Béda-Alam hadden

deze inrichtingen verbazende afmetingen en kwamen zij in grooten getale voor (PI.

CXXVI fig. 9 en CXXVII fig. 4).

In Rawas en Lebong zijn sindije's onbekend, maar daar, evenals overal elders

in Midden-Sumatra , vindt men in alle rivieren soekam's^), aan het einde van

lange a 1 a h a n ' s geplaatst.

Alahan's zijn afgedamde gedeelten eener rivier, die gevormd worden door een

der oevers en een boogvormigen wal van steenen ; ook een tak der rivier die een

eiland vormt, wordt alahan genoemd. De soekam die zich aan de monding van

zulk een afdamming bevindt, waar een kunstmatige stroomversnelling gemaakt is,

') In de «Verklaring der Platen", blz. 62 fig. 6, staat dat de opening van de loekah naar

bovenstrooms is gekeerd. Dit is onjuist, evenals de spelling van o en ah (zie eenige regels

vroeger, fig. 4), dat oenaq moet zijn.

") Soekam heeten deze inrichtingen, omdat zij slechts gedeeltelijk door het water wor-

den bespoeld; nianjoekani is even onder water duiken, zoodat een gedeelte van het lichaam

te zien blijft; man ja lam is duiken, naar de diepte gaan.

De rivier waaraan Si-Djoendjceëng ligt, is naar deze vischtuigen genoemd en heet Soe-

kam , welke naam echter ook wel als Soekan en Sökan wordt uitgesproken.

In Lebong heet de soekam loekat. Voor verdere benamingen van vischtuig in Rawas

en Lebong verwijs ik naar He woordenlijsten in de Afd. Talen en Letterkunde, waar de mij

bekende zijn opgenomen.
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bestaat uit een bank van bamboe-latten met opstaande zijwanden, die naar den

kant der alahan afbelt. Door de kracbt van het water wordt de viscb op de bank

geworpen en met een schepnet gevangen door don visscher, die in een butje op

den oever de wacht houdt.

Naast de soekam moeten wij de sïikoh bilah en pSsoewq vermelden,

vischtuigen die wel geen fuiken in den gewonen zin des woords , maar toch daartoe

te brengen zijn. De sakoh bilah is een korf van bamboe-latjes gemaakt en met

boombladeren gevuld; deze korf wordt op den bodem der rivier gelegd en aan een

steen verankerd, terwijl een rotan-touw, waarmede hij aan den oever vastgebonden

is, gelegenheid geeft tot ophalen, wat om de drie of vier dagen geschiedt. Dan

hebben zich tal van vischjes in den korf genesteld om van de boombladeren te eten.

De pasoewq is een allereenvoudigst vischtuig , dat slechts bestaat uit een versch-

gekapte bamboe-geleding, in welker eene tusschenschot men een klein gat heeft

geboord; hierdoor komen de vischjes naar binnen om zich te goed te doen aan

de papierachtige stof die den binnenwand bekleedt. Alleen zeer kleine visschen,

zooals de bada tanab, worden met de pasoewq en sakoh bilah gevangen.

Van Maleische hengels zfl'n er eenigen afgebeeld op PI. CXXIV fig. 8 en CXSV
fig. 1 en 2. Meestal hebben deze hengels zeer lange snoeren, en het ophalen, ma-

ranggoeï, vereischt dan ook een bijzondere behendigheid; zoo bleek de lijn van

een te Abai gekochte djautang niet minder dan 44 meters lang te zgn. De klos,

van poelai-hout of een andere zachte houtsoort gemaakt, heet poepoejan of poe-

p o e j è n , het aas o em p a n. Men gebruikt voor dit laatste allerlei boomvruchten

,

zooals kasei, djamboe-rimbó , stukjes klappernoot, of wel men vischt met sprink-

hanen , bilalang, met wormen of met oempan bapipijs, dat uit een mengsel

van si-poeloeï en fijngestampte djagoeëng bestaat.

Het is wel opmerkelijk, dat, terwijl onze visschers het bloot laten vandehaak-

punt als een groote fout beschouwen , die 't onmogelijk maakt iets te vangen , de

Maleische hengelaar zijn aas juist zóó aanslaat dat de haakpunt ontbloot blijft.

Den haak van ijzer- of koperdraad, kawè, maakt de visscher zelf. Hij vijlt

een scherpe punt aan het draad, dat hij vervolgens in het vuur gloeit, om dan een

weerhaak onder de punt te kappen, manakoewq doeri pandan; dan wordt

het draad in den behoorlijken vorm omgebogen, zoover dat men er den vinger nog

tusschen kan steken, di bantoewq agaq loeloejs djari.

Meestal is de haak niet rechtstreeks aan het snoer gebonden, maar dient daar-

voor een eindje fijn raméh-touw, de piramboeï, die saroewé toendjoewq,

één lid van den wijsvinger, lang behoort te z^n.

Om aal te vangen, die zich veel in de sawah's ophoudt en zich daar in gaten

in den grond verschuilt, maakt men gebruik van de palang baloeï. Dit is een

hengel van weinig samengesteld maaksel; een eind fijn en sterk raméh-touw van
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1^ of 2 meters lengte is met beide uiteinden gewonden om het midden van een

aangescherpt pennetje van saga idjoewq^), dat ongeveer twee centimeters lang

ia. Aan die pennetjes, de palang's, worden de wormen geregen, en door middel van

een klapperblad-nerf worden deze in de gaten gebracht waarin men denkt dat zich

een aal bevindt, terwijl de visscher de visch lokt door tusschen de tanden een geluid

te maken, waarvan de klank ongeveer weergegeven wordt door tsji-tsji-tsji. Wanneer

de aal den worm inslikt, blijft het pennetje in de keel steken en kan men het

dier uit het gat trekken.

In de sawah's leven ook andere kleine visschen , die men vangt met de s o e n g-

koeï (PI. CXXV fig. 3), welke mand zonder bodem eveneens gebruikt wordt om

visch te vangen in de slib van een alahan of banda, die men heeft drooggelegd.

Deze wijze van visschen wordt mangalah genoemd.

Zoowel overdag, als des nachts bij toortslicht , houden de Maleiers zich bezig

met het steken van visch , mShantaq of maantaq, waartoe zij lansen van ver-

schillende vormen gebruiken, zooals er eenige op de Platen CXXV fig. 6 en 7

en CXXVI fig. 1 , 2 en 3 zyn afgebeeld. De geschiktste plaats voor het mahantaq

is aan het einde van een alahan , waar geen fuik gezet is , bij een stroomver-

snelling of kleinen waterval. Met jobsgeduld , steeds de lans gereed houdende

,

wacht de visscher tot een viscli met het neerstroomende water voorbij schiet, en

dan weet hij hem met onovertrefbare behendigheid aan zijn lanspunt te rijgen.

Algemeen wordt bij de visscherij gebruik gemaakt van de bedwelmende eigen-

schap van sommige plantendeelen. In de Lijst der verzamelde houtsoorten zijn

eenige van die plantendeelen genoemd; er bestaan echter nog verscheidene andere,

zooals de Ska t o e b ó ^), een liaan , de kamboelau en de blaadjes en stengels van

toebo sawah, een plant die overal op de braakliggende rijstvelden groeit ; zij

heeft gele bloempjes en vijf a zes cm. lange lancetvormige bladeren. Het visschen

met deze vergiften noemt men manoebó; het levert in den regel een goede

vangst , maar is in sommige streken , zooals b.v. Rawas , in de groote rivieren

zeer te recht verboden, dewijl er veel visch nutteloos door vernield wordt. De visch

die tracht te ontsnappen, wordt in een of meer schakels gevangen (PI. CXXVIII

fig. 1), terwijl de reeds bedwelmde met schepnetten of met de handen gegre-

pen wordt.

In de meren van Alahan-pandjang en Lebong en in de rivieren waar deze een

vlakker terrein doorstroomen, is een wijze van visschen in gebruik die mamoe-
tjoewq of mariri heet. Aan een lang idjoewq-touw zijn een groot aantal jonge

') De harde nerf uit de vezelstof die den arèn-palm omgeeft en waarvan ook de Maleische

'schrijfpen gemaakt wordt.

-) Anamirta cocculus W. et Arn.
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bladeren
,
poetjoewq anau, vastgemaakt , die alzoo een reusachtige gele franje

vormen. Het touw wordt over de geheele breedte van de rivier in het water ge-

legd en dan stroomafwaarts getrokken om de visschen op te jagen, die, uit vrees

voor de kronkelende bladeren, het touw niet durven voorbijgaan. Op verschillende

wijzen wordt de aldus gejaagde visch gevangen : in schakelnetten , in groote fuiken

van eenige meters lengte en één of anderhalven meter middellijn, met de djaló en

djalo salam; ook wordt er niet de handen naar gegrepen, als zij tusschen de steenen

van den oever een schuilplaats heeft gezocht.

Bij het mariri in het meer sleept men de poetjoewq in de richting van een te

voren uitgezette schakel en wordt op zijde met de djaló gevischt.

Rabo noemt men een soort van mamoetjoewq, waarbij vooraf tegen den

oever een soort van vijver door takken en bladeren is afgezet, met een wijde ope-

ning naar ééne zijde. Hierin wordt de visch met de poetjoewq anau gedreven, en

dan zetten de visschers fluks een poekè, schakelnet, om den vijver heen, waarna

zij de takken en bladeren wegnemen en de visch die niet alreeds in de poekè ver-

ward is, met het werpuet vangen.

Ten slotte heb ik de tamboen's te noemen, die wij aantroffen in de Pa-

iangki, boven Rangkiang-loeloejs. In het midden van de rivier of meer naar den

oever, waar de plaats den visseher geschikt voorkomt, wordt van groote rivier-

steenen een cirkelvormige muur van een meter of iets meer middellijn opgezet,

mahoenggoewq batoe. Die muur steekt een eind boven het water uit en de

ingesloten ruimte wordt, nadat er wat rijst of geraspte klappernoot als aas in ge-

worpen is, met bossen padi-stroo dichtgedekt, die op een paar gekruiste stokken zyn

gelegd. De groote, los op elkander gestapelde riviersteeuen laten verscheidene

openingen , koekoeban, vrij , waarlangs de visschen in de tamboen kunnen

komen; alleen van onderen zijn de steenen beter sluitend op elkander gevlijd, om

te voorkomen dat het aas wegspoelt.

Eenige uren nadat het aas in de tamboen is gebracht, gaat de visseher daar-

heen om de koekoeban 's met padi-stroo voorzichtig dicht te stoppen, di soembè,

waarbij hij steeds zorg draagt zooveel mogelijk benedenstrooms te staan. Als alle

openingen gesloten zijn, wordt de visch die zich in de tamboen bevindt, met het

schepnet of een kleine djaló gevangen en daarna geborgen in de karoentoeëng,

een beun van rotan , die de visschers gewoonl^k over den schouder dragen.



BIJVOEGSELS EN VERBETERINGEN.

Blz. 64, onderaan, moet na de woorden: „als geschenken worden mede-

gebracht", het volgende worden ingevoegd:

Ook het tweede groote feest van den Islam, het in de maand Dzoe'l-hidjdjah

gevierde Offerfeest, wordt door de Maleiers niet verwaarloosd; maar, ofschoon het

eigenlijk gewichtiger wordt geacht dan het feest bij het einde der vasten, wordt

er veel minder werk van gemaakt, omdat de viering van dit feest in hoofdzaak tot

Mekka, de heilige stad van den Islam, beperkt is. De plaatselgke viering bestaat

in het slachten van koeien of karbouwen, waarvan het vleesch wordt weggeschonken

en alleen het gedeelte van de pooten onder de knie wordt begraven. Wie niet in

staat is — en natuurlijk zijn slechts weinigen het wèl — om alléén de kosten van

zulk een offer te dragen, vereenigt zich daartoe met anderen, of koopt, zooals de

Maleier zich de zaak voorstelt, eenige jaren achtereen een aandeel in een der

geslachte dieren, zoodat hij het offer als het ware over die jaren verdeelt. De

niat (d. i. de bedoeling) dat het aandeel in het geslachte dier gekocht wordt om

het feest te vieren, moet in een Arabische formule worden uitgesproken. Het offer

draagt den gewonen Arabischen naam kor ban (^L^jj, veelal tot karoban

verbasterd.

Blz. 180 reg. 10 v. b. staat: VIJFDE HOOFDSTUK, lees: ZESDE HOOFDSTUK.

„ 199 „ 9 „ o. „ batango „ batanjó

In de Verklaring der Platen van den Ethnographischen Atlas zijn de vol-

gende misstellingen opgemerkt:

Blz. 34 reg. 12 v. b. staat: Damah rabah lees: Dama rabah

„ 54 „ 8 „ „ „ rantiïng loeli „ patiïng kapé

„ „ „ 29 „ „ „ gesponnen „ gespannen
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