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SERIE M. 

MINAHASA. 

N°. 7. 

VERWIJZING. 

De omschrijving iu bundel I I I biz. 2 van den hoekoem kedoea 
als hoofd van een onderdistrict vereischt eenige toelichting. 

Oorspronkelijk hadden de hoekoems kedoea in de Minahasa geen 
afzonderlijken ambtskring, die door hen bestuurd werd; zij waren 
vroeger bijna altijd bij de eerste-districtshoofden op de hoofdplaats 
der districten gevestigd en konden door dezen met allerlei werk
zaamheden ten bate van het geheele district belast worden ; zij waren 
dus als het ware de helpers van die adat-districtshoofden. Mr. Der 
Kinderens toelichting op het Menado-reglement (Tijdschrift //Het 
Becht in Nederlandsch-Indië// 39 blz. 139) zegt dan ook, dat de 
verhouding van hel tweede-districtshoofd //tot het districtshoofd is, 
als op Java die van een patih tot den regent//. 

Langzamerhand is echter de positie van de meesten hunner ver
anderd, nl. voor zoover hun een standplaats is aangewezen buiten 
die van het (eerste-) districtshoofd. Zij zijn dan belast met het direct 
bestuur van een hun aangewezen deel van het district > en in zoover 
kunnen zij dan in het algemeen te recht met den titel onderdistricts-
hoofd worden aangeduid. Toch is dan hunne verhouding tot het 
districtshoofd een andere dan b.v. op Java, voeren zij nl., althans 
in naam, geen zelfstandig bestuur over een organiek ingesteld onder
district, maar moeten veeleer gezegd worden onder toezicht van het 
districtshoofd belast te zijn met het beheer van een gedeelte van 
een district. 2 Hunne positie is dan eerder te vergelijken met die 
van den controleur op Java tot zijn assistent-resident, dan met die 
van den onderafdeelingschef iii de buitenbezittingen tot den chef 
der afdeeling. 

Stbl. 1908 n°. 305 kent voor de tegenwoordige zestien districten 
der Minahasa (de onderafdeelingen Menado, Tondano en Amoerang; 
zie Stbl. 1911 n°. 286) zestien districtshoofden, en Stbl. 1894 n°. 54 

1 Denkelijk aangewezen door het hoofd van gewestelijk bestuur; althans 
niet in het Staatsblad. Het rapport Gallois van 1892 spreekt al van „onder 
het districtshoofd met een gedeelte van het district belast". 

2 Zie ook beneden, blz. 17 bovenaan. 

1 
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j°. 1908 n°. 305 kent nevens hen achttien tweede-districtshoofden 
(tien der lste en acht der 2de klasse). De ontwerp-begrooting vooi 
1914 geeft het getal eerste- en tweede-districtshoofden slechts voor 
het geheele gewest Menado op; de regeeringsalmanak voor 1914 
noemt alleen de districtshoofden. Echter worden thans de termen 
//tweede hoofden der districten// en //onderdistrictshoofden// vaak 
door elkaar gebruikt; laatstgemelde term komt b.v. ook voor in 
nieuwere verordeningen als in Stbl. 1912 n°. 582 blz. 4. 



SERIE M. 

MINAHASA. 

N°. 8. 

UITTREKSEL UIT H E T RAPPORT-GALLOIS (JAVASCHE COURANT 
29 JULI 1892). 

[Door de] ordonnantie van 8 Maart 1877 (Stbl. n°. 55), waarbij 
de woeste gronden tot Staatsdomein zijn verklaard, . . . is een einde 
gekomen aan de eigenmachtige beschikking over- en vervreemding 
van districts-(kelakeran) 1 gronden door de districtshoofden. 

Stond het vroeger aan een ieder vrij om binnen zijn district 
boschgrond te ontginnen of boschproducten in te zamelen, de ordon
nantie van 8 Maart 1877 (Stbl. n°. 55), waarbij bepaald werd , dat alle 
woeste gronden in de Minahasa, voor zoover daarop door leden der 
inheemsche bevolking geen aan het ontginningsrecht ontleende rechten 
worden uitgeoefend, tot het Staatsdomein behooren, heeft aan die 
onbegrensde beschikking over de boschgronden, welke dikwijls in 
een roofbouw ontaardde, een einde gemaakt 

Is door de bestaande beperkingen de ontginning van woeste, tot 
het Staatsdomein behoorende, gronden zonder vooraf verkregen ver
gunning verboden, het bleef den Inlanders steeds veroorloofd in de 
bosscheu het voor den bouw hunner huizen benoodigd hout te halen 
of wel aldaar sago te kloppen. Voor lieden van het eigen district 
was eene kennisgeving aan het districtshoofd voldoende, lieden van 
een ander district moesten daartoe eene vergunning verkrijgen van 
het districtshoofd, welke kosteloos verleend werd. 

Met het doei om ontwouding tegen te gaan en den rijkdom aan 
goede houtsoorten niet roekeloos te verkwisten, werd in 1891 door 
den Eesident van Menado eene vroegere regeling in herinnering ge
bracht, welke sinds jaren niet meer werd nageleefd en waarbij is 
voorgeschreven, dat een Inlander, onverschillig of hij ingezetene is 
van het district of niet , geen hout mag kappen of sleepen uit de 
tot het Staatsdomein behoorende bosschen, zonder van het betrokken 
districtshoofd een daartoe strekkende vergunning op zegel te hebben 
bekomen. 

Deze maatregel werd algemeen, zoowel door hoofden als bevolking 
bezwarend gevonden , eerstens omdat sinds jaren aan die aanschrij-

1 Zie Lmndol I I I , blz. 151. — Noot van de commissie. 
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ving niet meer de hand was gehouden, in de tweede plaats omdat 
thans zooveel meer voor zegel betaald moet worden dan vroeger. 

In verscheidene der bij mij ingekomen bezwaarschriften wordt op 
het drukkende van deze bepaling gewezen en het valt niet te ont
kennen dat, ofschoon daarbij een goed doel heeft voorgezeten, t.w. 
het behoud der deugdelijke houtsoorten, er voor den Inlander, die 
nog gewoon was om 1, als hij een balk of stijl voor zijne woning 
noodig had, die in het bosch te gaan kappen, nogal bezwaar aan 
verbonden moet zijn telkens daartoe vergunning te vragen en het 
hooge uniforme zegelrecht te betalen. 

1 Lees : die nog binnen zijn district het recht had om. — Noot van de 
commissie. 
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MINAHASA. 
N°. 9. 

AGRARISCHE TOESTANDEN (1903). 

Ontleend aan het koloniaal verslag van 1903 , blz. 176—178. 

Het onderzoek nopens de toestanden in de Minahasa, waarvan 
sprake is in kol. 167 hiervóór, heeft, wat de agrarische aangelegen
heden betreft, zich in de eerste plaats uitgestrekt tot de bij de ge-
dachtenwisseling over het onderwerp in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal ter sprake gekomen vraag of door de agrarische 
verordeningen in de Minahasa inderdaad wordt te kort gedaan aan 
het uit het feit der ontginning voortvloeiende recht der inlanders 
op het duurzaam bezit van den ontgonnen grond, bepaaldelijk wat 
aangaat k e n n e l i j k v e r l a t e n gronden. De bij die gelegenheid ter 
sprake gebrachte circulaire van den resident van Menado van 26 
Mei 1901 n°. 2345, aan de besturende ambtenaren in de Minahasa, 
en in de afdeeling Gorontalo gericht, luidt in haar geheel als volgt : 

//Nogmaals wordt hierbij in herinnering gebracht, dat de door 
inlanders voor eigen gebruik ontgonnen gronden, enz., die kennelijk 
verlaten zijn, niet meer tot de pasinigronden ' kunnen gerekend 
worden, doch weder deel uitmaken van het Staatsdomein (Ind. St. 
1896 n". 107). 

Van deze circulaire gelieve UwEdG. een afschrift te geven aan 
alle eerste en tweede districtshoofden Uwer afdeeling'/. 

De circulaire bevat dus niets anders dan eene bloote herinnering 
aan hetgeen is voorgeschreven in de betrekkelijke verordening, 
namelijk de grondoutginningsordonnantie in Ind. St. 1896 n°. 107, 
en het is derhalve duidelijk dat, welke ook de aangevoerde bezwaren 
zijn, deze in geen geval haren grond kunnen ontleenen aan deze 
circulaire op zich zelve, maar uitsluitend aan de bestaande wettelijke 
voorschriften. 

Bij overweging nu van de aangevoerde bezwaren is gebleken dat 
deze louter het gevolg zijn van een misverstand, hierin bestaande, 
dat niet is gelet op het voor de onderwerpelijke quaestie b e s l i s 
s e n d e o n d e r s c h e i d tusschen de twee hieronder omschreven 
gevallen : 

a. of grond w e r k e l i j k is //kennelijk verlaten//, dat wil zeggen 

' Zie omtrent de uitdrukking pasini of pahasini de lijst van inlandsche 
rechtstermen in bundel V bk . 483. — Noot van de commissie. 
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of duidelijk vaststaat dat de bezitsrechten daarop inderdaad zijn 
geabandonneerd; en 

b. of grond b e s c h o u w d w o r d t a l s //kennelijk verlaten//, op 
grond van eenige daarvoor a l s b e s l i s s e n d a a n g e n o m e n om
standigheid, bijv. niet-bewerking gedurende een zeker aantal jaren 
of, zonder aanneming van een in jaren uitgedrukten termijn, ge
durende zoodanigen tijd, dat die grond blijkens de begroeiing tot 
een zeker stadium van woestheid of tot algeheele woestheid is 
teruggekeerd. 

Omtrent de sub a bedoelde gronden nu is wel geen twijfel mogelijk 
dat de rechtstoestand, waarin zij verkeeren, geheel dezelfde is als 
die der eigenlijk woeste, nog nimmer ontgonnen, gronden. Daarom 
werd geheel overtollig geoordeeld eene speciale bepaling dienaangaande, 
zooals voorkwam in de vroegere ontginningsordonnantie voor Menado 
(Ind. St. 1879 n°. 89, art. 7, al. 2 ) ; zoodanige bepaling omtrent 
//kennelijk verlaten// grouden komt dan ook in de thans geldende 
voorschriften in Ind. St. 1896 n°. 107 niet voor. 

De bedoeling toch der vervallen bepaling was, dat de ontgonnen, 
doch kennelijk verlaten grond tot het v r i j e Staatsdomeiu zou terug-
keeren , wat werkelijk niet door den wetgever behoefde te worden ge
zegd ; want het is duidelijk dat , waar het verkregen recht op den 
grond door v e r l a t i n g is prijs gegeven , de beperking in de vrije be
schikking van regeeringswege over dien grond, heeft opgehouden, 
m. a. w. dat de grond weder gaat behooren tot den wo es t e n 
grond in de wettelijke beteekenis van dat woord. 

Het spreekt alzoo van zelf, dat de sub a bedoelde, w e r k e l i j k 
//kennelijk verlaten// grond in denzelfden rechtstoestand verkeert als 
grond, die nooit ontgonnen is geweest. En dit blijft hetzelfde of 
het domein onder de beschikking staat van het Gouvernement, zooals 
thans, of wel van de districten, zooals vroeger vóór de domeinver
klaring het geval was. Betitelt men kortheidshalve als //vrij domein// 
den beschikbaren, aan niemand in eigendom toebehoorenden grond, 
waarop geen beperkend recht rust, als bijv. het onderwerpelijk be
doelde, oorspronkelijk uit ontginning voortgevloeid bezitsrecht van 
den inlander, of welk ander recht ook, dan staat daar tegenover: 
domeingrond waarop w e l eenig recht, bijv. het evenbedoelde uit 
ontginning voortgevloeide inlandsche bezitsrecht rust. Indien nu dit 
recht wel op den grond h e e f t gerust, maar is geabandonneerd, dati 
rust op den grond geen recht meer en dan volgt hieruit onmiddellijk 
dat de grond weer vrij domein is. Dit is geen quaestie van wet of 
adat , geen voorschrift of gebruik, het is een onmiddellijk gevolg, 
een logische noodzakelijkheid. Het tegendeel aannemen met betrek
king tot den vóór de domeinverklaring bestaanden toestand zou 
leiden tot het aannemen van de ongerijmdheid, dat destijds grond, 
eens ontgonnen geweest, maar geabandonneerd en waarop dus niemand 
rechten uitoefende, verder ten eeuwigen dage aan het verkeer moest 
onttrokken blijven, een //adat// waarvan niemand het bestaan heeft 
beweerd, of zelfs zou kunnen aannemen. 
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Naast deze categorie van w e r k e l i j k //kennelijk verlaten" gronden 
staat elders eene andere categorie, namelijk van gronden die , 
krachtens zekere aangenomen keuteekenen, als kennelijk verlaten 
worden aangemerkt. 

Zoo vindt men in het résumé der uitkomsten van het onderzoek 
naar de grondrechten der inlandsche bevolking op Banka (blz. 10) 
vermeld dat het bezitsrecht van den eersten ontginner op grond, die 
niet meer bebouwd wordt, blijft voortduren, zoolang die grond nog 
verkeert in den toestand van //bloekar//, d. i. grond waarop zich 
houtgewas begint te ontwikkelen, doch dat dit bezitsrecht vervalt 
en de grond weder als woeste grond wordt aangemerkt, wanneer hij 
is geraakt in den toestand die wordt aangeduid met den naam 
//delas//, d. i. begroeid met redelijk hoog hout. 

In het résumé vo^r de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo 
leest men (blz. 13) : 

//In de Zuider-afdeeling (Sampit) kan de eerste ontginner op den 
ontgonnen doch verlaten grond nog circa drie jaren na het verlaten 
zijn vorige rechten doen gelden. 

Bewerkt hij na dien tijd den grond niet, dan mag die door 
anderen worden in bezit genomen, doch behoudt hij het vruchtge
bruik van zijn eigen aanplant daarop en het recht om vergoeding 
te eischen voor de beschadiging van zijn aanplant, door den nieuwen 
bezitter eventueel aangebracht//. 

In het hetzelfde résumé (zelfde blz.) wordt aangaande de volks
gebruiken in eene andere landstreek, ten aanzien van het bedoelde 
bezitrecht vermeld : 

'/In de tot de afdeeling Martapoera behoorende districten Beuoea 
Ampat en Margasari gaan die rechten in het eerste na één, en in 
het laatstgenoemde na drie jaren verloren//. 

Uit deze weinige voorbeelden, die met een aantal andere uit de 
verschillende resume's van het grondonderzoek in de buitenbezittingen 
zouden kunnen worden vermeerderd, blijkt het bestaan in de ver
schillende streken van volksgebruiken volgens welke de door ont
ginning verkregen bezitsrechten, bij niet bebouwing van den grond 
gedurende een korter of langer, hetzij in jaren uitgedrukt, hetzij 
naar bepaalde omstandigheden beoordeeld tijdsverloop, te loorgaan, 
wijl dan de grond wordt beschouwd of aangemerkt als Kennelijk 
verlaten en dus weder behoorende tot de woeste gronden. 

Bestond ook in de Minahasa een dergelijke adat? De in het 
résumé betreffende de residentie Menado vermelde uitkomsten vau 
het van regeeringswege ingestelde onderzoek en de mededeelingeu 
van andere onderzoekers laten geen twijfel, dat die vraag beslist 
ontkennend moet worden beantwoord. Het staat dus vast dat de 
adat daar zich verzet tegen eene fictie als de hoogerbedoelde, volgens 
welke niet-bebouwing gedurende zeker tijdsverloop den grond doet 
beschouwen als kennelijk verlaten. Het uit ontginning voortvloeiende, 
c. q. op de rechtverkrijgenden van den eersten ontginner overgegaan 
bezitsrecht op den grond is duurzaam, en onafhankelijk van al of 
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uiet gebruiken van den grond. Grond, hoe lang ook onbebouwd, 
mag niet om die reden beschouwd worden als //kennelijk verlaten//. 

De bepalingen nu der ontginningsordonnantie in lud. St. 1896 
n°. 107 zijn met deze adat in geenendeele in strijd. Eenige bepaling 
toch, dat onder bepaalde omstandigheden gronden zouden moeten 
of mogen gerekend worden kennelijk verlaten te zijn, komt daarin 
niet voor. De uitdrukking //kennelijk verlatene wordt alleen gebezigd 
in art. 2, al. 1, en de daar gegeven omschrijving constateert slechts 
dat grond, die werkelijk //kennelijk verlaten// is, evenals //woeste 
grond// behoort tot het //vrije staatsdomein//, hetgeen, naar hooger 
bleek, een feit is, niet voor bestrijding vatbaar, geen voorschrift 
dat in strijd zou zijn of kunnen zijn met de adat. 

En dat in de ontginningsordonnantie, gelijk boven gezegd, n i e t 
eenig criterium is gesteld welks aanwezigheid den grond zou doen 
beschouwen als //kennelijk verlaten//, is geschied met eene bepaalde 
bedoeling, zooals omstandig is uiteengezet in de officieele toelichting 
der regelen omtrent de ontginning van grond door inlanders op Java 
en Madoera, uitgegeven ter landsdrukkerij te Batavia, 1898, blz. 
18—24, welke toelichting op de in overeenstemming met de Java-
voorschriften vastgestelde ordonnantie van Menado ten volle toe
passelijk is. 

Ten duidelijkste blijkt uit die toelichting dat de vraag of er 
strijd bestaat tusschen de bedoelde agrarische voorschriften en de 
onderwerpelijke adat in de Minahasa beslist ontkennend moet worden 
beantwoord en het doel die adat te eerbiedigen vordert niet eene 
wijziging dier bepalingen maar integendeel het onveranderd behoud 
daarvan. Evenmin is door het hoofd van gewestelijk bestuur bij 
eenige hem in art. 2, al. 2, van Ind. St. 1896 n". 107 voorbe
houden beslissing, of op andere wijze, gehandeld in strijd met de 
bedoelde adat (hoedanige handeling dan ook in strijd zou zijn met 
de ontginningsordonnantie). Eene zoodanige beslissing is ook zeker 
niet de reeds hoogergenoemde residents-circulaire van 26 Mei 1901 
n°. 2345 , waaromtrent bereids werd opgemerkt dat zij alleen inhoudt 
eene bloote herinnering aan hetgeen de ontginuings-ordonnantie in 
Ind. St. 1896 n°. 107 bepaalt, welke herinnering wenschelijk werd 
geacht, bepaaldelijk met het oog op Gorontalo, waar verschillende, 
door de ontginners geabandonneerde gronden worden aangetroffen, 
en zulks, ter voorkoming dat die gronden op onwettige wijze door 
hoofden of hunne familieleden zouden worden in beslag genomen. 

Ook bij de Indische Eegeering werden bezwaren tegen's residents 
circulaire ingebracht. Bij onderzoek daarvan is gebleken dat deze 
ongegrond waren, en eveneens hun oorsprong vonden in hetzelfde 
hiervoren uitvoerig besproken misverstand. Uit hetgeen door de be
trokkenen werd aangevoerd bleek slechts vrees voor het verlies 
hunner bezitsrechten op in langen tijd niet bebouwde gronden, welke 
echter geenszins waren geabandonneerd. Dat voor zoodanige vrees 
geen gegrond motief bestaat, kan uit het vorenstaande blijken. Er 
bestond hier echter eene bijzondere aanleiding waardoor die vrees en 
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het hoogerbedoelde misverstand konden rijzen, doordat namelijk 
's residents circulaire bekend is geworden of zelfs aan de bevolking 
bekend is gemaakt ook in zulke negorijen, waar kennelijk verlaten 
gronden in het geheel niet voorkomen , zoodat licht te begrijpen is 
dat daar toen de indruk kon ontstaan, dat met de in de circulaire 
gebezigde uitdrukking //kennelijk verlaten// gronden bedoeld werden 
gronden, die in lang niet waren bewerkt. Toen echter de resident 
van dit misverstand, of van twijfel op dit punt, welke ook bij 
Europeesche bestuursambtenaren is voorgekomen, kennis kreeg heeft 
hij zich gehaast die onjuiste opvatting tegen te gaan door nadere 
schriftelijke toelichting en ook door bespreking met de inlanrïsche 
hoofden. 

Uit het vorenstaande blijkt dus dat geen gevaar bestaat voor 
krenking van volgens de adat bestaande grondrechten der inlandsche 
bevolking in de Minahasa, aangezien die rechten worden geëerbiedigd 
door de agrarische verordening in Ind. St. 1896 n°. 107 en die 
verordening ook door het bestuur juist wordt toegepast. 

Eenig bepaald omschreven geval, waarin die rechten zouden zijn 
geschonden, is trouwens niet aangewezen. Wel is beweerd dat zelfs 
met ten arbeidstelling aan de publieke werken menschen zijn gestraft, 
die op de poesakagronden hunner voorvaderen tuinen hadden aan
gelegd. Die bewering wordt echter pertinent door den resident tegen
gesproken ; naar zijne meening kan slechts zijn gedoeld op gevallen 
van ontginning van werkelijke //woeste gronden// zonder de ver
gunning, vereischt ingevolge art. 1 der meer aangehaalde ordonnantie 
in Ind. St. 1896 n°. 107, welke onwettige handeling strafbaar is 
gesteld bij art. 7 dier verordening. 

Omtrent hetgeen bedoeld wordt met de in de Staten-Generaal 
besproken beweringen, dat eigendomsrechten, door de adat te allen 
tijde geëerbiedigd, door den resident met een pennestreek te niet 
werden gedaan en dat aloude bezitsrechten op allerlei wijzen werden 
betwist, verkeert men in lndië in het onzekere; dit is echter zeker 
dat klachten daaromtrent noch bij het bestuur noch bij den bevoeg
den rechter zijn ingekomen, trouwens de Minahaser zou zeker niet 
schromen zich ter zake tot dezen te wenden, wanneer iets van dien 
aard mocht gebeuren. Vermoed wordt door den resident, dat men 
hiermede het oog had op zijn aanschrijving aan de controleurs van 
4 Dec. 1897, waarbij zij er aan herinnerd werden dat door de 
domein verklaring (Ind. St. 1877 n°. 55) de zoogenaamde //palaoe 
of apar rechten// ' natuurlijk te niet waren gedaan. 2 Te dien aanzien 
zij nog het volgende aangeteekend : 

In //Het landbezit in de Minahasa// van G. A. Wilken'3 vindt men 
op blz. 109 vermeld, dat //ieder individu het recht heeft om van 
tot zijn district behoorende gronden, die nog nimmer geoccupeerd 

1 A p a r beteekent i n b e z i t n e m e n ; p a l a o e is v e r b i e d e n , v e r b o d e n . 
— Noot van liet origineel. 

2 Zie echter art. 62 lid 5 regeeringsreglement. — Noot van de commissie. 
3 „Verspreide geschriften", 1912, I I , bh. 356—357. — Noot van de commissie. 
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zijn, overal en te allen tijde een gedeelte te ontginnen, z o o v e e l 
hij in s t a a t i s t e b e a r b e i d e n . Tot deze ontginning was vroeger 
alleen de kennisgeving aan het districtshoofd een vereischte, zonder 
dat deze het recht had die ontginning (e weigeren. Van bestuurs-
wege is echter hierin eene verandering gebracht, ten gevolge van 
de roekeloosheid, waarmede men voortging steeds nieuwe woeste 
gronden te ontginnen, zonder dat dikwijls de noodzakelijkheid daar
voor bestond, zoodat zulks op den langen duur tot algeheele ont-
wouding zou geleid hebben. Daarom werd aan de hoofden toegekend 
de bevoegdheid om hunne toestemming tot het ontginnen te weigeren, 
z o o de n o o d z a k e l i j k h e i d d a a r v o o r n i e t g e b l e k e n w a s . 
Voor de vergunning om woeste gronden te ontginnen, wordt aan 
de hoofden niets betaald, en de ontginning gaat ook met geene 
formaliteiten gepaard. De vergunning verkregen hebbende m o e t 
m e t de o n t g i n n i n g d a d e l ij k e e n a a n v a n g w o r d e n ge 
m a a k t , daar de vergunning hoegenaamd geen rechten op den grond 
schept, en deze alleen door het feit van ontginning verkregen 
worden//. 

Ieder individu kon dus volgens de adat een stuk boschgrond 
ontginnen, z o o v e e l hij i n s t a a t w a s t e b e a r b e i d e n , terwijl 
m e t de o n t g i n n i n g d a d e l i j k e e n a a n v a n g m o e s t w o r d e n 
g e m a a k t . 

Had men eenmaal de vergunning bekomen, dan werden er de 
noodige grensteekens geplaatst, opdat iedereen zou kunnen weten 
dat die grond niet meer vri j , in bezit genomen, g e a p a r d was, 
e d o c h m e t de v e r p l i c h t i n g , zooals boven is aangeteekend, 
om d i e n g r o n d d a n o o k z o o s p o e d i g m o g e l i j k t e o n t 
g i n n e n , d a a r de v e r g u n n i n g h o e g e n a a m d g e e n r e c h t e n 
o p d e n g r o n d s c h i e p . De grond van de noodige grensteekens 
voorzien was dan p a l a o e , verboden terrein voor anderen. 

Langzamerhand ontstond echter het m i s b r u i k van de zijde der 
aanzienlijken (de kleine man zag die verkrachting van de adat met 
leede oogen aan, maar durfde zich niet verzetten), dat men groote 
uitgestrektheden a p a r d e en voor p a l a o e verklaarde, z o n d e r 
d a t m e n in s t a a t w a s d i e te b e a r b e i d e n en z o n d e r d a t 
m e n d a d e l ij k e e n a a n v a n g m a a k t e m e t de o n t g i n n i n g , 
dus geheel in strijd met de adat. Men begeerde die gronden, in 
den regel niet de slechtste, voor het nageslacht. Of de kleine man 
daardoor zich moest behelpen met minder vruchtbare gronden, of 
wel in het geheel geen gronden kon krijgen voor zijne tuinen, kwam 
niet in aanmerking. 

Aan deze en andere misbruiken is met de domeinverklaring en 
de daarop gevolgde agrarische regelingen een einde gekomen. 

De resident, die gedurende zijn diensttijd als ambtenaar de ge-
heele domeinverklaring heeft medegemaakt, schrijft in zijn over deze 
aangelegenheden handelend rapport : //Ik heb mij er van kunnen 
overtuigen hoe willekeurig vroeger door verschillende hoofden over 
de gronden werd beschikt ten nadeele van den kleinen man ; hoe 
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de beste gronden werden gegeven aan familie en vrienden ; hoe zij, 
die het middel wisten te vinden om het hoofd gunstig voor zich te 
stemmen wel eens vóór gingen; hoe gronden, die het volk voor 
den landbouw noodig had, verkwanseld werden aan Europeanen en 
vreemde oosterlingen, geheel in strijd met de adat. De Eegeering 
was niet alleen bevoegd tot de domeinverklaring, maar die domein
verklaring was dringend noodzakelijk in het belang van land en 
volk. De landbouwer zelf klaagt dan ook niet en wenscht nog 
minder den ouden toestand terug'/. 



SERIE M. 

MINAHASA. 

N°. 10. 

CONTEACTEN OMTRENT GEONDEN IN TONDANO. 

Vertaling van do verhandeling van H. J. Loemanauw, hoekoem kedoea 
van Kakaskasen (1902), opgenomen in Adatreclitbundel I I I , blz. 169. De 
vertaling en de noten zijn van de commissie voor het adatrecht. Het tusschen 
() geplaatste is duidelijkshalve door haar ingevoegd. 

Gebruiken bij de bewerking van sawahvelden te Tondano. 

Vele welvarende lieden te Tondano beschikken thans over groote 
rijstvelden, want zij hebben vaak, behalve hun pasinigronden (in
dividueel bezeten gronden), nog gronden die aan hunne familie 
toebehooren maar die bij hen in voortdurend gebruik zijn en som
migen hebben daarbij nog sawahs die door anderen aan hen zijn 
verpand. Zulke lieden hebben het heel goed, behoeven niet be
vreesd te zijn dat zij ooit honger zullen lijden want zij krijgen aldus 
veel padi. 

Soms bewerken zij die sawahs zelf nl. wanneer zij vele kinderen 
of familieleden hebben die al veldarbeid kunnen verrichten; in dit 
geval geven zij die sawahs niet aan anderen om ze te bewerken. 

I. Maar wanneer zij geen kinderen of andere familieleden hebben 
die hen kunnen helpen in het bewerken der sawahs, dan bepalen 
zij hoeveel zij zelf bewerken kunnen en de rest geven zij dan in 
handen van andere lieden, die zich verbinden die sawahs te bear
beiden. Men zegt dan : 

J. L. t o e a n t a n a h t i m o j o wia Si H a b ë l K o e s ë n 1 of 
anders gezegd, Si H. K. t i n o j o a n ni J. L. mëkë t a n a h 
n i i t a e . 2 

De gewoonte is dat ook de grondbezitter de zaaipadi verstrekt, 
de bewerker den grond schoonmaakt, dien omploegt, onkruid wiedt 
en den aanplant verzorgt tot die rijp is; als de padi rijp is wordt 
die (tusschen hen beiden) verdeeld. 

(De verdeeling gaat zoo:) de grondbezitter, iu-bewerking-gever 
(timojo) verdeelt de padi terwijl die nog te velde staat en nu kiest 

1 J. L. , grondbezitter, is de in-bewerking-gever van Habël Koesën. 
2 H. K. is de bewerker (deelbouwer), ten aanzien van dien grond, voor J, L. 
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de bewerker welke van die twee deelen hij wil houden. Neemt de 
laatste op zich alle padi te oogsten, dan betaalt de in-bewerking
gever snijloon voor zijn aandeel. 

2. Een schriftelijk contract wordt gewoonlijk niet door den timojo 
met den tinojoan opgemaakt ; ook roepen zij er geen getuigen bij ; 
alles gaat in goed vertrouwen. Maar ik heb nog nimmer ervan 
gehoord dat ooit vroeger of later tusschen een timojo en een tino
joan een geschil is ontstaan omdat bewijs ontbrak; dat is te zeggen 
wanneer zij maar waren lieden van goed gedrag. 

II. Nu iets over de verpanding van sawahvelden te Tondano. 
Er zijn ten aanzien van sawahs drie soorten van pandcontracten 

te Tondano in gebruik, de ga d a ia n m a t i , de g a d a i a n b er-
fa o en ga en de g a d a i a n t i a d a b o e n g a . ' 

1. De g a d a i a n m a t i gaat zoo : wanneer A , grondbezitter, groote 
behoefte heeft aan geld, leent hij geld van B en geeft hem zijn 
sawahveld in pand met het recht dit te bewerken; men maakt nu 
een schriftelijke overeenkomst op waarin wordt bepaald dat, indien 
de schuld binnen 5 jaar of een anderen bepaalden tijd niet wordt 
ingelost, het pandcontract vervallen is en de grond zal toebehooren 
aan den geldschieter. 

2 ( g a d a i a n b e r b o e n g a). Er wordt geld geleend en een sawah 
in pand gegeven en een geschrift opgemaakt als in het eerste geval, 
de grondbezitter en de geldschieter komen nu overeen dat de 
geleende som na verloop van drie jaren of een anderen te bepalen 
tijd 10 pCt. of meer rente zal dragen, n.1. indien de grondbezitter 
niet binnen den bepaalden tijd de geleende som terugbetaalt. 

3 ( g a d a i a n t i a d a boenga) . De grondbezitter leent geld en 
verpandt zijn grond aan den geldschieter en maakt een schriftelijke 
overeenkomst op met getuigen. Over de geleende som is geen rente 
verschuldigd. Als nu de grondbezitter den grond inlost, wordt er 
niet verder over gesproken; hij ontvangt den grond terug met den 
paudbrief. 

III . Het gebeurt ook wel dat grondbezitters, die een huis of 
huisraad of een os of een duur paard willen koopen, den koopprijs 
voldoen, d e e l s door het geven van contant geld dan wel door iets 
anders in ruil te geven, dee l s door den verkooper het recht te 
geven gedurende b.v. een of twee jaar een stuk van zijn grond, 
b.v. 2 of 3 tëktëk, te bewerken en daarvan de padi te oogsten. 
Zij maken daarvan dan een schriftelijke overeenkomst op met ge
tuigen en als de tijd om is krijgt de grondbezitter zijn grond en 
het geschrift terug. Men noemt dit (contract) ni e ram. 

IV. Ook gebeurt het wel dat een grondbezitter geld leent of een 
paard of een os koopt en nu zijn sawah voor 5 of 6 jaren in be
werking geeft (aan den geldschieter of verkooper) met dien verstande 

1 Dns : vervallend pandrecht; rentedragend pandrecht; niet rentedragend 
pandrecht. 
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dat) de opbrengst van de sawah strekt in mindering van de leen
schuld of van den koopprijs. Als de tijd om is ontvangt de grond
bezitter zijn sawah terug. Ook dit noemt men e ram. 

V. Verder! Ik vind dat het betaamt dat de lieden, die zulke 
sawah velden in gebruik hebben, elk jaar een deel van den winst 
behooren af te geven. Immers: 

t en e e r s t e : als de grondeigenaar niet in moeilijkheden zit of 
zorg heeft door vele zaken die hem bezighouden, zal hij er zeker 
niet toe overgaan zijne sawahs te verpanden ; 

t en t w e e d e : wanneer een grondbezitter die zijn sawah verpand 
heeft aan een ander, nu nog zich moet verbinden om interest te 
betalen van zijn schuld, krijgt het bestuur daarvan maar last en 
hoofdbreken en bovendien wordt den grondeigenaar nog last aange
daan, die er arm van kan worden en zijn sawah kan verliezen. 

Daarom is het dat m. i. hij die den grond mag gebruiken daarvan 
rente zou moeten betalen zonder dat de grondbezitter zich behoefde te 
verbinden om iets aan den ander te geven, omdat de geldschieter 
toch al duizende procenten trekt uit de opbrengst van de sawah 
en ten slotte bovendien nog zijn geld terug krijgt van den grond
bezitter als deze geld genoeg heeft verzameld om de verpande sawah 
weer in te lossen. 

VI. Ben o u d e g e w o o n t e . 
Er is verschil tusschen de regelen die te Tondano worden in acht 

genomen en die welke van oudsher bestaan in de negorij Kakaskasën. 
Te 'Tondano is het nl. aan anderen dan hen die het voortdurend 

gebruiksrecht hebben, ' hetzij van sawahs hetzij van droge velden, 
niet vergund op dien grond bijv. sago te planten of een vijver 
aan te leggen, zelfs niet langs de grens van dien grond. Men vreest 
daar nl. dat zij, die beginnen zouden met sago te planten of een 
vijver aan te leggen, eindigen zouden met zich van den grond zelf 
meester te maken. Nu dit eenmaal verboden is, kan het dan ook 
niet worden toegestaan. 

Maar te Kakaskasën is er van oudsher tot op den tegenwoordige)! 
tijd een (andere) regel geldende; hier immers vindt men honderde 
boomen die geplant zijn langs den kant eener waterleiding op grond 
die (aan anderen) toekomt hetzij als pasini — individueel bezit — 
hetzij als familiegrond. Ook anderen dan den grondbezitters staat het 
vrij sago te planten of vischvijvers bij die waterleidingen aan te 
leggen, mits men daarbij maar een zekere strook ter breedte van 
vijf vadem, gerekend van den kant van het water en aan beide 
zijden van het water, niet overschrijdt, welke strook genoemd wordt 
p e n g a l a s . Die strook behoort aan allen en zelfs aan vreemdelingen 

1 Men leze hier: „ a a n a n d e r e n d a n d e op d e n g r o n d r e c h t h e b 
b e n d e n " . Dat hier gesproken wordt over „voortdurende gebruikers" is voor
namelijk daaraan toe te schrijven dat te Tondano nagenoeg alle grond is 
familiegrond die echter onder de familieleden ten voortdurenden gebruike 
verdeeld is. 
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kan het vergund worden daar sago te kloppen. Zoo komt het dat 
men hier vele sagoboomen en vijvers aantreft midden in grond die 
aan bepaalde personen toebehoort, zonder dat iemand daartegen 
bezwaar maakt, welke dan worden verzorgd en onderhouden door 
degenen die de boomen geplant of die vijvers gemaakt hebben. 

VI. Daarom, als de hooge regeering er toe mocht overgaan, een 
wetgeving tot stand te brengen omtrent de grondrechten in de 
Minahasa, laat men dan vooral ten aanzien van elk district goed 
nagaan hoe de bepalingen zijn van de oude lieden ' of nog liever 
de bepalingen die in vroegere tijden door de hoofden gemaakt zijn, 
opdat later aan de bevolking geen nadeel worde toegebracht. 

[Men vergelijke hierbij de aanteekeningen op blz. 171—173 van 
bundel I I I , blz. 172—174 van den herdruk.] 

1 De bedoeling is : Hetgeen oude lieden omtrent de in elk district geldende 
gewoonten weten te vertellen. 
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M I N A H A S A . 
N°. 11. 

BOKPSINRICHTING EN" GRONDENRECHT (1906—1910). 

A. V o o r b e r e i d i n g van eene i n l a n d s c h e g e m e e n t e -
o r d o n n a n t i e voor cl e M i n a h a s a . 1 

I. Uittreksel nit een nota samengesteld op het departement van 
binnenlandsch bestuur (1908), vermoedelijk van de hand van den 
controleur P. A. Moorrees. 

1. O n t s t a a n der d i s t r i c t e n in de M i n a h a s s a . 
Het district in de Minahassa bestaat niet uit een zuiver om admi

nistratieve redenen saamgevoegd aantal dorpen , maar is voortgekomen 
uit de vroegere pekasaän , den geterritorialiseerden stam, en zooveel 
beteekenis had deze omstandigheid, dat, bij de samenvoeging van 
verschillende pekasaäns tot districten 2 om politieke redenen, steeds 
rekening werd gehouden met de afstamming der bevolking van de 
te vereenigen pekasaäns en den band, die tot dusver de samenstel
lende deelen dier pekasaäns vereeuigde. Men zou een district, be
woond door Toöe'ntemboan (bijv. Langowan), nimmer hebben ver-
eenigd met een aangrenzend district bewoond door Toöe'ndano bijv. 
Kakas), en evenmin een district bij de inlijving gesplitst hebben 
door bijv. een paar negerieën van het eene af te scheiden om deze 
bij een nahurig district te voegen. Een dergelijke maatregel zou bij 
de betrokken bevolking groote ontevredenheid verwekt hebben , omdat 
zij zich één gevoelde met het district, waartoe zij historisch behoorde 
en zij door die afscheiding uit het stamverband zou gerukt worden. :! 

1 V.an vaststelling van zulk eene wettelijke regeling is , in 1911, voorshands 
afgezien. In dezen bundel wordt niet opgenomen wat bloot beteekenis heeft 
tot toelichting van of critiek op het ontwerp, maar enkel da t , wat inlichting 
geelt omtrent geldend adatrecht. 

2 Volgens een zich bij het Gouvornementsbesluit van 14 Juni 1824 n°. 10 
(Staatsblad n°. 28a) bevindenden staat telde men destijds in de Minahassa 27 
districten. De indeeling in Staatsblad 1856 n». 28 geeft een aantal van 26 distric
ten aan, welk aantal in latere jaren herhaaldelijk is ingekrompen en blijkens 
Staatsblad 1903 n°. 249 ten slotte is teruggebracht tot 18. [Laatstelijk bij'Stbl. 
1908 n°. 305 tot 16 districten, zie boven blz. 1. — Toevoeging van de commissie.] 

3 Nog wordt bij splitsing en samenvoeging van districten blijkbaar met het 
stammenverschil rekening gehouden. Zoo is bij de reorganisatie in Stbl. 1908 
n°. 305 het district Kakaskasën opgeheven en het daartoe behoorend gebied 
ingedeeld bij de districten Tomohon-Sarongsong, T o m b a r m e n Menado, evenals 
Kakaskasën bewoond door lieden van den Toöemboeloe-stam. Anders is gehan
deld bij de vorming van het tegenwoordige district Pasan Ratahan Ponosakan, 
dat de oude stammen Bentëna en Belang omvat. — Noot van de commissie. 
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De pekasaäns, waarvan de samenvoeging door het Europeesch 
Bestuur wenschelijk geoordeeld werd, vereenigde men dan ook steeds 
in h u n gehee l tot een nieuw district, en in den regel in dier 
voege dat de minst belangrijke pekasaän als //een onderdistrict// 
aangemerkt werd. 

Hierdoor kon de oorspronkelijke toestand gemakkelijk weer in het 
leven geroepen worden, wanneer zulks noodig bleek, zooals het 
geval is geweest met de districten Toöelimambot en Toöelian, die 
aanvankelijk als pekasaän ieder op zich zelf hebben bestaan, ge
durende het Engelsch tusschenbestuur werden vereenigd, en later 
weder gesplitst werden. 

2. D i s t r i c t s h o o f d e n . 
Werd oudtijds het bestuur over de pekasaäns gevoerd door stam

hoofden , die zich als zoodanig opwierpen of door het volk gekozen 
werden, ook nu nog, nadat het Gouvernement reeds lang de be
noeming der districtshool'den aan zich heeft getrokken , is de afkomst 
van het te benoemen hoofd een gewichtige factor. Wel was het ambt 
van districtshoofd in de Minahassa niet erfelijk, doch veelal volgde 
de zoon_ den vader op, ten minste wanneer deze door geschiktheid 
en leeftijd daarvoor in aanmerking kwam. Anders werd een lid van 
een andere hoofdenfamilie uit dat district benoemd. 

De regeling, vervat in Staatsblad 1881 n°. 19, maakte de Mina-
hassasche districtshoofdeu, die tot dien tijd min of meer het karakter 
van stamhoofd waren blijven dragen, tot bezoldigde Gouvernements
ambtenaren (sedert eenige jaren leggen zij ook den ambtseed als 
zoodanig af; Staatsblad 1898 n°. 217), maar dit neemt niet weg 
dat de Regeering blijkens de missive van den Eersten Gouvernements-
Secretaris van 12 Januari 1893 n°. 87 hen nog min of meer als 
//hoofden// beschouwt, het in beginsel gewenscht acht hen zoo lang 
mogelijk 4 te laten over het volk, waaruit zij gekozen zijn, en dat 
bij hunne benoeming ' nog steeds op de herkomst der 'candidaten 
wordt gelet, zoodat het eene zeldzaamheid is dat het districtshoofd 
stamt uit eene niet in het betrokken ressort thuis behoorende familie. 

3. B e s c h i k k i n g s r e c h t der d i s t r i c t e n ove r den g r o n d . 

De binnen de grenzen der pekasaän gelegen grond, hetzij bebouwd 
of onbebouwd, werd geacht toe te behooren aan het //district//, uit 
welke beschouwing voortvloeide dat alleen de tot het district be
hoorende personen tot het gebruik der bosschen en het ontginnen 
van gronden vrijelijk werden toegelaten, terwijl van de buiten de 
pekasaän staande personen eene recognitie werd geheven, welke niet-

1 Elders deelt de steller dor nota mede: „Sedert de districtshoofdeu van 
stamhoofden gouvernements-ambtenaren geworden zijn, worden zij in den 
laatsten tijd zelfs overgeplaatst naar districten, waar zij oorspronkelijk niet 
thuis behooren en zich dus niet meer één gevoelen met het ressort, waar
over zij zijn aangesteld". Dit werd aanbevolen in het rapport-Gallois. Vgl. de 
aan den resident bij Stbl. 1909 n«. 488 gegeven bevoegdheid. — Noot van 
de commissie. 

2 
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leden op die eventueel ontgonnen gronden geen duurzame gebruiks
rechten konden erlangen, en door een adatverbod van het verwerven 
van grondrechten buiten hun district waren uitgesloten. ] 

Binnen de grenzen van het district waren de gebruiksrechten der 
tot de pekasaän behoorende personen mede aan de door het districts
hoofd als vertegenwoordiger cler rechtsgemeenschap genomen beschik
kingen, o. a. ten aanzien van de volgorde der bebouwing enz., 
onderworpen, en, zijn deze adatregelen ook langzamerhand verzwakt, 
de beschouwing dat niet-leden van het district geen woeste gronden 
ter ontginning kunnen bekomen noch, boschproducten zonder be
hoorlijke vergunning van het districtsbestuur mogen inzamelen, is 
geenszins verflauwd. 

4. B e z i t t i n g e n de r d i s t r i c t e n . 
a. De districtskassen. 

In de eerste plaats de zgn. districtskassen. 
De inkomsten dezer kassen, welke uit den tijd van de invoering 

der Gouvernementscultures dagteekenen, bestonden oudtijds o. a. uit 
eene korting van 25 ets. op elke picol koffie, die de koffieplanter 
tegen f 14 in het Gouvernementspakbuis afleverde, en later voor
namelijk uit contribution voor afkoop van heeren- en cultuurdieusten 
(vertrouwelijke nota dd. 28 September 187 8 van den Resident 
van Menado), voorts uit plaatselijke heffingen b.v., zooals in 
het district Sonder geschiedde, door de inschrijving van de ver-
vreemdiug van een stuk grond in een daartoe bestemd register 
afhankelijk te stellen van de betaling van f 0.50 aan de districtskas 
aldaar. 

Toevallige baten voor die kassen waren somwijlen de geldelijke 
schadeloosstellingen, welke in voorkomende gevallen door het Gou
vernement ter zake van overneming van districtsbezittingen werden 
uitgekeerd ; o. a. werd voor een door de bevolking der districten 
Tondano Toulian en Tondano Toulimambot in negorijdienst gebouwd 
huis en voor den afstand der Inlandsche gebruiksrechten van den 
daarbij behoorenden grond, door het Gouvernement eene som van 
f 5000 in de kassen der genoemde districten gestort. 

Uit deze districtskassen werden oudtijds gevonden de gelden, 
benoodigd tot aankoop te Menado en Amoerang van zgn. kalakeran-
gronden, op welke eigendommen hieronder wordt teruggekomen. 
Voorts werden daaruit betaald de traktementen van mindere ambte
naren, als districtsschrijvers, voor zooverre daarin niet door het 
Gouvernement werd voorzien ; soms ook toelagen aan personen, die 
in het speciaal belang der districten werkzaam waren, gelijk o. a. 
gebeurd is bij de opmeting der districtsgrenzen door den Gouver-
nementslandmeter , aan welken ambtenaar uit de 

1 Deze adat is in onbruik geraakt; het komt tegenwoordig in de Minahassa 
allerwegen voor dat de bevolking door koop, inpandneming, erfenis als 
anderszins in het bezit is geraakt van gronden, gelegen buiten het district 
harer inwoning. 
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gezamenlijke districtskassen eene maandelijksche toelage van f 150 
boven zijn traktement werd uitbetaald. 
_ Voor zooveel bekend, bepalen de inkomsten der districtskassen 

zich tegenwoordig tot de rente van uitgeleende gelden l en de huur 
van tafeltjes in niet aan het Gouvernement toebehoorende passer-
loodsen. 2 

Dikwijls komen deze kassen de negorijen te hulp bij de betaling 
van de verschillende benoodigdheden als vensterglas, sloten, spijkers, 
verf en kalk, enz. voor de oprichting van Gouvernementsscholen 3 ; 
ook de kosten voor het metselen van duikers, het bouwen van 
houten bruggen in de negorij wegen of voor andere zaken van alge
meen districtsbelang worden meermalen uit de districtskassen bestreden. 

Deze kassen worden overeenkomstig door het Hoofd van gewestelijk 
bestuur gegeven voorschriften door het betrokken Districtshoofd onder 
controle van het Europeesch bestuur beheerd. 

b. Kalakerangronden. 

Gelijk hierboven gezegd, oefenen de districten qua tales eigendoms
rechten uit op de ter hoofdplaats Menado en te Amoerang gelegen 
zgti. //kalakerau//-gronden, welke rechten in de openbare registers 
ten name der //bevolking// van het betrokken district staan inge
schreven en waarvan ten laste der districtskassen verpondingsbelasting 
werd betaald. 4 

De aankoop dezer kalakerangronden dagteekent uit den tijd van 
de Gouvernementscultures, toen de producten, bij gebrek aan Gou
vernementspakhuizen in de binnenlanden, nog ter plaatse van 
afscheep, ni. te Menado en Amoerang, moesten worden opgeschuurd, 
te welken einde op die plaatsen op kosten der betrokken districten 
loodsen werden opgericht en personen met de bewaking der producten 
werden belast. 

6 pCt. van gelden aan landbouwers uitgeleend om hen in de gelegenheid 
te stellen, verpande gronden in te lossen, landbouw-werktuigen on ploe°vee 
te koopen; aan handelaren voor hun bedrijf enz. 

2 Niet zeiden werden ook gelden uitgeleend aan hoofden of andere aan
zienlijken en dan niet altijd voor doeleinden als hier worden genoemd; opvol
gende residenten hebben hiertegen maatregelen genomen. Door het di'striets-
bostuur van Kakas-Kombokên werden, vooral om te bereiken dat dergelijke 
mtleenmgen voortaan zouden zijn buitengesloten, voor het in de distrietskas 
beschikbare geld in 1898 of 1899 aandeelen genomen in de „Menadosehe 
Hulpbank", welke instelling zich ten doel stelt voor nuttige doeleinden tegen 
matige rente gelden uit te leenen tegen persoonlijke of zakelijke zekerheid. 
— Noot van de commissie. 

3 Verreweg het grootste gedeelte der Gouvernementsscholen in de Mma-
liassa is door de bevolking van een of meer dorpen opgericht, welke scholen 
door haar worden onderhouden, ten einde gratis onderwijs te erlangen. 
^ * Ter hoofdplaats Menado bevindt zich een terrein, bekend onder den naam 

Kalakeran Aris , eigendom van het vroegere district Aris en in de eigen-
domsregistcrs ingeschreven ten name der bevolking van het district Aris. 
Bij de inlijving van dat district bij het district Menado heeft geen over
schrijving plaats gehad; mogelijk later'? Een distrietskas bestond in dat 
district althans in 1900 niet meer. De verponding werd voldaan door het 
districtshoofd van Menado, die ook de grondhuren van het perceel inde. — 
Noot van de commissie. 
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Sedert voor dit doel onnoodig geworden, dienen deze gronden, 
voor zooverre de rechthebbende bevolking daarin niet belemmerd 
wordt door personen, die zich daar in den loop der tijden clandestien 
hebben gevestigd, nog tot logies der bewoners van de betrokken 
districten, wanneer deze om de een of andere reden tijdelijk te 
Menado en Amoerang moeten verblijf houden. Die gronden zijn 
meest van Europeanen gekocht en jaarlijks betaalt de //bevolking 
van het betrokken district//, i. c. de districtskas, de verschuldigde 
verponding. Verscheidene dier perceelen zijn later weder verkocht ; 
o. a. staat de tegenwoordige Residentswoning op een dergelijk perceel. 

De opbrengst werd in de betrokken districtskas gestort, evenals 
de aankoop dier gronden door de districtskas was bekostigd. 

c. Gebouwen voor den openbaren dienst. 

Yoorts bezit het district kantoren, passerloodsen, hier en daar 
apotheken tevens werklokalen voor de dokters-djawa, allen gebouwen 
die door de bevolking (dikwijls van het geheele district) in per
soonlijkeu dienst zijn gebouwd, en bij de oprichting waarvan de 
districtskassen geldelijken steun hebben verleend. ' 

Het onderhoud dier gebouwen geschiedt thans nog op de zelfde 
wijze, wettelijk echter blijkbaar in negorijdienst (vgl. Staatsblad 1899 
n°. 270 juncto 1903 n°. 359 2). 

5. O n t s t a a n de r n e g o r i j e n in de M i n a h a s s a . 

De dorpen in de Minahassa hebben hun ontstaan te danken aan 
uitzwermingen van de tot de moeder-negorij eener pekasaän behoo-
rende personen. 3 Aangezien men geen duurzame rechten kon ver
krijgen op gronden, niet gelegen binnen het gebied van den stam 
waartoe men behoorde, werden alleen die gronden in beslag geno
men of ontgonnen , welke van het eigen stamgebied deel uitmaakten, 
zoodat een nieuw gesticht dorp steeds bleef behooren tot de pekasaän 
waaruit het was voortgekomen. De nederzetting werd aanvankelijk 
van de moeder-negorij uit bestuurd, vervolgens door benoeming van 
een hoofd meer aan zich zelf overgelaten, en ten s l o t t e als zelf
s t a n d i g e negor i j erkend. 

f. Negorij bestuur. 
Elke negory — men telt een 300tal dorpen, verdeeld over de 

1 8 * Minahassa-distrieten — heeft haar eigen, binnen nauwkeurig 
bepaalde grenzen omsloten ressort, haar eigen bestuur en haar eigen 
bevoegdheden. 

Aan het hoofd van het negorij bestuur staat de Hoekoem Toewa. 
Oudtijds werd deze rechtstreeks door het districtshoofd benoemd, 

1 De districtsgevangenisson zijn in de laatste jaren door het Gouvernement 
overgenomen. 

2 Zie thans Stbl. 1912 n°. 504. — Noot van de oommissie. 
3 Vgl. Adatrechtbundel I I I , blz. 141, opmerking 3. Een negorij, door zoo

danige uitzwerming gevormd, heet matani. — Noot van de commissie. 
1 Thans 16. zie boven blz. 1. — Noot van de commissie. 



2 1 MINAHASA 

doch sedert de Resident Jauszen in 1854 het stelsel van verkiezing 
door de negorij-leden invoerde ' is deze instelling blijven bestaan en 
is de benoeming door het hoofd van gewestelijk bestuur in den 
regel de bevestiging eener volkskeuze; alleen wanneer om bijzondere 
redenen of omstandigheden, ter beoordeeling van het gewestelijk 
bestuurshoofd, aanstelling van een nieuw dorpshoofd zonder vooraf
gaande verkiezing wenschelijk geacht wordt, vindt aanstelling 
rechtstreeks door den Resident plaats. 2 

Verkiezing — waartoe binnen een maand na het openvallen der 
functie alle kiesgerechtigden in de negorij door het districtshoofd, 
na overleg met den betrokken Controleur van het Binnenlandsch 
Bestuur, worden opgeroepen, — is regel. Wordt geen volstrekte 
meerderheid verkregen, moet om de een of andere reden de ver
kiezing ongeldig verklaard worden of oordeelt het Hoofd van ge
westelijk bestuur om bijzondere redenen de aanstelling van den 
gekozene niet raadzaam, dan vindt herverkiezing plaats, in welk 
geval de Resident, wanneer de door de bevolking gekozen persoon 
voor het ambt van negorijhoofd ongeschikt wordt geacht, zich de 
aanstelling van een meer geschikt persoon heeft voorbehouden. 

Het negorijhoofd is, onverminderd de verplichtingen, hem opgelegd 
in het Reglement op het rechtswezen in de residentie Menado 
(Staatsblad 1882 n°. 27), in het algemeen administratief aansprakelijk 
voor den goeden gang van zaken, het beheer en de huishoudelijke 
belangen, de gemeente betreffende. 

Zijne inkomsten bestaan , behalve uit collecteloon voor de inning van 
belastingen , uit de beschikking over de persoonlijke diensten , waartoe 
de mannelijke negorij bevolking te zijnen behoeve verplicht is, c. q. 
over de afkoopsommen daarvan. De op de adat steunende instelling 
dezer pinontol- en toelangan-dieusten is bij gewestelijk besluit geregeld.'1 

Behalve uit den Hoekoem Toewa bestaat het negorij-bestuur, 
waarvan de formatie door den Resident wordt vastgesteld 4, uit de 
wijkhoofden of kapala djaga, waartoe mede de Inlandsche laudmeter 
(pengoekoer tanah) gerekend wordt, voorts uit den negorijschrijver 
en uit de mewëtëngs of assistenten der wijkhoofden. 

De kapala djaga — elke wijk bestaat gemeenlijk uit een 25tal 
woonerven van belastingplichtigen — worden krachtens de gewestelijke 
regeling door het üistrictshoofd na overleg met den Controleur der 
betrokken afdeeliug benoemd en ontslagen ; de mewëtengs na raad
pleging van het betrokken negorijbestuur eveneens door het Districts
hoofd , echter buiteu bemoeienis van het Europeesch gezag. 

1 Zie Adatreohtbundel VII , blz. 107 en 360. — Noot van do commissie. 
5 Vgl. artikel 1 van het besluit van den Kesident van Menado dd. 5 November 

1898 n°. 666, gewijzigd bij diens besluit van 23 Februari 1900 n°. 100. [Opge
nomen in Adatreohtbundel VII , blz. 360—363. — Toevoeging van de oom 
missie.] 

3 Deze pinontoldicnsten worden thans uitdrukkelijk tot de negorijdiensten 
gerekend; Historische Nota over art. 57 U.K. blz. 56 en 147 — Kol. Verslag 
1903 Bijlage J. I. 

4 Vroeger was dit bestuur eenhoofdig; M. G-. S. 12 Januari 1898 n°. 87. Zio 
voorts Bijblad 5134 art. 8 al. 2. 
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De leden van het iiegorijbestuur zijn vrijgesteld van heeren- en 
negorijdiensten en van de betaling van hoofdelijke belasting, doch 
genieten, behalve het negorijhoofd, geen rechtstreeksche inkomsten 
ter zake der uitoefening hunner function. 

g. Negorijdiensten. 
De instelling der negorijdiensten, waaromtrent aan het Bestuur is 

voorbehouden (zie Bijblad 5434 art. 8) om daarin orde en regelmaat 
en bovenal vermindering van druk voor de negorijlieden te brengen 
en waarmede de controle op het beheer en de aanwending der af-
koopgelden gepaard gaat, heeft in de eerste plaats ten doel de 
behartiging van gemeente-, in ruimeren zin van gemeenschappelijke 
belangen der leden eener negorij. 

Over het al of niet uitvoeren in negorijdienst van een werk, bijv. 
het graven van eene waterleiding ten behoeve der tot de negorij 
behoorende bouwvelden, beslist de meerderheid der tot het kiezen 
van een negorijhoofd bevoegde personen. 

De band, die het dorp aan het district hechtte en in zekeren zin 
nog hecht, is nochtans niet geheel verbroken. Er bestaat een groote 
mate van onderling hulpbetoon tusschen de tot eenzelfde district 
behoorende negorijen. 

Niet alleen blijkt dit bij het oprichten en onderhouden van districts
gebouwen (kantoren, wachthuizen, scholen, passerloodsen enz.) doch 
duidelijk komt dit ook uit bij den aanleg en het onderhoud van 
waterleidingen en verbindingswegen, die van belang zijn voor 
meerdere negorijen van het district. ' 

Al wordt in den regel het beginsel toegepast, dat elke negorij 
slechts die gedeelten van de wegen en waterleidingen aanlegt en 
onderhoudt, welke binnen het negorijgebied liggen, in het algemeen 
slechts negorijdieusten verricht, voor zooverre de negorij daaraan 
behoefte heeft en daarvan profiteert, waar de verhouding van het 
aantal negorijdienstplichtigen tot de hoeveelheid te praesteeren arbeid 
ongunstig is, komen de in gunstiger verhouding verkeerende nego
rijen de kleinere te hulp. 

Bij zoodanige desawerkzaamheden is het het Districtshoofd dat, in 
overleg met de negorijhoofden, de taak van elke negorij aanwijst, 
bij welke taakaanwijzing de grenzen der negorijen als het ware 
dikwijls wegvallen. 

Ook hier schemert weder door het denkbeeld dat niet de negorij, 
maar het district de organieke eenheid is. 

Omtrent negorij belangen — het schijnt niet overbodig dit terloops 
aan te stippen — heeft de Minahasser een eigen opvatting : het 
negorijhoofd, zegt hij 2 , is //de vader van zijn gemeente// en regelt 

1 Omtrent dammen, waterwerken enz. leest men in Bijblad 5424 sub c: 
„Deze werken zijn tot dusver altijd in negorijdienst verricht en daar geen 
aanleiding bestaat om in dien toestand voorshands verandering te verwachten 
of te brengen zullen daaraan geene heerendienstplichtigen mogen worden 
te werkgesteld zonder voorafgaande machtiging van den Gouverneur-Generaal". 

3 Zie Kol. Verslag 1903 Bijlage J. I. 
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als zoodanig verschillende werkzaamheden, die elders een geheel 
privaat karakter dragen ; zoo werden tot voor zeer korten tijd de 
wegen naar de bouwvelden, onverschillig of deze communication 
voor de geheele gemeente dan wel voor slechts enkele personen van 
nut waren, in negorijdienst onderhouden ' , en nog eigenaardiger is 
het, dat de lijkbezorging wordt beschouwd als eene verplichting, 
aan de praestalie waarvan de door het ïiegorijhoofd aangewezen 
personen zich niet mogen onttrekken. Regel is het tot nog toe, dat 
het negorijhoofd de personen aanwijst, die het graf moeten delven, 
de lijkkist hebben te vervaardigen, den overledene grafwaarts hebben 
te dragen, enz. 

Feitelijk behooren deze aangelegenheden meer thuis op het gebied 
van het ouderling hulpbetoon, het //mapaloes// der Minahassa ; in 
het oog der bevolking echter geldt het hier een negorijbelang. 

Hoe dit echter ook zij, zeer zeker versterken deze gewoonten en 
gebruiken den band tusschen de negorijgenooten onderling. 

h. Bezittingen van de negorij. 

De eigendommen of bezittingen der Minahassasche negorij waren 
tot dusver van l u t t e l e b e t e e k e n i s . Een gemeentekas bestaat 
eerst sedert kort; kantoren, wachthuizen of passerloodsen behooren 
meest aan het district en, werden deze aan de negorijen toegewezen 
met vrijheid om naar goedvinden daarover te beschikken, dan zouden 
zij vermoedelijk reeds spoedig in vervallen staat verkeeren, daar de 
gemeente, waarbinnen die opstallen zich bevinden, voor zich zelf 
bij het behoud daarvan niet voldoende belang heeft. Kerken be
hooren aan de godsdienstige gemeenten en scholen zijn vaak het 
gemeenschappelijk eigendom van eenige negorijen. 

Het grondbezit der Minahassasche negorij is beperkt en is bestemd 
vooral ten algemeenen nutte. Communaal bezit van bouwvelden, 
zooals dit op Java bestaat, is in de Minahassa onbekend; ambts-
velden voor de negorijbesturen worden in de Minahassa niet aan
getroffen 2 ; sawahs en tuinen zijn in het erfelijk individueel bezit 
van individuen of behooren toe aan familiën. Wel rekent de Mina-
hasser tot de ter beschikking der negorij staande gronden (kalakeran-

1 Tlians (Kol. Verslag 1903, Bijlage J. I.) worden de tuinwegen niet in 
negorijdienst onderhouden, maar door de belanghebbende tuinbezitters zelf. 

3 In het taaieigen der Minahassa leeft nog voort de term „tanah oekoeng" 
welke, naar gezegd wordt, eene inheemscho benaming voor „apanage" is 
geweest, een overblijfsel uit den ouden tijd, waarvan men slechts schemer
achtige herinnering heeft. In allen gevalle komen dergelijke gronden hoogst 
sporadisch, om niet te zeggen nooit, voor, en vermoedelijk hebben zij be
trekking op ambtsvelden van districtshoofden uit den ouden tijd. Voorzooveel 
bekend, zijn er thans geen hoofden in de Minahassa, die uit ambtelijk land
bezit voordeel trekken. 

Voorzooveel deze apanages hebben bestaan (oekoeng, sedert verbasterd tot 
hoekoem beteekent „hoofd") is het vermoeden niet ongegrond, dat zij meeren
deels in het bezit der rechthebbenden zijn geraakt, of sedert zijn verlaten, 
als wanneer zij kunnen geacht worden aan het district, aan de negorij toe 
te behooren, tenzij ze tot het staatsdomein zijn teruggekeerd. 
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iiegri) ' die buiten de kom gelegen voormalige bouwvelden, welke 
bij de stichting eener negorij gezamenlijk zijn ontgonnen, doch sedert 
verlaten geraakt 2. Voorts die, welke, ten behoeve der Gou vernemen ts-
cultuur gemeenschappelijk bebouwbaar gemaakt, sedert hun beteekenis 
als tuin verloren, doch praktisch — als grondkapitaal —heeft deze 
zaak weinig waarde, terwijl Staatsblad 1898 n°. 231 (junctol899 n°.124) 
sub art. 4< I A ad 9 leeggevallen en kennelijk verlaten tuinen, voor 
zoover daarop geen erfelijk individueel bezitsrecht is verkregen, ter 
beschikking van den Staat stelt. 

liet meest van beteekenis is het grondbezit der negorij in de 
bewoonde kom van het dorp ; maar ook dit openbaarde zich voorheen 
meer geprononceerd dan thans. 

Bij de stichting eener nieuwe negorij 3 werd , krachtens de oudtijds 
bij het district berustende bevoegdheid, met terzijdestelling van alle 
door individuen of familiën op dien grond uitgeoefende gebruiks
rechten , het terrein verdeeld in woonerven en voor openbare of 
godsdienstige doeleinden bestemde perceelen (voor het laatste doel 
en voor particulier onderwijs werden deze aan godsdienstige instellingen 
in gebruik afgestaan), terwijl somtijds een gedeelte voor uitbreiding 
van het dorp werd gereserveerd. Ook na die toewijzing bleven de 
woonerven onder de macht der negorij; immers, ofschoon ten gebruike 
aan de negorijleclen individueel afgestaan, waren de perceelen niet 
vatbaar voor vervreemding — alleen de opstal mocht verkocht of afge
broken worden — en rechtens vervielen de leeggevallen woonerven, 
die v.z. n. in negorijdienst werden onderhouden, weder aan het dorp. 

Was voor de zich uitbreidende negorij geen grond meer aanwezig, 
dan beschikte het dorp als zoodanig, zijne bevoegdheid aan het 
district ontleenend, eigenmachtig over het zich daartoe eigenend 
terrein, zonder daarvoor schadeloosstelling uit te keeren, al betrof' 
het bouwveld. De rechten der oorspronkelijke houders werden evenwel 
niet vernietigd : werd de negorij verlaten , dau konden de vroegere 
rechthebbenden of hunne afstammelingen dien grond weder opvorderen.4 

In dezen toestand is sedert veel veranderd. 
In de zeldzame gevallen, dat een negorij wordt opgeheven, is 

het in de praktijk vrijwel ondoenlijk de rechten der vroegere houders 
of van hunne nakomelingen te doen herleven, en wat de bestaande 
woonerven aangaat, hiervan beschouwen de bewoners zich als erfelijk 
individueele bezitters, zonder dat de negorij zich daartegen verzet. 

Aan de adat, krachtens welke de negorij ten gerieve harer ge
meenteleden zich op hoogst summiere wijze in het bezit van het ter 
bewoning bestemd terrein kon stellen, komt onder den invloed van 

1 Vergelijk Adatrechtbundel I I I , blz. 141, opmerking 2. — Noot van de 
eommissie. 

1 Kennelijk verlaten gronden — beweert do Minahasser — bestaan er niet ; 
Kol. Verslag 1903 Bijlage J. I. [Zie boven blz. 6—7. — Toevoeging van 
de commissie] 

3 Zie Adatrechtbundel I I I , blz. 138 (herdruk blz. 137—138). — Noot van 
de commissie. 

4 Zie Adatrechtbundel I I I , blz. 141 opmerking 1. — Noot van de commissie. 
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het Europeesch bestuur van lieverlede een einde; ter bereiking van 
het beoogde doel plegen thans, zooals eenige jaren geleden in het 
Kawangkowansche plaats vond, de gebruiksrechten der betrokken 
bezitters te worden afgekocht. Is dit meer in overeenstemming met 
de moderne begrippen, daarin ligt opgesloten dat de betrokken 
personen zich zelf moeten helpen; de negorij trekt zich dus als het 
ware van dit terrein terug. 

Het gemeentelijk grondbezit der Minahassasche negorij bepaalt 
zich mitsdien feitelijk tot de negorijwegen, enkele tot het dorp 
behoorende pleinen, markt-, begraaf- en andere openbare plaatsen, 
zoomede tot de erven van de dorpsscholen, voor zoover deze niet in 
eigendom aan het Gouvernement toebehooren, en tot de ten behoeve 
van scholen, kerken en moskeeën aan instellingen van godsdienstigeu 
aard in gebruik afgestane perceelen, een recht, hetwelk door de 
negorij niet kan worden opgezegd zoolang de grond door de betrokken 
instelling wordt gebruikt voor het doel, waarvoor deze is afgestaan. 

II. Uittreksels uit een schrijven van mr. J. II. Carpentier Altiug 
aan den heer Moorrees (1906), betreffende de vraag of voor de 
Minahasa he t d i s t r i c t dau wel de n e g o r i j actueel als de ge
meenschap behoort te worden beschouwd, dus onderwerp eener 
wettelijke regeling zou behooren uit te maken. ' 

De vraag is: is het juist, dat, waar gedacht wordt aan invoering 
voor de Minahasa van eene algemeene verordening, geschoeid op de 
leest van de Javasche gemeente-ordonnantie, daar te lande in de eerste 
plaats moet worden gedacht aan regeling van den rechtstoestand van 
het d i s t r i c t en eerst in de tweede plaats aan die van de n e g o r i j ? 

Die vraag wordt niet beslist door beschouwingen over de historie 
van den tegenwoordigen toestand, maar alleen door beschouwingen 
omtrent wat actueel is. 

De vraag moet zijn: in welk opzicht treedt t h a n s h e t d i s t r i c t 
p u b l i e k - of p r i v a a t r e c h t e l i j k naar buiten als eenheid op. 

Publiekrechtelijk nf. thans niet meer in eenig opzicht, omdat de 
S t a a t publiekrechtelijk geheel is getreden in de plaats van het 
oude district. Publiekrechtelijk had voorts, ook toen aan het district 
als staat in het klein reeds lang een eind was gekomen door de 
feitelijke inlijving bij Nederlandsch-Indië, het nog langen tijd be-
teekenis als publiekrechtelijke eenheid door dat het domeinrecht 
uitoefende op alle woeste gronden, op de territoriale zee en op 
groote wateren (de rivieren en vooral het meer van Tondauo). 

Het behoeft geen betoog meer dat het district als zoodanig deze 
domeiurechten heeft verloren, welke thans krachtens de domeinver
klaring aan den S t a a t toekomen. 2 

1 Behoudens één voorbehoud sloot de steller van de onder I vermelde 
nota, zich bij dit betoog van mr. Carpentier Alting aan, waarmede ook 
latere adviseurs zich vereenigden. Voor de beantwoording dezer vraag voor 
de afdeeling Gorontalo, zie beneden serie N. 

2 Zie echter art. 62 lid 5 regeeringsreglement. — Noot van de commissie 
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Een gevolg van den overgang van het district als publiekrechtelijk 
lichaam in deu Staat behoort te zijn ' dat de gebouwen voor den 
publieken dienst (kantoren, gevangenissen, pasanggrahans) Lands-
gebouwen zijn geworden. 2 

Waar de feitelijke opvatting daarmede nog niet in overeenstem
ming is, behoort die te worden verbeterd. 

Een rest van ouden tijd ziju de districtskassen die nog bestaan, 
maar die niet meer vergroot worden (behalve door rente en huur
penningen, o. m. van tafeltjes in passerloodsen 3, dus niet meer uit 
belastingen en heffingen), wat op zich zelf reeds aantoont dat het 
oude karakter dier kassen is verloren gegaan. 4 

P r i v a a t r e c h t e l i j k openbaart zich de eenheid van het district 
alleen nog waar het optreedt als eigenaar van de enkele kalakeran-
gronden te Menado en Amoerang, een anachronistisch verschijnsel in 
een tijd, waarin de reden, die tot aankoop dier gronden leidde, reeds 
lang verdwenen is. 

Verkoop dier gronden met storting van de opbrengst in de 
districtskassen zou wenschelijk zijn. 

Pestte dan de noodzakelijkheid om het beheer (en de liquidatie 
ten behoeve der negorijen?) der districtskassen te regelen. Men voelt 
dat daarvoor geen d i s t r i c t s o r d o n n a n t i e noodig is. 

Bij het gezegde wordt natuurlijk niet uit het oog verloren 
eenerz i j ds de groote beteekeuis die het district heeft uit ethno
logisch opzicht, als stamverband; a n d e r z i j d s de beteekeuis van 
het districtsb e s t u u r als zoodanig. 

Aan mijn conclusie doen deze beide niet af. De districtshoofden 
zijn thans zelfs geen stamhoofden meer maar uitsluitend ambtenaren 
en er is geen reden waarom hierin verandering zou worden gebracht. 

Ik voeg hierbij nog dat, waar een district is ontstaan uit samenvoe
ging van meerdere, het nieuwe district noch publiek- noch privaatrechte
lijk, maar enkel administratief een eenheid is geworden. Eeu ander dan 
administratief verband tusschen de vroegere districten bestaat er niet. 

En nu de g e m e e n t e , de negorij. 
Publiekrechtelijk is die in meerdere mate een eenheid geworden 

door de invoering der dorpsverkiezingen. 
Ze was het echter reeds vroeger, getuige o. a. hare bevoegdheid 

om familiegronden voor vestiging en uitbreiding der negorij, voor 
den aanleg van begraafplaatsen enz. in beslag te nemen. 5 

1 D. i. „moet geacht worden". — Noot van de commissie. 
2 Gedeeltelijk, althans ten aanzien van de gevangenissen, heeft uitdruk

kelijke overneming plaats gehad, zie blz. 20 nt 1. — Noot van de commissie. 
3 Ten aanzien der passarloodsen zou wellicht een zuiverder toestand in het 

leven geroepen worden als ze aan de gemeente werden overgedaan waarin ze 
liggen. — Noot van de commissie. 

1 Zie echter thans weder Stbl. 1912 n°. 582 (districtsscholen). — Noot van 
de commissie. 

5 De steller der onder I bedoelde nota teekende hierbij het volgende aan: 
„Deze opvatting kan niet geheel worden onderschreven. De hier aan de negorij 
toegekende bevoegdheid berustte inderdaad bij het district. De negorij mocht 
slechts beschikken over den door het district aan haar afgestanen grond en 
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Ze heeft vau oudsher de volledige beschikking over de gronden 
waarop de negorij gevestigd is uitgeoefend. Het recht dat de negorij-
lieden uitoefenen op de kintals ontkenen ze aan vergunning, ge
geven vanwege de negorij, aan vergunning die door de negorij 
kan worden ingetrokken c. q. vervallen verklaard. 

Bij ontruiming dier gronden door de negorij zouden dus de oor
spronkelijke toeantoean tanah hunne, niet verloren maar enkel slapende, 
rechten op den grond t e g e n de nego r i j moeten geldend maken. 

Het reeds bestaan van negorijdiensten wijst mede op het bestaan 
van publiekrechtelijke eenheid. 

Door afkoop dier diensten zullen dan ook de n e g o r i j e n in het 
bezit komen van negorijkassen. 

De negorijen hebben vaak gronden in privaatrechtelijk bezit. 
Evenzoo behooren de schoolgebouwen meestal aan de negorij of, 

waar school en kerkgebouw één is, aan de negorij en de kerkelijke 
gemeente te zamen. 

Dat er in het geheel geen apanagegronden zouden zijn is niet 
volkomen juist m. i., al is het zeldzaam. 

De gemeente is dus publiekrechtelijk een eenheid en privaat
rechtelijk een rechtspersoon, en de wenschelijkheid dat ook wettelijk 
te erkennen staat zeker vast, al is ze nog niet zeer urgent zoolang 
de rechter de rechtspersoonlijkheid als bestaande aanneemt en aan 
uitoefening van meer publiekrechtelijke bevoegdheden nog geen 
dringende behoefte bestaat. 

Maar in elk geval staat vast, dat, als om economische redenen 
de wenschelijkheid eener gemeente-ordonnantie in de Minahassa wordt 
aangenomen (en ik ben zeer geneigd dit aan te nemen), zich, zooals 
uit het voorgaande reeds blijkt, niets er tegen verzet daarbij de 
negorij als publiek- en privaatrechtelijke eenheid te beschouwen, 
waartegen, wat het district betreft, m. i. wel wat te zeggen valt. 

Verder merk ik nog op dat, indien de publiekrechtelijke eenheid 
en zelfstandigheid van het district nu werd vastgelegd in een ordon
nantie, dat zou zijn een n i e u w e s c h e p p i n g , dus niet een aan
sluiting aan bestaande toestanden, wat het bij de negorijen echter 
wel zou zijn. 

De zelfstandigheid die het district vroeger had is sedert de vesti-

liad alleen op dien. voet het recht tot uitgifte van woonerven (kintal). Bestond 
de negorij eenmaal, dan gebeurde het wel dat zij evcnbedoelde bevoegdheid 
aan zich trok en bijv. voor begraafplaatsen over ontgonnen gronden be
schikte, maar in dat geval bleef steeds beroep op het districtshoofd bestaan. 
Bij ontruiming dier gronden zouden n.h.v. de oorspronkelijke toewaD tanah 
of hunne afstammelingen hunne rechten niet hebbon verloren, maar slapende 
rechten op den grond niet tegen do negorij maar tegen het district kurmen 
geldend maken. 

Bedoeld beschikkings- of ontzettingsrecht bestaat echter niet moer, vermits 
door het Buropeesch bestuur daaraan een eind is gemaakt. De woonerven 
(kintal) zijn aan de negorijbowoners in gebruik gegeven, met i3'011 verstande 
dat ontruimde erven weder ter beschikking der negorij ]r'*nen en o. q. in 
negorijdienst worden onderhouden. In do meeste negorijejjf0. e r bssohouwen 
de tegenwoordige occupanten zich geheel als erfelijk ^ iv iduee l e bezitters 
dier woonerven". — Noot van de commissie. 
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ging van ons gezag voor 90 pCt. verloren gegaan, die der gemeente 
is sedert de vestiging van ons gezag versterkt. 

III . Uittreksel uit eene ongedagteekende nota (vermoedelijk van 
1910) van den voorzitter van den landraad te Menado, wijlen 
mr. N. Dirkzwager. 

Volgens de adat zijn, indien voor een werk van algemeen nut 
of voor het daarstellen van een gebouw, vroeger koffiepakhuizeu, 
thans nog districtskantoren of pasanggrahans, ook wel kerken of 
scholen, of gronden tot uitbreiding van passers of zelfs voor het 
stichten van een negorij grond benoodigd is, de bezitters verplicht 
den daarvoor benoodigden grond kosteloos af te staan1 ; als later de 
grond niet meer voor het doel benoodigd is, dan herleven hunne 
vroegere rechten. 

Zoo maakte kort na mijn optreden de familie Parengkuan aan
spraak op de erven van de verlaten negorij Lotta. 

J)e bezitters van die erven wilden echter, daar hunne erven met 
klappers waren beplant, van eene overgave, hoewel zij zich in 
Peneleng gevestigd hadden, niets weten en ontkenden de rechten 
van de familie Parengkuan, die in gebreke bleef het vereischte 
bewijs te leveren. 

Zoo heeft de oud-Hoekoem besar van Tombariri te Tanawangko 
J. I. Manoppo den grond, vroeger door den passer en de Gouver-
nementskoffiepakhuizen ingenomen, in bezit genomen op grond dat 
die zou behoord hebben aan zijn schoonvader, den oud-inajoor 
Audries, die ze voor dat doel zou hebben afgestaan, en wordt thans 
in rechte aangesproken door het districtshoofd van Tombariri op 
grond [integendeel] dat het districtsgrond zou zijn. 

B. V o o r b e r e i d i n g van een a g r a r i s c h r e g l e m e n t 
voor M e n a d o . 

Uittreksels uit regeeringsstukken betreffende de voorbereiding van 
eene wettelijke regeling van de rechten der inlandsche bevolking op 
den grond in de gouvernementslanden van de residentie Menado. 2 

I. V e r d e e l i n g van f a m i l i e g r o n d en. 

a. Uittreksel uit een brief van den landraadvqorzitter te Menado, 
mr. J. H. Carpentier Alting, aan den majoor van Toöelimambot, 
naar aanleiding van eene door dezen gedane vraag; 3 Januari 1900. 

(Uit het Maleisch vertaald.) 
Als er goederen kalakeran zijn kan het wezen dat alle medege-

' Vgl. bovo, bjz_ 24- en nt 3 aldaar. — Noot van de commissie. 
3 Van vaststejing v a n Z 0 0 ( j a n i g e regeling is voorshands afgezien. In de 

thans opgenomen Mttreksels is al wat enkel betrekking heeft op toelichting-
van of kritiek op DCi-.Jingen van de ontworpen regeling weggelaten en enkel 
opgenomen wat in l i ch tw g e c f t o m t r e n t g e l d e n d adatrecht. 
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rechtigden tot verdeeling wenschen over te gaan, of dat slechts 
eenigen van hen dat willen, andereu niet. 

In het tweede geval kan alleen tot verdeeling worden overge
gaan op last van den rechter en met inachtneming der vormen die 
reeds meermalen in dergelijke zaken door den landraad zijn toege
past vnl. deze dat de verdeeling geschiedt door eene commissie, 
daartoe door den rechter benoemd. Het staat hun die de verdeeling 
wenschen vrij zich daartoe bij introductief request tot den landraad 
te richten, den eisch tot verdeeling instellende tegen allen die mede
gerechtigden tot het goed zijn; volgens de tegenwoordig in de Mina
hasa geldende opvattingen bestaat er tegen zoodanige verdeeling op 
rechterlijken last, waaraan ook de unwilligen worden onderworpen, 
geen bezwaar. 

Hieruit volgt dat er dus ook geen bezwaar is tegen minnelijke 
verdeeliug als alle tot het goed gerechtigden daarin toestemmen. Het 
verdient aanbeveling van zoodanige verdeeling een geschrift op te 
makeu en daaraan te hechten een schetskaart van den grond, in 
de verdeeling begrepen, na opmeting daarvan voorzoover deze op
meting nog niet vroeger heeft plaats gehad. Het districtshoofd zal 
bij die verdeeling en de opmaking der bedoelde geschriften hulp 
moeten verleenen en in elk geval moeten belanghebbenden worden 
verzocht, desnoods gelast, de akte van verdeeling aan het gemelde 
hoofd te vertoonen ; raadzaam is ook dat het origineel der akte op het 
districtskantoor blijft berusten. Yerder behooren de grenspunten van 
de bij verdeeling voor ieder aangewezen stukken grond door steenen 
tnerkteekenen te worden aangeduid. 

Naar het voorkomt zou het wenschelijk zijn als gij den inhoud 
van dit schrijven in uw district liet bekend maken, daar vermoedelijk 
velen geneigd zullen zijn tot verdeeling van hun grond over te gaan. 

b. Uittreksel uit een nota door den landraadvoorzitter van Menado, 
mr. N. Dirkzwager, gericht aan den resident van Menado. Zonder 
datum, vermoedelijk van 1910. 

Mijne ambtsvoorgangers, Borel, Carpentier Alting en Hekmeijer, 
hebben al reeds hun aandacht op de regeling van de grondrechten 
laten vallen. Mr. Borel deed dat in zijn aan Zijne Excellentie den 
Gouverneur-Generaal gericht advies naar aanleiding van de missive 
van den Gouvernements-Secretaris dd. 14 November 1894 n°. 2307. 

Dit advies is niet meer ter griffie van den Landraad alhier aan
wezig, maar het concept werd mij welwillend door dien ambtsvoor
ganger verstrekt. 

Mr. Hekmeijer gaf in zijne aan den Directeur van Justitie gerichte 
missive dd. 1 Juni 1902 n°. 93 de wijze aan, waarop hij meende 
dat eene verdeeling van het familiebezit moest worden geregeld, 
terwijl Mr. Carpentier Alting in zijne missive dd. 8 Januari 1900 
n°. 7 ' , gericht aan de hoofden van de Miuahassadistricten, deze 

Zie boven blz. 28. — Noot van de commissie. 
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hoofden duidelijk maakte, hoe de bevolking met toepassing van 
artikel 1066 B. W. tot verdeeling der gronden kon geraken. De 
regeling van het grondbezit in de Minahassadistrieten der residentie 
Menado heeft verscheidene malen de aandacht der Hooge Begeering 
gehad, herhaaldelijk werd in de jaren tusschen 1850 en 1876 
het advies van controleurs en hoofden ingewonnen, maar die adviezen 
werden door mij niet meer in de archieven van het Residentiekantoor 
aangetroffen, en ik heb daarvan dan ook geen inzage kunnen nemen. 

De thans ontworpen regeling komt mij voor niet verstrekkend 
genoeg te zijn, wenschelijk zou het mijns inziens zijn voor de ont
wikkeling van den landbouw, de klapperteelt en die van overjarige 
gewassen, dat door een afdoende regeling een einde werd gemaakt 
aan het familiebezit, dat voor de ontwikkeling van den landbouw 
eene belemmering is gelijk door mij nader zal worden aangetoond. 

In zijne Bijdrage Het landbezit in de Minahasa opgenomen in de 
Mededeelingen van wege het Nederlandsche Zendelinggeuootschap 
Deel XVII Bladzijde 130 • zegt Prof. G. A. Wilken : Het gemeen
schappelijk landbezit in de Minahasa is tot zijn laatste stadium 
voortgeschreden, en behoeft nog slechts eene kleine schrede voorwaarts, 
om zich geheel in het individueel bezit op te lossen. 

In haar aan den Resident van Menado gericht rapport dd. 25 
Januari 1896 2 zegt de commissie ingesteld bij Residentsbesluit dd. 
29 Juni 1895 n°. 208 //menoeroet perpikiran dan pengrasaan com
missie, maka baiklah dari pihak Gouvernement orang-orang diadjak 
pada membahagi tanah-tanah kalakeran poesaka. Maka baiklah itoe lagi 
dipermoedahkan soepaja senanglah orang-orang pada membahagi segala 
tanah-tanah poesaka. Maka hal ini dapat didjadikau (bereikt worden) oleh 
mendjalankan boenji art. 1066 dari Burgerlijk Wetboek. Maka 
djikalau fasal ini dilakoekan dengan betoel-betoel, maka tiada seberapa 
lama, maka itoe tanah-tanah kalakeran keloearga barobah mendjadi 
pasini dari seseorang.// 

De laatste schrede, waarvan Wilken in zijne bijdrage spreekt, is 
thans bijna 40 jaren later nog niet gezet en niettegenstaande de 
missive van Mr. Carpeutier Alting, bestaat het gemeenschappelijk 
bezit in de Minahassa nog bijna overal en levert aan den Land raad 
steeds haar vast zeer groot contingent zaken, die meestal een uit
gebreid onderzoek vereischen. 

Behalve in het district Tomohon-Sarongsong alwaar door het in
grijpen van het districtshoofd, in dit jaar afgetreden, H. Wënas, in 
1897 een einde werd gemaakt aan het familiebezit 3 op een wijze 

1 Zie boven blz. 9 rit 3. — Noot van de commissie. 
2 Zie Adatrechtbundel I I I , blz. I I . — Noot van de commissie. 
s Mr. Dirkzwager had kunnen wijzen op het district Langoan waar reeds 

in 1897, behalve in het meest zuidelijke deel van het district — de „pantoi" 
—, familiebezit bijna niet meer voorkwam en dus nagenoeg alle grond indivi
dueel werd bezeten. Uit het onderstaande uittreksel van een missive uit 
Tomohon-Sarongsong (blz. 33) blijkt voorts, dat in dit district geenszins „aan 
het familiebezit een einde was gemaakt". Het eonige, waarin de majoor Wënas 
geslaagd was, was een verdoeling van den grond naar staken; zie beneden 
blz. 33 onder c. — Noot van de commissie. 
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die allen lof verdient, bestaat het familiebezit in nog bijna alle 
districten, maar geeft den Landraad het meeste werk in de districten 
Kakas Rembokken, Tondano, Toulimambot en Tondano-Touliang. 

Dit is gemakkelijk te verklaren uit het feit, dat in deze districten 
in de laatste decennia een aantal gronden bevloeibaar zijn geworden, 
waardoor de waarde van den grond, die zonder die bevloeiing f 10 
per tektek (halve bouw) bedroeg tot het tienvoudige steeg. 

Daar de grenzen tusschen de gronden van de soms reeds meer 
dan 100 jaar geleden overleden voorvaderen (dotoes) lang niet vast
stonden , werden , met de waardevermeerdering, geschillen tusschen 
de afstammelingen van de verschillende familieouders uitgelokt en 
kwamen en komen steeds elk jaar geschillen over de juiste grenzen 
der gronden voor, waarbij dan het z. g. tjampoer bekerdja ] een 
groote rol speelt, hetwelk ten gevolge heeft, dat zeer dikwijls zelfs 
het bezit dier gronden niet te bewijzen is, daar ieder der 'partijen 
een aantal getuigen weet bij te brengen, die onder eede verklaren, 
dat die grond in de laatste jaren in het bezit van de partij, waarvoor 
zij als getuigen optreden, is geweest. In den laatsten tijd is door 
den Landraad onder mijn presidium dan ook bij zuivere bezitsacties, 
waarbij beide partijen het bezit van den geëischten grond hadden be
wezen, het bezit van de helft van den geëischten grond aan ieder 
der partijen, bij voorraad toegewezen met last om ten petitore voort 
te procedeeren, hetgeen echter door hen is nagelaten. 

Een aantal zaken, die echter bijna steeds op een niet-ontvankelijk-
verklaring of ontzegging uitloopen, heeft tot grondslag de scheiding 
en deeling op grond van2 art. 1066 B. W. Hierbij is steeds de 
verwering óf //gij zijt geen afstammeling van den dotoe, waarvan gij 
beweert af te stammen, en mist derhalve de qualiteit van erfgenaam//, 
óf //behalve gij zijn er nog een aantal andere afstammelingen, die 
met mij en u op den grond gerechtigd zijn// — de exceptio litis plurium 
consortium — óf //de door u gevorderde gronden zijn niet van den 
door u genoemden dotoe afkomstig// — verdediging ten principale —. 

Het zal wel geen betoog behoeven dat in het eerste en het laatste 
geval, vooral waar de persoon, waarvan men beweert af te stammen, 
reeds dikwijls meer dan 100 jaar dood is, bewijs zeer moeilijk te 
leveren, om niet te zeggen onmogelijk, is, zoodat de beide eerste 
gevallen uitloopen op eene niet-ontvankelijkverklaring, het derde 
geval op eene ontzegging van den eisch. 

Alleen ingeval de verdeeling wordt gevorderd van de nalatenschap 
van de ouders slaagt men er dikwijls in het bewijs te leveren dat 
gronden in het bezit van een der erfgenamen behooren tot de nalateu-

1 Bedoeld is: liet onrechtmatig op eens anders grond gaan werken. 
Noot van de oommissie. 

2 Beter: met toepassing van het beginsel, neergelegd in het aangehaald 
artikel. Het beroep op dit begmsel, herhaaldelijk in de stukken voorkomende, 
is abusief en bovendien te eenenmale onnoodig. Voldoende is zich te beroepen 
op den allengs meer en meer veldwinnendon adatregel, die verdeeling van 
gronden, aan families toebehoorende, ook tegen den wil van oenige der 
medegerechtigden mogelijk maakt. — Noot van de commissie. 
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schap, maar toch gelukt het een of meer der erfgenamen nog 
dikwijls om goederen van den boedel achter te houden, daar het 
bewijs van het recht van den erflater op dien grond niet meer 
aanwezig is, hetgeen vooral ook in de hand wordt gewerkt door 
het feit dat eigendomsverkrijging door verjaring wegens langdurig 
bezit niet door de adat wordt erkend, zoodat steeds de ontginning 
door den erflater is te bewijzen. Toch komt het mij voor, dat in 
dergelijke gevallen het niet ongeoorloofd zou zijn om met toepassing 
van art. 75 [lid 6] R. R. de verjaring toepasselijk te verklaren. 

Ter illustratie van het feit in welk een verwarden toestand het 
grondbezit verkeert door dat een aantal gronden onverdeeld zijn 
gebleven, wensch ik mede te deeleti, dat over een stuk grond, zich 
bevindende in handen van de familie Inkiriwang, gelegen in het 
district Kakas Rembokken, terzelfder tijd tegen die familie 3 acties 
ingediend waren. De familie Sengkey vorderde scheiding en deeling 
van dat stuk grond op grond dat het behoorde tot de nalatenschap 
van dotoe Sengkey, eenige personen zich noemende kepala teranak 
van dotoe Moemek vorderden dien grond op als behoorende tot de 
nalatenschap van dien dotoe; en eenige andere personen zich noe
mende kepala teranak van de dotoes Wahani en Wireij vorderden 
dien grond als behoorende tot hunne nalatenschap. 

Sengkey nu stamde af van Moemek en Moemek was volgens het 
beweren der partijen, die met volledige stamboomen kwamen aan
dragen, een der vijf kinderen van Wahani en Wireij; in alle drie 
gevallen liep deze zaak uit op eene niet-ontvankelijkverklaring. 

De grootste tegenstand tegen de verdeeling der familiegronden zal 
mijns inziens komen van de familiehoofden, kepala teranak of kepala 
pengatoer. 

Oorspronkelijk was een kepala teranak de oudste der familieleden 
en vererfde die waardigheid op den oudsten zoon ; thans is het 
veelal de machtigste van de familie, die, waar hem de regeling van 
het familiebezit is opgedragen, van die positie misbruik maakt om 
aan zijne naaste familieleden het bezit van een stuk grond toe te 
kennen, zoodat dikwijls het geheele familiebezit zich in handen van 
enkele personen bevindt, terwijl de andere familieleden kunnen 
toekijken en in de hoop leven dat zij over eenige jaren ook weleens 
een aandeeltje in den grond zullen krijgen. 

Dit is dan ook de reden dat herhaaldelijk bij het oogsten 
openlijk of clandestien oogst door de familie wordt weggehaald om 
niet te zeggen geroofd. 

Bovendien wensch ik er tevens op te wijzen dat de verdeeling 
van de droge gronden geschikt voor klapperteelt, gelijk in Tonsea, 
wordt belemmerd door de bepaling van de adat dat de boomen het 
eigendom zijn en blijven van dengeen, die ze heeft geplant ; op zich 
zelf beschouwd een zeer goede bepaling, die echter dikwijls hare 
goede werking mist, daar het herhaaldelijk voorkomt dat een der 
familieleden bezit neemt van den grond, waarna de eigenaar der 
boomen niet in staat is zijn recht op die boomen te bewijzen. 
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De onzekerheid dat men de vruchten zal plukken, is dan ook 
mijns inziens de reden, dat de klapperteelt in de Minahassa nog 
met die vlucht heeft genomen, die ze zeker zou hebben geuomeu 
als de gronden in erfelijk individueel bezit waren, en hetzelfde 
geldt voor sawahbouvv. 

Een aantal gronden, die met geringen arbeid tot sawah zouden 
kunnen worden gemaakt, blijven onbevloeid, omdat het familiegroud 
is en niemand der familieleden zich de moeite en opoffering voor 
de bevloeiing wil getroosten, waarvan de vruchten misschien aan 
een ander der familieleden zouden ten deel vallen. 

c. Uittreksel uit een brief door het districtshoofd van Tomohon-
Sarongsong gericht aan den controleur van Tondano (1910) ; vertaald 
uit het Maleisch. Zie blz. 30 nt 3. 

Ongeveer f van de familiegroud en in dit district zijn reeds ver
deeld, \ nog niet. Ten aanzien van de reeds verdeelde gronden 
zijn thans bijna geen geschillen meer overgebleven. Intusschen is de 
verdeeliug niet volledig doorgevoerd en heeft alleen verdeeling in 
staken plaats gehad en wel tot de voorouders in het zevende geslacht 
van de thans levende personen. Eenige moeilijkheid rijst nog altijd 
uit het feit, dat gronden, die voor verdeeling in aanmerking zouden 
komen, bij anderen in pand zijn en men er nog niet in geslaagd 
is tot een schikking te komen omtrent de inlossing daarvan. > 

d. Verdeeling ten gebruike. 

Uittreksel uit eene missive van den controleur van Tondano 
Cliguett aan den resident van Menado dd. 8 Eebruari 1910. 

De eenvoudigste vorm van de wijze, waarop de verdeeling van 
het gebruik onder de familieleden bij familiebezit plaats heeft, is 

1 In den bundel bevindt zich een schrijven dd. 20 Maart 1910 van den 
controleur van Tondano Clignett aan den resident van Menado, waarin be
toogd wordt dat de bevolking weinig waarde hecht aan vonnissen van den 
landraad tot scheiding en deeling van familiebezit, blijkende o.a. uit hot feit 
dat aan twee vonnissen, in 1901 en 1906 gewezen en tot vordeeling veroor-
deelend, eerst in 1905 en 1909 uitvoering werd gegeven en toen, weliswaar 
(formeel) op verzoek van de winnende parti j , maar meer speciaal ten gevolge 
van aandrang van magistraatszijde en van de zijde der inlandsche bestuurs
ambtenaren. Dit zou dan getuigen van ongeneigdheid der bevolking om tot 
scheiding over te gaan. 

Intusschen wordt ook gewezen op een anderen grond waarom vermoedelijk 
die vonnissen niet werden uitgevoerd, dezen nl. dat ze gewezen werden door, 
volgens den controleur, minder oordeelkundig samengestelde landraden, nl! 
met hoofden, uit een ander district, dan waar de grond gelegen was, afkom
stig, als leden. 

In een ander geschrift, een nota van den wd. adjunct-inspecteur voor 
agrarische zaken J. van der Marel (1911), wordt gewezen op het weinige 
effect van de missive van mr. Garpentier Alting van 3 Januari 1900 (blz. 27). 
De steller dezer nota verdedigt daarom het stelsel van het ontwerp-agra-
risch reglement, volgens hetwelk conversie (of scheiding en deeling) alfeen 
zou kunnen plaats vinden bij eenparige instemming der familieleden dan wel 
indien slechts een gering aantal leden dei- familie zich daartegen verzette. 
— Noot van de commissie. 
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wanneer de familie niet groot is en de gronden vele zijn. Aan den 
kapala taranak of pengatoer, door de familieleden aangewezen, is 
opgedragen, om de verdeeling van het gebruik der familiegronden 
te regelen. 

Zijn er nu b. v. twee dotoe's (voorvaderen), die een twintigtal 
sawahs hebben, dan is het regel, dat de afstammelingen van den 
eersten dotoe — b. v. nit 10 afstammelingen bestaande — het eene 
jaar de gronden ter bewerking ontvangen en de afstammelingen van 
den tweeden dotoe — b. v. uit 5 afstammelingen bestaande — het 
daarop volgende jaar. 

Aldus krijgen de afstammelingen van iederen dotoe om het jaar de 
gronden te bewerken, terwijl zij voorts iedsr een gelijk aandeel 
ontvangen, door den pengatoer aangewezen. 

Zijn er echter vele familieleden en is er weinig grond beschikbaar 
dan geschiedt de verdeeling van het gebruik ook steeds dotoe's-
gewijze en de afstammelingen van iederen dotoe volgen elkaar bij 
beurtregeling op om den grond te bewerken. Zoo kan het gebeuren', 
dat een afstammeling van eene familie [eerst] na ongeveer 20 of 30 
jaar weder den[zelfden] grond in bewerking kan nemen. 

In het onderdistrict Eembokken is het gebruik van den grond 
bij sommige families onder 6, ja zelfs onder 8 dotoe's verdeeld. 
Zou men daar met toepassing van het beginsel van artikel 1066 
Burgerlijk Wetboek tot verdeeling van den grond moeten overgaan, 
dan zou ieder lid der familie misschien niet meer ontvangen dan 
1 M2 . gronds. 

In de praktijk zijn bij de verdeeling van het gebruik van familie-
gronden vele misbruiken ingeslopen. Zoo b. v. zullen de pengatoers 
dan wel degenen, die den grootsten mond kunnen opzetten en zich 
het krachtigste gevoelen, voor zich de beste stukken uitkiezen ; 
gebeurt het niet zelden, dat de pengatoers, na de aanwijzing der 
gronder^ onder de leden der familie, voor een kleinigheid aan een 
der familieleden een aan een ander reeds toegewezen stuk aanwijzen, 
zoodat over het onderwerpelijke stuk grond getwist wordt, waarvan 
het gevolg is, dat de familieleden eikaars kweekbedden vernielen dan 
wel eikaars oogst betwisten. 

Het recht van den sterkste is bij familiebezit nog in vollen gang. 
Zoo kan het verder gebeuren dat het aantal pengatoers vermeerderd 

wordt, doordat de familieleden niet altijd eensgezind zijn en is deze 
weinige eensgezindheid ten koste van beide partijen. 

Een ander misbruik, zooals te Kakas, bestaat hierin, dat de 
pengatoers eerst een deel van den grond tot zich nemen — d. i. 
voor hunne moeite — en daarna het resteerende verdeelen onder de 
familieleden, waartoe zij zich natuurlijk dan ook nog rekenen. 

Er is een tijd geweest, dat negorijhoofden en ook onderwijzers 
zich opwierpen als pengatoers. 

Hieraan heb ik in 1908 een einde moeten maken. 
Het zal niet te ontkennen vallen, dat ook enkele districtshoofden 

zich met de verdeeling van het gebruik bij familiegronden hebben 
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bemoeid om zich zelven te verrijken, doch die districtshoofden dienen 
m den vervolge, wanneer zij zich aan dergelijke handelingen schuldig 
maken, onherroepelijk ontslagen te worden. 

Het is te bejammeren, dat de Europeesche bestuursambtenaar zoo 
weinig bemoeienis heeft met de adat en in het geheel geen be
moeienis met civiele acties, op de adat betrekking hebbende. 

Hecht zoekt de Inlander wel, maar hij wordt van het kastje naar 
den muur gezonden. De Hoekoem toea verwijst hem naar den 
Hoekoem Besar, de Hoekoem Besar in den regel naar den Landraad ' 
soms komt de klager zich bij den Controleur aanmelden, die hem 
eveneens naar den Landraad verwijst. Als dan de zaak berecht 
wordt, heeft het feit niet zelden reeds een jaar geleden plaats 
gevonden en is het vrij wel onmogelijk de zaak naar recht en bil
lijkheid te berechten, dom als de Inlander nog bovendien is om 
zijn eisch niet in te richten naar onze Westersche begrippen8. 

De vele uitspraken van niet-ontvankelijkheid van eischen bewijzen 
genoeg, dat de inlander onze rechtspraak niet begrijpt3. 

De Controleur G. A. Wilken schreef vóór de inwerkingtreding 
van het Menado reglement : 

//Het gemeenschappelijk landbezit in de Minahasa is tot zijn 
//laatste stadium voortgeschreden, en behoeft slechts een kleine schrede 
//voorwaarts, om zich geheel in het individueel bezit op telossen// 

De commissie van 1895 slaakte de verzuchting, dat sedert meer 
dan 20 jaar het waarlijk nog niet zoo ver was gekomen, integendeel 
dat juist het gemeenschappelijk landbezit was toegenomen. 

Het is dan ook mijne stellige overtuiging, dat juist het Menado-
reglement met al zijne Westersche begrippen de oeconomische ont
wikkeling van land en volk heeft tegengehouden. Eene Westersche 
plant kan zonder acclimatisatie op Indischen bodem niet tieren en 
geen goede vruchten dragen, wanneer zij direct in den Indischen 
bodem wordt overgeplant. 
_ Dit is ook hier het geval met de overplanting van onze Westersche 
ideeën. 

Met dit alles voor oogen, meen ik de oplossing van dit vraagstuk 
gevonden te hebben in het volkomen overlaten en het beslechten 
van alle adatquaesties aan en door de hoofden zelve. 

Zij toch zijn in de eerste plaats bekend met dè adat, ziju als 

ï Dit geschiedt volgens de wet, zie art. 230 Menado-reglement, een voor
schrift dat zeker met af te keuren is. - Noot van de commissie 

- Dit is alleen juist als het doelt op den eisch der wet, dat de inlander 
volledig formuleere wat hij vorderen wil. - Noot van de commissie. 

3 Dat deze meening, bij met-juristen meermalen voorkomende, in hare 
algemeenheid minder juist i s , mag wel met een enkel woord worden aange-
t Ï n w i ÏÏ A T ' g e s t e l d door iemand, die, naar in rechte blijkt, 
zich ten onrechte de hoedanigheid van kapala taranak heeft geassumeerd 
zal op dien grond moeten worden met-ontvankelijk verklaard (aan hem komt 
deze eisch met toe), maar het kan zijn dat juist door deze beslissing de 
kwestie, die partijen verdeeld houdt , volledig beslist is. Zie een ander voor-
t m V ' ° o ^ beslissing eener zaak bij niet-ontvankelijkverklaring in 
1. BNI. 74, blz. 216 e.v. — Noot van de commissie. 



MINAHASA 36 

familie- of stamhoofden in staat de onbeschreven Inlandsche rechten 
op den grond te handhaven en daaraan leiding te geven, waar dit 
met het oog op de toekomst wenschelijk voorkomt. 

Daarbij worde dan aan den bestuursambtenaar de bevoegdheid 
toegekend , om in het belang zoowel van den Staat als van de Inland
sche maatschappij, op het gebruik dier rechten toezicht uit te oefenen. 

II. G r o n d e n r e g i s t e r (daftar tanah). 
Uittreksel uit de toelichting tot het voorontwerp van het //agra

risch reglement voor Menado//. 
In meerdere districten van de Minahasa bestonden reeds vanouds 

registers, waarin door het districtshoofd inzonderheid de. door de 
Inlandsche bevolking onderling veelal voor onbepaalden tijd gesloten 
pandcontracten werden aangeteekeud. Bij gebreke van wettelijken 
dwang daartoe en, bijgevolg, van voldoende controle van de zijde 
van het Europeesch Bestuur, liet echter de zorg voor eene geregelde 
en nauwkeurige bijhouding dier registers vaak veel te wenschen 
over en liet ten slotte de bevolking zelve veelal na om van de ge
sloten overeenkomsten aan de hoofden mededeeling te doen. 

Men stelde zich over het algemeen tevreden met op onvoldoende 
wijze onderhands opgemaakte bewijsstukken, met het gevolg, dat 
groote onzekerheid ontstond ten aanzien der Inlandsche grondrechten 
en eindelooze geschillen daaromtrent den rechter werden voorgelegd. 

III . R e c h t e n o.p g r o n d t o e k o m e n d e aan i n l a n d s c h e 
b u r g e r s . 

a. Bij missive van den directeur van binnenlandsch bestuur aan 
den resident van Menado van 12 October 1908 n°. 3085 houdende 
aanbieding van een //voorontwerp eener ordonnantie tot regeling 
'van de rechten der inlandsche bevolking op den grond in de Gou
vernementslanden binnen het gewest Menado// werd omtrent dit 
onderwerp het volgende gezegd : 

Blijkens het schrijven van den Eersten Gouvernements-Secretaris 
van 12 Januari 1893 n°. 87 was de Begeering destijds van oordeel 
//dat de Inlandsche burgers, voorzooveel zij tot de Inlandsche be
wolking behooren, dezelfde rechten op den grond kunnen doen 
//gelden als de andere Inlanders, en dat zij bijgevolg niet mogen 
//worden uitgesloten van het recht tot ontginning van woeste gron-
//deu op den voet van de ordonnantie van 13 Eebruari 1879 
//(Staatsblad n°. 89), terwijl zij evenmin mogen worden gerekend 
//onder de niet-Inlanders, aan wie ingevolge de verordening van 
//4 Augustus 1875 (Staatsblad n°. 179) gebruiksrecht op den grond 
//door Inlanders niet kan worden vervreemd//. 

Waar sedert, niet het minst door verwerving van grondbezit, in 
den loop der jaren, het verschil tusschen de //Inlandsche burgers// 
en de inheemsche bevolking vermoedelijk in nog meerdere mate zal 
zijn uitgewischt, stelt het voorontwerp beide categorieën met be-
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trekking tot de regeling der grondrechten op gelijke lijn. Niettemin 
zal het mij aangenaam zijn t.z.t. te mogen vernemen in hoever in 
het negorij- of het districtsverband, inzonderheid wat aangaat deel
neming aan de uitoefening van publieke rechten en verplichtingen, 
nog steeds verschil bestaat in den maatschappelijken toestand dier 
beide groepen van ingezetenen en instandhouding van dat onder
scheid uit een algemeen oogpunt noodzakelijk of raadzaam is te 
achten. 

b. In een nota van den adjunct-adviseur voor de buitenbezittingen 
mr. J. C. Kielstra van 25 Maart 1910 komt daaromtrent het vol
gende voor : 

In de eerste plaats de vraag, welke positie de Inlandsche 
burgers moeten innemen, voorzoover die met agrarische aange
legenheden te maken hebben. Zijn zij ter zake geheel met Inlanders 
gelijk te stellen of niet? 

Uit de stukken blijkt, dat de Inl. burgers reeds in het jaar 1880 
sedert langen tijd grondbezit hadden. Uit de missive van den Direc
teur van Binnenlandsch Bestuur van 2 September 1880 n°. 8944 
kan voorts worden opgemerkt, hoe ingezetenen van de Minahassa 
nog in den loop der 19de eeuw door het bestuur op grond van het 
reglement van 1824 als belooning voor bewezen diensten tot burger 
zijn verklaard. 

Dat burgers als zoodanig vreemdelingen zijn kan dus niet met 
grond worden beweerd, wel misschien, dat er vele lieden onder 
loopen van vreemde afstamming. 

Hoe dit ook zij, het gaat nu niet meer om hun plotseling een 
recht op den grond, dat zij sedert zeer langen tijd uitoefenen, te 
ontnemen. Hoewel de geheele klasse van burgers als een volmaakt 
anachronistisch en nutteloos verschijnsel liefst zoo spoedig mogelijk 
moet verdwijnen, kan bij deze gelegenheid geen stap in die richting 
worden gedaan. Afzonderlijke voorstellen zullen daartoe moeten in
komen. Thans de burgers uitsluiten van Inlandsch grondbezit, zou 
de oplossing hunner klasse in de negorijlieden eerder bemoeilijken 
dan vergemakkelijken door de afscheiding te verscherpen. 

c. In eene nota van den controleur te Menado Tellings van 2 
Februari 1910 heette het: 

Blijkens hierboven aangehaalde missive van den directeur van 
binnenlandsch bestuur ligt het in de bedoeling, om aan de Inlandsche 
burgers in dit gewest even goed als aan de eigenlijke Inlandsche be
volking het recht van ontginning toe te kennen. 

Het oordeel der Regeeriug, neergelegd in het schrijven van den 
eersten Gouvernements Secretaris d.d. 12 Januari 1893 n°. 87, dat 
h. i. de Inlandsche burgers dezelfde rechten op den grond kunnen 
doen gelden als de andere Inlanders, is m. i. niet juist, evenmin de 
meeniug, dat in den loop der jaren het verschil tusschen de In
landsche burgers en de inheemsche bevolking vermoedelijk in nog 
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meerdere mate zal zijn uitgewischt. De hiheemsche bevolking be
schouwt de Inlandsche burgers nog steeds als vreemdelingen en staat 
ontginning van gronden den laatsten niet toe. 

Over het algemeen moet de iuheemsche bevolking nog niet veel 
van de Inlandsche burgers hebben, die zich de meerderen voelen 
van den gewonen negorijman. 

Unaniem hebben alle districtshoofden in mijn ressort zich tegen 
de regeling verklaard om aan de Inlandsche burgers outgiunings-
rechten toe te kennen. Toekenning daarvan is huns inziens alleen 
mogelijk, indien de inlandsche burgers ook verplicht worden tot 
het verrichten van heereudiensten en het betalen van hassil. 

d. In een nota van den controleur van Amoeraug Zieck van 12 
Maart 1910 was gezegd : 

Aangaande het in de missive van den Directeur van Binnenlandsch-
Bestuur d.d. 12 October 1908 n°. 3085 voorkomende omtrent de 
Inlandsche Burgers, veroorloof ik mij op te merken, dat de ver
houding tusschen deze categorie van personen en de eigenlijke Inland
sche bevolking geheel verschillend is van de daarbij veronderstelde. 
Ofschoon deze z.g.n. Inlandsche burgers niet gerekend kunnen worden 
tot de met-Inlanders zou het toch zeer onbillijk zijn, dat deze 
personen geheel de rechten verkregen der Inlanders, waar zij niet 
de verplichtingen van dezen op zich nemen. 

De Inlandsche burgers toch verrichten geene heeren- of gemeente
diensten en betalen als minimum belasting f 1.50, terwijl de Inland
sche bevolking behalve het presteeren van bovengenoemde diensten 
een minimum belasting van f 6.50 wordt opgelegd. 

Mijns inziens dient aan deze wanverhouding, welke op geen 
enkelen billijken grondslag berust, eindelijk een einde gemaakt te 
worden. Eerst bij gelijkstelling dan van de Inlandsche burgers met 
de Inlanders in alle opzichten, zou er sprake mogen zijn van het 
doen gelden van dezelfde rechten op den grond als de andere 
Inlanders. 

Zooals de toestand thans is, moeten de Inlandsche burgers als 
met-Inlanders beschouwd worden, ten aanzien van de rechten op 
den grond uit te oefenen. 

e. In de missive eindelijk van den resident van Menado van 
23 April 1910 gericht aan den directeur van binnenlandsch bestuur 
wordt hieromtrent aangevoerd : 

Hetgeen door mr. Kielstra vd. in zijn bovengenoemde nota is 
gezegd, als zoude uit de stukken blijken, dat de Inlandsche burgers 
reeds in het jaar 1880 sedert langen tijd grondbezit hadden, is 
o n j u i s t , i n d i e n a a n g e n o m e n w o r d t , d a t de i n l a n d s c h e 
b u r g e r s da t g r o n d b e z i t h a d d e n door ontginning verkregen. 
Inderdaad komt bij hen grondbezit voor, doch slechts verkregen 
door aankoop, aanhuwelijking met de inheemsche bevolking of huur. 

Nu schrijft UHoogEdelGestrenge wel in Uw brief van 12 October 
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1908 ii°. 3085 ' : //Blijkens het schrijven van den eersten Gouvcr-
nements-Secretaris van 12 Januari 1893 n°. 87 was de Eegeering 
destijds van oordeel, //dat de I n l a n d s c h e b u r g e r s , voorzoo-
//veel z ij t o t de I n l a n d s c h e b e v o l k i n g b e h o o r e n , dezelfde 
//rechten op den grond kunnen doen gelden als de andere Inlanders, 
//enz.«', doch het komt mij [beter] voor, om een j u i s t i n z i c h t in deze 
aangelegenheid te hebben, n i e t te s p r e k e n van het o o r d e e l 
der Eegeering, doch na te gaan wat de t o e s t a n d in werke
l i j k h e i d is en dan moet ik, in verband met mijne plaatselijke 
kennis en gehoord de bestuursambtenaren, die hierover kunnen oor-
deelen, verklaren, dat de i n l a n d s c h e b u r g e r s n i e t d e z e l f d e 
r e c h t e n op den g r o n d k u n n e n d o e n g e l d e n a ls cl e 
a n d e r e I n l a n d e r s (inheemsche bevolking). 

Tusschen haakjes teeken ik hier aan, dat de uitdrukking hier
boven met blauw potlood onderstreept //de Inlandsche burgers, 
//voorzooveel zij tot de Inlandsche bevolking behooren//, mij niet 
recht duidelijk is, omdat ik geen Inlandsche burgers ken, die niet 
tot de Inlandsche bevolking behooren 2 ; de inlandsche burgers — 
dit dient niet uit het oog verloren te worden — waren oorspron
kelijk vreemdelingen (inlanders, niet tot de inheemsche bevolking 
behoorende, b. v. Tidoreezen, Ternatanen, Ambonneezen) en worden 
inderdaad door de inheemsche bevolking als vreemdelingen be
schouwd: b. v. wordt hun de v e r p l i c h t i n g gesteld om in 
wijken te wonen . Ik moet dan ook, conform het gevoelen der 
districtshoofden van de afdeelingen Menado en Amoerang, waar men 
slechts b u r g e r wij ken heeft, ten zeerste adviseeren tegen een 
eventueel voorstel van de Eegeering om aan de burgers gelijke ont-
ginningsrechten te geven als de inheemsche bevolking thans heeft, 
tenzij hun ontnomen wordt het voorrecht van geen heerendienst te 
moeten presteeren, dus als de inheemsche bevolking : //gelijke lusten, 
gelijke lasten//. 

De burgers verrichten , zooals UHoogEdelGestrenge bekend, echter 
persoonlijken schutterlijken dienst, zoodat indien zij heerendienst zullen 
hebben te presteeren, de schutterlijke dienst moet worden opgeheven. 
Dit is echter eene aangelegenheid, die niet thuisbehoort in dezen 
brief. 

IV. / /Kennel i jk v e r l a t e n g r o n d e n . / / 3 

a. Uittreksel uit een nota van den adjunct-adviseur voor de bui-
teiibezittingen mr. J. C. Kielstra van 25 Maart 1910. 

Wat moet verstaan worden ouder / /kennel i jk v e r l a t e n / / ? In 

1 Zie boven blz. 36. — Noot van de commissie. 
3 In liet Menado-reglement worden, zie b.v. artt. 6 en 11, tegenover 

elkander gesteld de „eigenlijk gezegde inlanders (onderlioorigen der nego
rijen)" en de niet tot deze onderlioorigen der negorijen behoorende inlanders. 
In werkelijkheid zijn onder de inlandsche burgers nimmer vreemde ooster
lingen begrepen. — Noot van de commissie. 

s Zie Adatrechtbundel I I I , blz, 191. 
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verband met artikel 75 , aliuea 3 , van het Eegeeringsreglement kan 
men hieraan slechts die beteekenis toekennen, d ie de a d a t er 
aan h e c h t . Deze nu zegt blijkbaar, dat het recht van den eersten 
ontginner nimmer verloren gaat, en erkent dus eenmaal ontgonnen 
gronden eerst als kennelijk verlaten, wanneer niemand zich de ont
ginning door een bepaald persoon meer kan herinneren. 

b. Uittreksel uit de nota van mr. Dirkzwager (1910). 
De adat onderscheidt gronden, die nimmer zijn ontgonnen, taloen, 

en reeds eenmaal ontgonnen, maar of nog in werkelijk gebruik zijn 
of sinds längeren of korteren tijd braak liggen, oemaan, welke 
gronden weder in 4 soorten zijn te verdeelen , waarvan er twee nl. 
de soemakow (gronden die 5 à 6 jaren braak hebben gelegen en 
waar reeds eenig kort hout is opgeschoten) en de kakaian, gronden, 
waar het hout hoog op is geschoten, mijns inziens vallen onder 
het begrip kennelijk verlaten. Zouden deze dus niet meer aan de 
nakomelingen van den eersten ontginner behooren en derhalve ge
rekend worden te behooren tot den domeingrond, dan zou daardoor 
eene uitbreiding aan Staatsblad 1875 n°. 199a1 worden gegeven. 
Zooals ik echter reeds zeide, als die uitbreiding bedoeld is, dan 
juich ik haar van harte toe. Het is toch belachelijk dat het enkele 
feit, dat de vader of grootvader een 40 jaar geleden eens een stuk 
grond heeft opengehakt, daarna bezaaid en geoogst, de zoon of 
kleinzoon het recht zou geven om dien grond van iederen houder 
op te vorderen. Ik heb onder meer op het oogenblik bij dezen 
Landraad een zaak in behandeling, waarbij cle eischers stellen dat 
hun grootvader in 1863 een stuk grond heeft ontgonnen, hetwelk 
bij zijn dood in 1865 werd verlaten, en op dien grond het van de 
tegenwoordige houders, die daar klappers hebben geplant en beweren 
dat het woeste grond was toen zij het ontgonnen, opeischen ; ware 
nog het bewijs van de ontginning door dien vader te leveren, het
geen niet het geval is , dan zou de eisch volgeus de adat behooren 
te worden toegewezen. En wat nu nog te zeggen van de gronden , 
die opgeëischt worden omdat ze ontgonnen zijn door dotoe Supit, 
het hoofd dat het eerste contract afsloot, hetgeen met gronden onder 
de negorij Woloan, district Tombariri, is gebeurd, waarop sawahs 
zijn aangelegd ? 

Lees : 1877 n°. 55. — Noot van de commissie. 
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N°. 12. 

VEETALING VAN E E N G E D E E L T E VAN H E T HOOFDSTUK „VABIA' : 

IN HET MALEISCHE R A P P O R T B E T E E F F E N D E DE 'ADAT 
KEBIASAAN IN DE MINAHASA, OPGENOMEN IN 

ADATKEOHTBUNDEL I I I , blz. 84—97. 

Vertaling en noten zijn van de commissie voor bot adatreoht. Het tusschen 
( ) geplaatste is duidelijkheidshalve door haar ingevoegd. 

Aanleg van vischvijvers. 

Aant. majoor van MAOEMBI : Het 
aanleggen van een nieuwen vijver 
is toegestaan, mits de aanlegger 
rechthebbende van deu grond is. 

Het is niet verboden een visch-
vijver aan te leggen benedenstrooms 
van dien van een ander. De aan
legger zal evenwel zorg moeten 
dragen dat zijn vijver niet het 
water van den bovenstroomschen 
vijver verstoppe of doeoverstroomen, 
dus dat het water niet hooger komc 
dan tot den voet van diens dijk. 

GrondverpacJding (eram) en deelbouw. 

Aant. hoekoem besar van TOM-
BASIAN : 

//Eram// kwam vroeger en komt 
ook nu slechts bij uitzondering 
voor, want veel grond is beschik
baar en het aantal ingezetenen is 
klein. Vele gronden worden ter 
bewerking van padi, djagoeng of 
groenten zonder betaling voor een 
of twee jaar in bruikleen afgestaan. 
Alleen dan geschiedt dat niet, wan
neer het geldt het aanplanten van 
overjarige gewassen zooals klappers 
enz. Die kunnen alleen op gekochten 
of eigen grond geteeld worden. 

Het gebruik brengt mede, dat, 
wanneer de bewoners van eenige 

Omtrent //eram//, ni. het be
talen van huur voor tuingronden, 
bestaat in verschillende deelen van 
de Minahasa verschil. 

In districten of streken, waar 
veel voor tuinaanleg beschikbare 
grond is, komt //eram// minder 
voor dan waar deze schaarsch is. Ook 
is er verschil tusschen eram van 
sawahs en die van ladangs. In de 
geheele Minahasa wordt, wanneer 
een sawah aan een ander ter be
werking wordt afgestaan, de padi bij 
het rijpen in twee gelijke gedeelten 
verdeeld tusschen den bezitter van 
den grond en den bewerker. 

De huurder moet den sawah-
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negeri (op zekere plek) padi- of 
djagoengvelden aanleggen , het be
stuur na één of twee jaar (afhan
kelijk van de gesteldheid van den 
grond) beveelt dat de velden aan 
elkaar sluitend moeten worden ge
maakt. Dit geschiedt in het belang 
van den arbeid, tot vermeerdering 
van de opbrengst en vergemak
kelijking van het onderhoud er van, 
aangezien : 

1°. de tuinarbeid dan kan ge
schieden op de wijze genoemd 
'/maändo of mapaloes* ' , vol
gens aanwijzingen van het 
bestuur ; 

2°. alleen de gezamenlijke tuinen 
omheind behoeven te worden, 
doch de tuinen onderling niet ; 

3°. door het aaneengesloten zijn 
der tuinen, de dieren die de 
padi en djagoeng opeten (muizen 
enz.) niet enkel blijven hokken 
op één veld doch zich zullen 
verspreiden over de geheele 
uitgestrektheid ; 

4°. de verschillende tuiubezitters 
uu elkander zullen aansporen 
tot behoorlijk onderhoud van 
hun tuinen ; wie hierin te kort 
schiet blijkt aan zijne mede
gezellen. 

Menigmaal komt het voor, dat 
zij die een tuin aanleggen zulks 
niet doen op eigen veld doch op 
dat van een ander. 

Dikwijls gebeurt het dat een 
volgend jaar de eerst bewerkte 
terreinen ongebruikt worden gelaten 
en men verhuist naar een andere 
plek en daar worden andere gronden 
in gebruik genomen ; ook daarop 
is dan al het bovenstaande weer 
van toepassing (en dit mag aldus 
geschieden). Zij het ook op eens 
anders velden. Dit wordt alles van 

grond bewerken van het begin af, 
! zorgen voor het uitzaaien van de 
padi, het wieden enz. tot aan het 
rijpen van het graan. Heeft de 
verdeeling van de padi plaats gehad, 
dan zorgt ieder voor het zijne , ook 
wat betreft het oogsten. 

Dit slaat alleen op sawahs, die 
reeds vroeger als zoodanig waren 
aangelegd. 

Wat evenwel nieuwe sawahs 
betreft, nl. die gronden welke pas 
tot sawah zijn gemaakt, gelden 
andere bepalingen en hangt alles 
af van den wensch der partijen, 
evenals het geval zou zijn als de 
padi door den een aan den ander 
werd verkocht. 

1 Zie bundel I I I blz. 53, 85, 193, alsmede beneden in de lijst van Tontein-
boansche rechtstermen. 
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bestuurswege jaar op jaar verordend. 
Wanneer alle beschikbare ter

reinen in de negeri in bewerking 
zijn geweest, komt men weer terug 
tot de aanvankelijk bewerkte velden, 
die dus soms gedurende tien, 
twintig jaren of langer braak heb
beu gelegen. 

Aant. majoor van MAOEMBI : In 
Maoembi is gebruikelijk Z gantang 
padi en 500 djagoengs per tuin. 

Aant. majoor van TOÖELIMAMBOT : 
Het zou gewenscht zijn, dat van 
de overeenkomst vóór de bewerking 
kennis gegeven werd aan den be
trokken hoekoem toea (negorijhoofd) 
als hoofd der politie. 

De //eram'/ voor ladangs be
draagt gewoonlijk 3 gantang ] padi 
en 300 djagoengs. Deze betaling 
wordt per tuin berekend en niet 
per tëktëk of naar de grootte van 
den tuin, d. w. z. al is de tuin een 
tëktëk 2 groot dan wel meer, de 
betaling blijft dezelfde. 

Maar zooals gezegd, kan zulks 
plaatselijk verschillen. Maar als 
gemiddelde voor het geheel kan 
aangenomen worden 3 gantang padi 
en 300 djagoengs. 

Ter bruikleen ing. 

Het leenen heeft in de Minahasa 
plaats tegen bijzonder hooge (voor
waarden) , zoo moet voor het leenen 
van een gantang padi na een jaar 
twee gantang teruggegeven worden, 
voor f 100 terugbetaald worden 
f 200, dus het dubbele. 

Tn lateren tijd is de rente wat 
lager geworden, maar nog altijd 
bezwarend. Velen bedingen een 
interest van 60 pCt. 

Hierdoor ontstaat veel druk en 
onrecht en wordt de rust van het 
volk gestoord. Meermalen wordt 
door den rechter beslag gelegd op 
de bezittingen en erfgoederen en 
worden deze in het openbaar ver
kocht teneinde volgens bevel tot 
den laatsten druppel volledig uit
voering te geven aan de vordering. 

1 Volgens Wilken, „Verspreide geschriften", 1912, doel I I , blz. 363, gelijk 
aan 40 Amsterd. pond. 

2 Volgens denzelfde, I I , blz. 362, eene inlandsche maat van 50 vademen 
lang en 20 vademen breed (een halve baoe). 
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Ook de majoor van TOÖELIMAM-
BOÏ zou het goed vinden indien 
dit onderwerp op goede en billijke 
wijze geregeld werd. 

De Minahaser is maar al te 
geneigd geld te leenen en de om
standigheden, waaronder hij leeft, 
leiden ja dwingen hem daartoe. 

En hier bestaat geene instelling, 
waar gemakkelijk tegen matigen 
interest geld geleend kan worden. 1 

Te verwonderen is het dus niet, 
dat velen op deze wijze ongelukkig 
worden en tot ellende geraken. 

Zeer gewenscht zou het dus zijn 
indien door het Gouvernement rege
lingen tegen den woeker in de 
Minahasa getroffen werden ; hier
door zou een bron van kommer en 
ellende voor velen weggenomen zijn. 

Visscherijoontract. 

Aant. majoor van ÏOÖELIMAMBOÏ : 
Deze regeling bestaat niet in mijn 
district. 

In de Minahasa wordt het vis-
schersbedrijf op verschillende wijzen 
uitgeoefend, ni. met de poekat, 
soma, kalasei e. a. 

Opdat die vischtuigen winst
gevend gemaakt worden , zijn rege
lingen noodig. 

Indien de eigenaar van het tuig 
tevens de prahoe geeft en hetgeen 
verder daarbij behoort, dan wordt 
de vangst gelijkelijk verdeeld tus-
schen den eigenaar en de visschers. 

Indien het hoofd der visschers 
(tona'as) eigenaar is van het tuig, 
geschiedt de verdeeling weer op 
andere wijze, krijgt hij n.1. het 
dubbele van hetgeen de andere 
visschers (anak bala, masanoe) 3 

bekomen. 

1 Door do oprichting van de „ M e n a d o s c h o h u l p b a n k " in 1898 (boven 
blz. 19 nt 2), welke aan lien, die v o o r e e n i g n u t t i g d o e l geld behoeven, 
dit tegen zeer lage rente verstrekt , is aan bet hier genoemd bezwaar te gemoot 
gekomen. 

2 Voor do hoofdplaats Ternate , zie Adatrechtbundel VI I , blz. 205—206. 
3 Voor do hoofdplaats Ternate zie bundel VI I , blz. 205 nt 1. 
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JacMcontract. 

Aant. majoor van TOÖELIMAMBOT : 

Hieromtrent bestaat (in mijn district) 
geene regeling en is de verdeeling 
geheel aan betrokkenen overgelaten. 

Een zelfde regeling bestaat ook 
ten aanzien van de jacht. Indien 
een ander dan de jager eigenaar is 
van de honden, van de poekat 
waarin de wilde varkens worden 
gevangen of van het geweer, dan 
wordt de vangst gelijkelijk verdeeld 
tusschen den eigenaar en den jager. 

Contract omtrent de verzorging van zeugen. 

Velen willen geen zeugen aan
houden en laten de verzorging er 
van aan anderen over. De jongen 
worden dan gelijkelijk verdeeld 
tusschen den eigenaar der zeug en 
den verzorger. In zoodanig geval 
geschiedt de verdeeling wanneer de 
jonge varkens niet meer zoogen. 
Ieder zorgt dan verder voor zijn 
eigen varkens. 

Antar pakaian (vervormd mehe roko of mairang). x 

Aant. majoor van TOÖELIMAMBOT: 
Ik geloof dat het gebruik in de 

Minahasa algemeen is. De leden 
der commissie zouden geen district 
kunnen aanwijzen, waar de bewo
ners het nieuwe gebruik niet 
volgen. 2 Indien de bestuurders het 
verkeerde er in aau de bevolking 
tooneu en verbeteren, zal zij er 
zeker mede ingenomen zijn. 

In verschillende districten van 
de Minahasa en in het bijzonder in 
de [onder-]afdeelingTondano is in de 
laatste dertig jaren op het punt van 
huwen een gebruik ontstaan, bekend 
onder den naam van a n t a r pa
k a i a n . 

Dat gebruik bestaat daarin, dat, 
als een man eene vrouw ten huwe
lijk vraagt en het aanzoek door 
de wederzijdsche ouders goedge
keurd wordt, op zekeren vastge-
stelden avond hij zich, vergezeld 
van zijne verwanten , begeeft naar 
de woning van het meisje, alwaar 
zij door hare verwanten ontvangen 
worden. 

(De verwanten van den man) 
bieden dan een kist aan, inhou-

1 Het oudheidensche huwelijk, zie Adatrechtbundel I I I , blz. 61 , 75, 76, 
99, 101; V, blz. 14, 18. Roko, mas kawin of harta kawin is de bruidschat daarbij, 
zie aldaar I I I , blz. 36, 07, 72, 82 en 117. 

2 Do commissie dacht intusschen vermoedelijk aan de meest westelijk gelegen 
streken van de onderafdeeling Amoerang (aan de overzijde der Katioiapo), waar 
nog veel heidenen wonen en ook de adat-huwelijksvorm nog in acht word 
genomen. 
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dende diverse sieraden en vrouwen-
kleeren , die volgens de aanbieding 
aan de bruid geschonken worden. 

Het aangebodene wordt door het 
meisje aanvaard en voortaan kan 
men haar in die Meeren en met 
die sieraden zien bij elke gelegen
heid waarbij het te pas komt. 
Menigmaal zijn hare zusters haar 
behulpzaam bij het aankleeden. 

Nu komt het voor dat het huwe
lijk niet voltrokken worden kan 
wegens eenig beletsel. De goederen 
door den jongeling aan het meisje 
gegeven moeten dan teruggegeven 
worden. 

Ook komt het voor, dat de 
goederen (inmiddels) afgedragen 
zijn, zoodat zij niet teruggegeven 
kunnen worden. 

In die gevallen , ofschoon beiden 
niet met elkaar zouden wenschen 
te trouwen, b.v. omdat zij geene 
genegenheid of eerbied meer voor 
elkaar gevoelen, worden zij toch 
als het ware daartoe verplicht met 
het oog op die goederen. 

Deze huwelijks wij ze spruit eigen
lijk voort uit het //mêhë roko//. Nu 
men Christen is geworden en toch 
niet het oude (heidensche) gebruik 
wenscht af te schaffen, geeft men 
het een anderen naam : //antar 
pakaian//. 

Men heeft dus hier een heidensch 
gebruik in een Christelijk Meed, 
zooals ook nog wel in andere op
zichten in de Minahasa voorkomt. 

Gebruiken bij overlijden. 

a. '/Brie nachten en veertig dagen. // 

Aant. majoor vau TOÜELIMAMBOT : 
Deze gewoonte komt niet in mijn 
district voor. 

Zoo is het ook gesteld bij het
geen men thans noemt / / 1 , 2, 3 
nachten en veertig dagen// bij eenig 
sterfgeval. 

Dit alles spruit voort uit het 
oude gebruik, waar bij een sterf-
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geval, van het overlijden af tot 
aan de begrafenis en nog vele dagen 
daarna, een doodenmaaltijd ge
houden wordt tot aan de //roe-
momang// ', 

Zooals gezegd spruit het gebruik 
voort uit den (heidensehen) voor
tijd, doch draagt het nu een Chris-
telijken naam en kleed. 

Wat men noemt de drie nachten 
en veertig dagen zijn ontleend aan 
de geschiedenis van het overlijden 
van den Heere Jezus, die op den 
derden dag uit het graf oprees en 
op den veertigsten ten hemel voer. 

Op die dagen dan richten de 
bloedverwanten en kennissen van 
den overledene een maaltijd aan, 
brengen het eten en drinken naar 
diens huis, waar men het gezamen
lijk nuttigt. 

Van dit zelfde oude gebruik is 
afkomstig het 

b. Mindo medja (ambil medja), 

Aant. majoor van MAOEMBI : 
Mindo mëdja is hetzelfde als »toe-
moewar, toemontani.// 

Aant. majoor van KAWANGKOAN : 
Dat gebruik kpmt niet meer in 
mijn district voor. 2 

uit welks naam men dadelijk hooren 
kan dat het niet van Minahasischen 
oorsprong is. 

Bij een sterfgeval bieden de 
bloedverwanten van den overledene 
een maal aan. Maar niet alleen 
eten en drinken maar ook tafels, 
stoelen, lampen en eetgerei worden 
naar het sterfhuis gebracht. 

Alle aanzittenden eten mee en 
uitgenoodigd worden allen, die 
men wensoht, maar niet de huis-
heer regelt zulks. 

En wie de tafels enz. heeft ont
vangen moet later denzelfden dienst 
bewijzen, en dit is niet beperkt 
tot hem persoonlijk, maar indien 
hij bij leven niet in staat is ge
weest den wederdienst na te komen, 

1 Vgl. de noot in Adatreohtbundel I I I , blz. 68. 
2 Hetzelfde teekont deze majoor aan ten aanzien van enkele hierna volgende 

onderwerpen. 
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dan gaat die verplichting als gold 
het eene schuld over op zijn kin
deren en e. q. op zijne nakome
lingen. 

r/Mindo mëdja// ook bij huwelijk. 

Dit gebruik vindt niet alleen 
toepassing bij een sterfgeval, doch 

i ook bij huwelijk. 

Afkeuring van die gebruiken. 

Dit //ambil mëdja// is een slecht 
gebruik, omdat het 1°. de menschen 
op kosten jaagt, 2°. oorzaak is 
van wederkeerige afgunst en van 
twist enz. 

Bewogen door valschen trots, 
geraken velen door de //mëdja'/, 
die zij moeten geven, in onge
legenheid , aangezien zij uitgaven 
doen boven hunne krachten. 

Zij komen daardoor tot het ver-
koopen van hun erfgronden of van 
hunne bezittingen, die zij met 
zooveel moeite verkregen hebben, 
omdat zij contanten noodig hebben 
ter bestrijding van de //mëdja//. 

Opschudding en twist zijn meer
malen het gevolg, en te verwonderen 
is het niet dat uit afgunst schelden 
en andere slechte eigenschappen 
van den mensch opgewekt worden 
en de nasleep zijn van het feest. 

Medelijden moet men hebben 
met hen, die de //mëdja// ontvangen, 
omdat zij die later weder terug 
moeten geven aan den zender. 

Is hij bemiddeld , dan is de druk 
te dragen, maar voor den minder 
bedeelde rijst de moeielijke vraag 
hoe de //mëdja'/ van den rijke te 
vergoeden , die hem uit zijn over
vloed gereedelijk ter zijde stond? 

Hierbij komt dat het als eisch 
wordt beschouwd dat hij de //mëdja// 
op gelijke wijze vergelden moet 
als hij zelf ontving. 

Voor hen bestaat geen andere 
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weg dan zich in schulden te steken 
dan wel al hun erfgoed te ver-
koopen. 

Uit gebruik is dan ook de bron 
van ellende en armoede voor velen. 

Vinden van verloren goed. 

- Aant. majoor van TOÖELIMAMBOT : 
In mijn district is het anders dan 
de commissie opgeeft nl. wie wat 
vindt geeft daarvan aan het be
stuur kennis, dat daarvan mede-
deeling doet in de negeri. Hieraan 
houdt men zich evenwel niet. 

Volgens de 'adat kebiasaan van 
de Minahasa is hij, die iets op den 
weg of elders vindt, niet verplicht 
daarvan kennisgeving te doen aan 
het bestuur of den eigenaar op te 
sporen. 

Hij mag het voorwerp houden 
en als zijn eigendom gebruiken. 

Maar mocht de verliezer hiervan 
kennis bekomen en het voorwerp 
terug verlangen, (dau is hij daar
toe gerechtigd) en behoeft hij 
slechts een kleinigheid aan den 
vinder te geven. 

Betrapping op heeterdaad bij overspel. 

Aant. majoor van TOÖELIMAMBOT: 
Zoo was het ook in mijn district, 
maar thans vindt het geen toepas
sing meer; die adat is nu ver
anderd. 

Wanneer iemand op heeterdaad 
op overspel betrapt wordt, en 
daarvan een aanklacht wordt inge
diend bij den rechter, dan wordt 
hij veroordeeld tot: 

1°. het betalen van eene boete 
aan zijn eigen vrouw, 

2°. het betalen van eene boete 
aan den beleedigden echtgenoot of 
aan de bloedverwanten der vrouw 
met wie het overspel bedreven is, 

3°. het betalen van een boete 
aan het bestuur. 

Deze (laatste) boete bestaat 
meestal uit een sagotuin , een vijver 
dan wel een stuk grond. 

Hieraan hebbeu hun ontstaan te 
danken de t/tanah e wowato//, 

Verbodsteekens fapar of kawakj. * 

Als iemand in het bosch goede 
houtsoorten aantreft en aan die 

1 Zie boven blz. 47 nt 2. 

i 
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boomen het //apar/' ' — of //ka-
wak// ' — teeken heeft aange
bracht , mag een ander ze niet 
omhakken, omdat hij dan als het 
ware eigenaar er van is geworden. 

Evenals ook het geval is ten 
aanzien van het ontginnen van 
boschgrond, stellen in dat geval 
de //apar//'s of //kawak'/'s nog niet 
vast dat de (daarmee gemerkte 
boomen) reeds toebehooren aan hem 
(die de teekens heeft aangebracht) 
maar wordt het recht (op de boomen) 
eerst verkregen door het kappen 
daarvan. 

Met den sêho- of enaupalm 2 is 
het als volgt gesteld. 

Als iemand medegerechtigde is 
tot een stuk grond, waarop enau 
groeit, als erfgenaam of hoe ook, 
en op den boom eenig teeken heeft 
aangebracht (b. v. een bamboelad
der daartegen heeft geplaatst), mag 
niemand anders den bloemkolf er 
van kloppen, zij het ook dat hij 
mede recht op den grond heeft3. 

Als men in een rivier of beek 
een vischplaats heeft aangelegd 
(pa'angon) dan wel aldaar wenscht 
te vangen door middel van //ro-
rëng//, //kalasei'/ of //sesëa//, mag 
niemand op die plaats visschen of 
er //rorëng//, //kalasei// plaatsen of 
een nieuwe //sesëa// aanbrengen, al 
ware die door ouderdom onbruik
baar , want zulk een plaats verblijft 
vast aan den bezitter en gaat als 
erfgoed over op zijne nakome
lingen + . 

Hecht op stroomend ivater. 

Aant. majoor van MAOEMBI: IU 
Maoembi is het gebruikelijk, dat 

De (oorspronkelijke) adat brengt 
zeer zeker mee, dat, indien iemand 

1 Zie ook boven blz. 9 nt 1 op apar. 
2 Ook arënpalm of a'kël. 
s Men denke aan familiegronden. 
4 Zie beneden over de babitoeangs der ßant iks serie M n°. 13 VII. 
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het vangen van visch aan de 
monding (van een rivier) of ook 
in een beek , stroomende over eens 
anders grond, vrij staat, maar dat, 
als men een vast bedrijf wenscht 
te maken van (vischvangst door 
middel van) rorëug, kalasei enz. 
(in een rivier of beek), men ver
gunning behoeft van den recht
hebbende op den grond welke dit 
water doorsnijdt ; zoo is het ook 
langs het meer (van Tondano). 2 

een van de bovenstaande zaken op 
eenige plaats wenscht te verrichten, 
hij geene vergunning behoeft te 
vragen aan den bezitter van den 
oever van een rivier, aangezien 
rivieren voor algemeen gebruik 
zijn. » 

In later tijd is het gewoonte ge
worden dat rechthebbenden op 
gronden gelegen aan rivieroevers 
zorgen, dat niemand anders //ro-
rëng's// of //sesea's// op hun grond 
aanlegt uit vrees voor beschadiging 
van den oever. In vroegeren tijd 
echter was dit niet verboden. 

1'lene soort slavernij (pahajoan). 2 

In de Minahasa bestaat eene 
soort slavernij, in het Maleisch 
//anak piara// genoemd, doch in 

j de landstaal //pahajoan//. 
Meermalen zijn zij kinderen van 

verwanten, doch vaker weezen. Ook 
komt voor dat zij vreemd zijn aan 
de verzorgers. De //pahajoan// is 
echter geen slaaf of huurling, aan
gezien : 

1°. hij geen loon trekt van den 
verzorger ; 

2°. hij hooger dan zij staat en 
meestal met een eigen kind te 
vergelijken is. 

De //pahajoan// moet evenwel 
werken, als ware hij loontrekker van 
zijn meester, wiens voordeel en 
welstand hij beoogt. 

Zoolang hij bij dezen is, krijgt 
hij in voldoende mate voeding en 
kleeding, al naar gelang van het 
vermogen van ziju meester. 

Is hij lang bij zijn meester ge-
| weest en heeft hij hem steeds trouw 
gediend, en mocht hij wenschente 
huwen, dan zal deze de uitgaven 
daartoe bestrijden, den bruidschat 

1 En in eenige streken ook de strook, pengalas, aan weerszijden. Zie 
boven blz. 14. 

2 Zie boven blz. 47 nt 2. 



MINAHASA 52 

voldoen en, mocht het een meisje 
zijn, dien bruidschat ontvangen 
en het feest bekostigen. 

En komt de meester te sterven 
en is de //pahajoan// reeds op zich 
zelf gaan leven, dan krijgt hij 
toch een deel van de nalatenschap, 
bij wijze van legaat. 

Maar al zijn werken en doen, 
zoolang hij bij den verzorger is, 
verblijft bij dezen, uitgenomen 
hetgeen deze hem schonk. 



SERIE M. 

MINAHASA. 

N°. 13. 

OVER HET H U W E L I J K , DE VERWANTSCHAP EN H E T E R F R E C H T 
BIJ DE BANTIKS (1902). 

Op verzoek van mr. J. H. Carpentier Alt ing, destijds belast met liet ont
werpen van wettelijke regelingen voor liet privaatrecht der inlandselic bevol
king van de Minahasa, opgesteld door den heer P . A. Mandagi , destijds 
dorpshoofd van Malalajang. 

A. Het aanzoek. 

I. Over het Bant iksch 
huwelijk. 

Wanneer een jongeling liefde 
jegens een meisje heeft opgevat, 
dan kiest hij zich een vertrouwelinge 
uit, gewoonlijk een bloedverwante, 
die zich naar het meisje begeeft, 
ten einde haar te vragen, of zij 
hem wel genegen is. 1 

Luidt het antwoord gunstig, 
dan tracht de jongeling een tête-
à-tête met dat meisje te hebben, 
ten einde haar zijne liefde te be
tuigen en zelf het antwoord van 
haar te vernemen. 

Wanneer de jongeling nu over
tuigd is van de wederliefde van 
het meisje, dan openbaart hij zijne 
wenschen aan een oude vrouwelijke 
bloedverwante (b.v. een vertrouwde 
tante), die ze op haar beurt over
brengt aan zijne ouders, die daar
over gaan raadplegen met de oudeu 
van dagen onder hunne verwanten , 
ten einde inlichtingen te verkrijgen 

Zoo'n vertrouwelinge heet a ï n g k a . 
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I omtrent de afkomst, het gedrag 
! enz. van het meisje. 

Strookt de uitslag van het onder
zoek met des jongelings wenscheu , 
dan worden twee //rarampangs// ' , 
gewoonlijk bejaarde vrouwen, uitge
kozen. Deze beide //rarampangs// 
worden belast met het aanzoek doen 
bij de ouders van het meisje. 2 

Dadelijk krijgen ze echter nog 
geen zeker antwoord, daar de 
ouders en de naaste bloedverwanten 
van het meisje ook op hun beurt 
nog beraadslaging moeten houden 
omtrent de afkomst, den handel 
en wandel van den jongeling, enz. 

Het bezoek van de //rarampangs// 
wordt in den regel een paar keeren 
herhaald ; bij het derde bezoek 
wordt haar het jawoord pas mede
gedeeld en dit in tegenwoordigheid 
van de familieleden van het meisje. 

Bij die gelegenheid wordt tevens 
na lang loven en bieden de bruid
schat bepaald 3, en meteen de dag, 

1 R a r a m p a n g s = huwelijksmaaksters. De rarampangs moeten noch familie 
zijn van bet meisje, noch van den jongeling, ten einde alzoo onpartijdig te 
kunnen handelen. 

2 Het komt ook meermalen voor, dat de jongeling, uit vrees van zijne 
ouders geene toestemming tot het huwelijk met zijn beminde te zullen ont
vangen, op zijn eigen houtje het aanzoek bij de ouders van het meisje gaat 
doen. Dit heet m a t i n g k a r o u . Wordt het aanzoek niet van de hand gewezen, 
dan zenden de ouders van het meisje rarampangs naar de ouders des jonge
lings, ten einde de h o k o (bruidschat) te vragen. Is men het al eens geworden 
over het bedrag van den bruidschat, dan volgt weldra het huwelijk, dat soms 
reeds op dien zelfden dag of een paar dagen daarna plaats heeft. 

3 Het spreekt vanzelf, dat die rarampangs doorkneed moeten zijn in de 
regels omtrent het Bantiksch huwelijk, ten einde de onderhandeling naar 
wensch van beide partijen te doen afloopen. Geldt het een eerste huwelijk van 
het meisje, dan mag door de ouders voor bruidschat b o e n g o e r o e p i t o e ge
ëischt worden. „Boengoeroe pitoe" mag alleen geëischt worden voor een maagd ; 
een moeder, die eenige dochters bezit, mag alleen voor één dier dochters, die 
ten huwelijk is gevraagd, „boengoeroe pitoe" eischen. Deze bedraagt — te zamen 
met de n i a b i a n g (prijs voor het bestijgen van do woning der ouders van 
het meisje, om aanzoek te doen), de b o e t o e r a n g (bindsei der beide families), 
alsmede de t o d a (voor het betreden van de trap) en h a n g a (voor het richten 
van de eerste vraag tot de moeder van het meisje) — ongeveer 90 real (1 real = 
f 1.56), van welk gezamenlijk bedrag ongeveer | gedeelte voor s a r a n g k a 
(vergoeding voor eventueele tekortkomingen van do familie van het meisje 
bij het ontvangen der familieleden van den jongeling ter gelegenheid van het 
huwelijk) aan de ouders des jongelings wordt teruggegeven. 

"Wanneer mon het meisje door omstandigheden opdringt of het niet meer 
maagd is, dan mag voor haar slechts b o e n g o e r o e r i m a geëischt worden, 
welke bruidschat met de n i a b i a n g , b o e t o e r a n g , t o d a en h a n g a onge-

harampaugs (hu wel ijksmakelaars). 

Bruidschat. 
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B. De verloving. 

waarop de verloving (doemapo) 
zal plaats hebben. 

Op den verlovingsdag verzamelen 
zich de familieleden van het meisje 
ten huize van hare ouders en de 
familieleden van den jongeling in 
diens ouderlijke woning. Vanhier 
begeven zich de bovengenoemde 
//rarampangs// met de ni a b i a n g 
naar de woning van het meisje, 
waar haar bij hare aankomst als 
gewoonlijk eerst de pinangdoos ' 
wordt gepresenteerd. Na pinang te 
hebben gekauwd zetten zij in tegen
woordigheid van de ouders en 
familieleden van het meisje luide 
en breedvoerig het doel van hare 
komst uiteen *, waarop het antwoord 
van den kant van het meisje volgt. 

Is die onderhandeling afgeloopen, 
dan wordt de //niabiang'/ aan de 
ouders van het meisje ter hand 
gesteld. Daarmede is de verloving 
beklonken, in beide huizen wordt 
eten klaargezet voor de bijeenge
komen familieleden en tot den 
avond blijft men er genoegelijk 
bij elkaar. 

Het huwelijk ( m a b a n o e a ) 
heeft plaats een half jaar na de 
verloving der jongelieden , doch dit 
kan soms tot eenige jaren duren 
en wel in het geval, dat ze nog 

veer 40 real bedraagt , van welk bedrag insgelijks de s a r a n g k a voor de 
ouders des jongelings afgaat. 

Niet zelden gebeurt liet, dat het meisje, naar wie aanzoek wordt gedaan, 
een bloedverwante van den jongeling is. In dat geval wordt door de ouders 
van het meisje eerst p a t a t a b a n g (doorsnijding van den familieband) geëischt. 
Zoolang nu die patatabang nog niet voldaan i s , mag nog niet over den bruid
schat onderhandeld worden. Die patatabang bestond oorspronkelijk uit gouden 
kralen ( k e r a n e ) , aan elkaar geregen ter lengte van sindangon nl. een djingkal, 
en aan elk uiteinde besloten dooi een groote gouden kraal. Ook bestond zo 
vroeger wel uit een stuk kain patola of een stuïc grond. Tegenwoordig wordt 
die patatabang meestal in geld betaald en bedraagt dan 6 real = f 9.36. 

1 Zie Adatrechtbundel VI blz. 2 nt. 
Hiervoor heeft men een bepaald formulier, behelzende het openlijk aanzoek 

om de hand van het meisje, terwijl het antwoord, dat gegeven wordt door 
een daartoe vooraf door de familie van het meisje aangewezen vrouw, inhoudt 
het openlijk jawoord, zoomede een opsomming van de wederzijdsche verplich
tingen van de verloofden; waaraan de jongeling en het meisje van de verloving 
af zich te houden hebben. 

0. De t 
huwelijk 

tusschen verloving en 
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te jong zijn om in het huwelijk 
te treden en derhalve met het 
huwelijk gewacht moet worden, 
tot zij den gewenschten leeftijd 
bereikt hebben. 1 

Wanneer de verloving plaats 
heeft eenige maanden vóór den 
padioogst, dan wordt met het hu
welijk gewoonlijk gewacht tot kort 
na den oogst, want alsdan heeft 
men overvloed van rijst om de 
gasten te kunnen ontvangen, terwijl 
ook de tuinwerkzaamheden een 
einde hebben genomen. 

Van de verloving af spant de 
jongeling nu al zijn beste krachten 
in , om met zijne ouders te trachten 
den kolossalen bruidschat bijeen 
te krijgen. 

Als men daarbij nog in aan
merking neemt de moeite, die de 
jongeling zich moet getroosten, 
wanneer hij door de ouders van 
zijn meisje wordt aangesproken, 
om een handje te helpen in den 
tuin- of huisbouw of wel behulp
zaam te zijn bij een feestviering 
of sterfgeval onder de familieleden, 
dan begrijpt men, dat zijn taak 
soms nogal zwaar op hem moet 
drukken ! Evenwel voldoet hij aan 
dat alles met den meesten ijver, 
voor zijn meisje heeft hij alles veil ! 

Door onvoorzichtigheid van een 
dier beiden of van de zijde der 
ouders kan het evenwel licht ge
beuren, dat de verloving afspringt; 
alsdan blijft een flinke afrekening 
tusschen beide partijen voor de 
hoofden niet uit. 

Mocht het blijken, dat er opzet 
van den kant des jongelings is, 
dan krijgt hij de //niabiang// niet 
meer terug, benevens veroordeeliug 

1 Hier dient nog vermeld te worden, dat tot het huwelijk nog niet mag 
worden overgegaan zoolang van beiden (den jongeling en het meisje ni.) de 
tanden nog niet gevijld zijn, on de jongeling nog niet besneden is. 
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D. Be huwelijksvoltrekking (ma-
hanoea). 

tot betaling vau den bruidschat ' 
en de gerechtskosten. 

Ingeval men echter van den kant 
van het meisje den aanstoot heeft 
gegeven, dan moet de //niabiang// 
teruggegeven worden aan den jon
geling, benevens betaling van de 
gerechtskosten. 

Eeeds eenige dagen vóór het 
huwelijk is men ten huize van de 
bruid al druk in de weer om toe-
bereidselen te maken tot de ont
vangst van de familieleden van 
den jongeling en van de uitge-
noodigden. 

Op den huwelijksdag, reeds vroeg 
in den morgen, verzamelen zich, 
ten huize zoowel van den jongeling 
als van het meisje, de familie
leden. 

Ten huize van den jongeling blijft 
men tot in den namiddag gezellig 
bijeen, waarna ieder zich voor een 
poosje verwijdert, ten einde zich thuis 
in zijn beste plunje te gaan steken, 
om daarna weer terug tekeeren. 2 i 

Even vóór de schemering ziet 
men den bruidegom netjes opge
schikt, begeleid van zijne ouders, 
familieleden en vrienden zich naar 
de woning der bruid begeven. 

Tot dien stoet behoort ook een 
klein meisje 3 , de brengster van 

1 de //boetoerang" 4 . 
1 Aan deze wot wordt niet meer de hand gehouden, sedert de Bantiks 

tot het Christendom zijn overgegaan. 
W a t betreft de a l a s k a d e r a, gerechtskosten, te betalen aan d e m a m b e r e 

b a n o e a of negorijraad, deze is door de reglementen van gouvernementswoge 
vernietigd. 

2 Bestond de kleeding der mannen vroeger bij zulke gelegenheden uitsluitend 
uit een korte broek van witte stof ( k e p e r ) en een kort blauw baadje ( t a k o e a ) 
en die der vrouwen uit een kostbare sarong van Bwoolsoh of Boegineesch 
maaksel en een kort blauw baadje ( r a k o e m a k e n g k e ) , eventjes tot aan den 
bovenrand van de sarong reikende, thans ziet men bij feestelijke gelegenheden 
vele mannen gejast en geschoeid gaan, terwijl de vrouwen zich nu het liefst 
in lange kabaja's steken, gelijk de „orang sarani", zooals zij de Christeninwo
ners van de hoofdplaats Menado noemen. 

8 Dit meisje, dat nog in het bezit moet zijn van een vader en moeder, is 
het zinnebeeld van onschuld en zorgeloosheid, welke ruimschoots hot deel van 
het echtpaar zullen worden, terwijl men daarbij ook de hoop koestert , dat het 
huwelijk met kinderen gezegend zal worden. 

4 Omtrent dit woord, zie blz. 54 nt 3. 
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Mododare. 

Alangomkoe. 

Bij aankomst teu huize der 
bruid nemen de mannen begeleiders 
plaats; de bruidegom en de verge
zellende vrouwen treden binnen, 
waar de bruid, sierlijk uitgedost, 
en hare vrouwelijke bloedverwanten 
in afwachtende houding zijn ge
zeten. 

Het gemelde meisje reikt nu de 
//boetoerang// over aan den brui
degom , die ze op zijn beurt aan 
de bruid ter hand stelt. Een hard 
gelach (mododare ) stijgt thans 
uit de vrouwenmenigte op, hetgeen 
dient om eventueele vogelgeluiden 
te overstemmen, welke onheil zou
den kunnen voorspellen. 

Bruidegom en bruid nemen nu 
plaats op een ledikant en tusscheu 
hen beiden in de brengster van de 
//boetoerang//. Nu wordt een bord 
met rijst en een met visch op een 
sarangko (kleine bamboezen tafel) 
voorgezet, zoomede sagoeëer in een 
bokoe (wokablad). 

De r e r e a n g (priester) neemt 
daarop wat rijst uit het bord en 
plaatst het ouder het prevelen van 
een heidensch formulier boven op 
de visch. 

Dit formulier behelst de aan
roeping van de goden, om het 
nieuwe echtpaar onder hun hoede 
te nemen en hen voorts wijsheid 
en voorspoed te doen deelachtig 
worden. Dit uiten van die heil-
wenschen heet m a n g o m k o e . 

Bruidegom en bruid eten nu 
ieder wat rijst eu visch, doorge
spoeld met een teugje sagoeëer, 
om na afloop daarvan pinang te 
eten uit een zelfde pinangdoos, 
waarna beiden weer op het ledi
kant gaan zitten. 

Eenige ouden van dagen worden 
nu aangewezen door het dorpshoofd, 
dat bij die gelegenheid niet mag 
ontbreken, om eenige voor bruide-
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Tanda tu hanoea. 

gom en bruid nuttige lessen ten 
beste te geven. 

Met een wijsgeerig gezicht ziet 
men die ouden zich beurtelings van 
de hun gedane opdracht kwijten, 
en daar het redeneervermogen van 
den Bantik groot is, duurt het 
soms eenige uren , eer ze klaar zijn , 
waarna de tafel gedekt wordt en 
men zich aan het maal begeeft. 

Na het maal, wanneer wijn en 
sagoeëer in den man zijn, dan 
wil iedereen de eerste zijn om het 
echtpaar een / / sa rambata» (toast) 
toe te brengen. 

Daar staat er een op ; om te 
toonen, dat hij van het Maleisch 
iets afweet, doorspekt hij zijn toast 
met een menigte hoog-Maleische 
woorden. Na hem volgen nog een 
menigte anderen, zoodat het toasten 
vaak tot middernacht duurt, waarbij 
begrijpelijkerwijs de noodige arak 
en sagoeëer niet mogen ont
breken. 

Ten slotte beginnen mannen en 
vrouwen Banktiksche minnelie
dereu te zingen ( roemoro of 
mamoenga) of wordt het feest 
besloten met m a h a m b a , m a i n g -
ket of andere volksvermaken. 

Ben volgenden dag gaat het paar 
onder geleide van den rereang eii 
eenige familieleden naar den rand 
der negorij, waar zich de t an -
da 'm b a n o e a 1 bevindt, ten 
einde daarvan zegen te vragen, de 
man medenemende een zwaard 
(tangkoeng) en de vrouw eenmes, 
terwijl beiden een tohang (hoofd
deksel van Bantiksch maaksel) op 
hebben. 

1 „Tanda'm banoea" — letterlijk vertaald: omheining der negorij —, welke 
de negorij moet behoeden tegen ziekten, vijanden, boozc geesten enz. Elke 
negorij is in het bezit van zulk oen tanda'm banoea, Het is een groote boom, 
aan welks voet een „tawaang-heester" zich bevindt , daar geplant bij den 
aanleg der negorij, waartoe eerst het geluid van den nachtvogel was ge
raadpleegd. 



MINAHASA 60 

Bij de //tanda'm banoeav geko
men , loopen ze eenmaal rechts om 
dien boom ; de rereang reikt den 
man drie stukken ugahisihout over, 
die de man aan de vrouw geeft, 
terwijl deze van den rereang een 
bamboekoker met water krijgt, die 
ze op haar beurt aan den man 
moet overreiken. : 

Daarna keeren zij regelrecht naar 
huis terug ; hel hout wordt daar 
voor brandhout gebezigd, terwijl 
het water in den bamboekoker voor 
het koken van spijzen benut wordt. 
Dien dag eet het echtpaar met den 
rereang samen. 

Wat den bruidschat betreft, deze 
werd vroeger eerst betaald een half, 
soms een heel jaar na het huwelijk , 
doch in de laatste jaren is men 
meer en meer de gewoonte gaan 
volgen, om dien reeds den volgenden 
dag te betalen. Hij bestaat voor 
het grootste deel uit contant geld, 
voorts uit borden, sarongs, lijn
waden , enz. 

Het geld wordt, na aftrek van het 
aandeel van het meisje, gebruikt om 
gemaakte schulden te dekken ; wat 
dan overblijft, wordt door de ouders 
en naaste bloedverwanten verdeeld. 

Het loon van de beide raram-
pangs bedraagt voor ieder in geval 
van boengoeroe-pitoe 2 twee soe-
koe, en in geval van boengoeroe-

Het kan gebeuren, dat een der 
echtgenooten komt te sterven, voor
dat de bruidschat voldaan is, in 
beide gevallen moet door de ouders 
van den man de helft van den 
bruidschat betaald worden. 

o 

1 De symbolische zin van de aanbieding van brandhout en water in een 
bamboekoker wordt hierdoor verklaard, dat die dingen onmisbaar zijn voor 
een goed geregelden haard, (ab o e). — Aldus wordt met de aanbieding dier 
dingen van de goden verwacht, dat hot echtpaar zich voortdurend in het 
bezit van een gemeenschappelijken haard zal mogen verheugen, m. a. w. dat 
de huwelijksband niet door oncenigheid verstoord worde. 

2 en 3 Omtrent „boengoeroe pitoe" en „boengoeroc rima" zio blz. 54 nt 3. 
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A. Anghoemang-dien sten gedurende 
het eerste huwelijksjaar. 

II. O v e r he t B a n t i k s c h e 
g e z i n . 

Bruidegom en bruid, door den 
rereang in het huwelijk bevestigd, 
zijn thans man en vrouw geworden 
en vormen dus een gezin, doch 
nog niet zelfstandig. 

Na het huwelijk gaat de man 
bij zijn schoonouders inwonen, zoo 
het heet, om daar de huishouding 
en levensmanieren van die oude 
lieden te leeren , doch feitelijk om 
voor hen te gaan zwoegen, waarvoor 
hij dan eten van hen krijgt. Dit 
verblijf bij de schoonouders heet 
a n g k o e m a n g . 

Eiken morgen moet hij reeds 
voor dag en dauw op, ten einde 
het door zijne schoonouders aan
gewezen werk te verrichten. Wan
neer hij in den tuin werkt, dan 
houden de ouders steeds een wakend 
oog op hem, opdat hij flink door-
werke. 

Zelfs bij zwaren regen of wind 
mag hij zijn werk niet staken, want 
het zou hem anders den naam van 
luiaard bezorgen en zijn schoon
ouders aanleiding kunnen geven, 
om hun dochter te noodzaken van 
hem te scheiden, immers het ge
beurt vaak, dat schoonouders van 
de kleinste fout van hun schoon
zoon partij trekken om hun dochter 
aan te sporen twist met haren 
man te zoeken, hetgeen ten slotte 
wel op echtscheiding moet uit-
loopen ! 

Laat evenwel de verhouding 
tusschen man eu vrouw en tusschen 
schoonouders en schoonzoon niets 
te wenschen over, dan zet deze 
tevreden zijn bezigheden voort. 

Met recht kan men zeggen, dat 
de verhouding tusschen schoon
ouders en schoonzoon meer is een 
verhouding tusschen heer en knecht 
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B. Na hel eerste jaar : zelfstandig 
gezin. 

Iluwelijlcsgiften (hoho). 

dan die tusscheu welmeenende 
schoonouders en hun schoonzoon. 
Schier alles, tot in de kleinste 
werkzaamheden toe, wordt aan den 
schoonzoon overgelaten. In alle 
opzichten wordt hij als de mindere, 
de dienstbare beschouwd. ' 

Zoo gaat het ongeveer een jaar 
door. Eerst wanneer de miloe en 
rijst binnengehaald zijn en het paar 
van de ouders zijn aandeel heeft 
gekregen, mogen zij afzonderlijk 
gaan leven, d. i. een eigen huis
houding gaan opzetten. 

Van dat oogenblik af worden ze 
als een zelfstandig gezin beschouwd ; 
zij beginnen dan mede te doen 
aan verplichtingen en rechten, 
zoowel van de familie als van de 
negorij. 

Behalve een gedeelte van de op
brengst van den miloe- en padituin, 
door hen gedurende het //angkoe-
mang// voor hunne ouders aange
legd en onderhouden, krijgen zij 
zoowel van de ouders der vrouw 
als van die des mans de primitieve 
benoodigdheden voor hunne huis
houding, als groote peda's (hak
messen) , messen, borden, kommen, 
keukengereedschap, matten, man
den, stoelen, tafels, enz.; zoo de 
ouders in het bezit zijn van vee, 
ook wel een paard, varkens, 
kippen. 

Die giften nu vat men samen 
onder den naam hok o. Al die 
dingen krijgen ze in gemeenschap
pelijk g e b r u i k , niet in gemeen
schappelijk e i g e n d o m , gelijk we 
later zullen zien uit het hoofdstuk 
//Echtscheiding//. 

Zoo zien we dan het echtpaar 

1 Zijne schoonouders, schoonzusters, scboonbroeders en hun bloedverwanten 
mag hij niet bij den naam noemen en omgekeerd mogen zij dat ten opzichte 
van hem ook niet doen. 

De schoonzoon noemt den schoonvader i t o u , de schoonmoeder a t a en de 
scboonbroeders en schoonzusters i p a. 
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zijn huishouding beginnen. Dage
lijks ziet men ze zich naar den 
tuin begeven, ten einde daar de 
verschillende werkzaamheden te 
doen , hun beesten verzorgen of zich 
met groenten, eieren enz. markt-
waarts begeven, om voor de op
brengst weer visch, zout en andere 
benoodigdheden te koopen. Wat dan 
overschiet, sparen ze op. 

Wanneer ze een aardig d uitje 
bij mekaar hebben, dan ziet men 
ze zich huisraad, keuken-, entuin-
gereedschap aanschaffen ter ver
meerdering van hun bovenvermelde 
bezittingen. 

Gelukkig het gezin, waarvan man 
en vrouw in weerwil van alle 
aardsche verleiding steeds een
drachtig bij elkaar blijven! Door 
vlijt en spaarzaamheid ziet men 
zulk een gezin weldra in staat zijn , 
om zich b.v. de materialen voor 
een nieuw degelijk huis aan te 
schaffen en dit te laten opbouwen 
of wel als teeken van gegoedheid 
kostbare voorwerpen, als gouden 
en zilveren sieraden, kortom dingen, 
welke onbemiddelden zich onmoge
lijk kunnen aanschaffen. 

Omtrent hunne verplichtingen 
jegens de ouders en de familie van 
beide kanten valt het volgende te 
vermelden. 

Wanneer de ouders een groote 
b o e n d o e (poesaka) koopen en zij 
geen geld genoeg hebben om het 
te kunnen betalen, dan moet dat 
gezin naar evenredigheid zijner 
rechten bijdragen. 

Voorts heeft het te voorzien in 
het onderhoud van ouders of groot
ouders , kinderlooze ooms en tantes, 
die door ouderdom, ziekte als 
anderszins niet meer voor zich zelf 
kunnen zorgen. 



MINAHASA 64 

A. Gronden tot echtscheiding: 

1°. verlating van de vrouw door 
den nog angkoemang zijnden man; 

2°. wegzending van de vrouw door 
den man ; 

III . Over echtscheid ing fpotoj. 

Het Bantiksch huwelijk staat op 
zeer losse schroeven, de minste 
kwestie geeft vaak aanleiding tot 
echtscheiding ; daarom zijn in Bantik 
de echtscheidingen ook aan de orde 
van den dag. 1 

Thans willen we eens nagaan 
de verschillende oorzaken, welke 
aanleiding kunnen geven tot echt
scheiding, zoomede welken invloed 
de echtscheiding heeft op de ge
meenschap van goederen. 

Hierboven is reeds een geval 
opgenoemd, waardoor echtscheiding 
kan plaats grijpen, nl. wanneer 
de man zich door luiheid de on
tevredenheid van zijne schoonouders 
op den hals haalt en deze hun 
dochter noodzaken bij haren man 
op echtscheiding aan te dringen. -

Niet zelden komt het voor, dat 
hebzuchtige ouders om een nietige 
reden hun dochter daartoe aansporen 
en dit in het vooruitzicht van weer 
geld uit hun dochter te kunnen 
slaan bij een volgend huwelijk. 

Gewoonlijk krijgt de gescheiden 
echtgenoot al gauw spijt over zijn 
stap in verband met den kolossalen 
bruidschat, dien hij heeft moeten 
betalen om in het bezit te geraken 
van zijn vrouw, en keert hij dan 
weldra tot haar terug, hetgeen hem 
een tweeden bruidschat kost. 

Ook kan het wel gebeuren, dat 
door toedoen van de ouders des 
mans deze laatste een afkeer van 

I Dit is een der redenen, dat het zielental in Bantik telken jare in stede 
van vermeerdering vermindering ondergaat. Gescheiden zijnde, blijven velen, 
en voornamelijk de mannen, die de 35 jaren overschreden hebben, nog lang 
(sommigen tot aan hun dood toe) vrijgezel, alvorens ze het weer in den zin 
krijgen, om een huwelijk aan te gaan, doch dan is het meestal te laat , om 
nog kroost te krijgen. Trouwens, de Bantik schaamt zich, om van zijn 45"" 
levensjaar af nog kinderen te verwekken. 

Is het nu nog wonder, dat er schier elk jaar meer sterven dan er geboren 
worden ? 

II Bij echtscheiding moet de vrouw aan den man de p o t o geven. De „poto" 
is een bedrag van 2 soekoe (1 soekoe = 39 centen). 
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ó". gerechtelijke scheiding in geval 
van overspel ; 

4°. wegloopen van de vrouw wegens 
wangedrag van. den man. 

zijn vrouw krijgt, en er echt
scheiding plaats heeft. 

Overspel, door een der echtge-
nooten gepleegd, heeft in den regel 
echtscheiding ten gevolge. Degene 
der echtgenooten, die aan dat feit 
schuldig werd bevonden, werd 
vroeger met haar of zijn mede
plichtige door de m a m b e r e ba-
n o e a (negorijraad) met geldboete 
gestraft, welke den beleedigden 
echtgenoot (echtgenoote) werd te 
goed gedaan , als schadeloosstelling 
voor de hem (haar) aangedane be-
leediging, benevens veroordeeling 
in de gerechtskosten, terwijl de 
overspelige echtgenoot (echtgenoote) 
het recht verloor om verdeeling 
van de door beiden gemeenschap
pelijk verkregen goederen te eischen. 

Mishandeling van de vrouw door 
of wangedrag van den man kan 
ook echtscheiding ten gevolge 
hebben ; komt het alleen tot een 
vlucht der vrouw naar hare ouders, 
dan moet de man, wanneer hij haar 
terughaalt, eerst een losprijs be
talen , als schadeloosstelling voor 
het haar aangedane leed. Die los
prijs kom ten voordeele van de 
ouders der vrouw. 

Thans wil ik nog een geval op
noemen , hetwelk de oorzaak is van 
vele echtscheidingen. 

Wanneer de vrouw zich in ge
zegende omstandigheden bevindt, 
en de huiselijke zorgen zwaarder 

j op den man beginnen te drukken , 
dan gebeurt het vaak dat de man 
op uitkomst peinst, om die zorgen 
te ontloopen. 

Om den schijn van onverschillig
heid ten opzichte van den zorgwek-
kenden toestand van zijne vrouw van 
zich af te weren, wacht hij eerst tot 
het kindje ter wereld is gekomen 
en maakt dan tegen dat het een 
paar weken oud is, van een ver-

5 
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Herroepbaarkeid van de scheiding 
dom' terugkeer van den man (her
vatting van het huwelijk 
betaling van een nieuwen 
schat). 

tegen 
bruid-

Uitsluiiing van verdere echtschei
ding. 

wijtend woord van zijn wederhelft 
gebruik om haar de //poto'/ te 
vragen. ! 

Zoo zien we dan den man op 
een morgen met zijn tikar-bantal 2 

de echtelijke woning verlaten, 
vrouw en kind achterlatende. Ge
lukkig, dat de familieleden er direct 
bij zijn om de verlatenen hulp aan 
te bieden. Eerst wanneer het kind 
groot is en derhalve niet meer zoo 
hulpbehoevend , dan zoekt de vader 
toenadering tot moeder en kind, 
hetgeen ten slotte op een tweede 
huwelijk uitloopt, natuurlijk met 
betaling van een tweeden bruidschat, 
waarbij nog de volgende losprijzen 
moeten komen : a. p a s a p o e p o e 3 , 
b. p a m i k a m o h o n g 4 , c. ba
b i h e i 5 . 

In alle gevallen van echtschei
ding is terugkeer tot de gescheiden 
echtgenoote, d.w.z. herhaling van 
het huwelijk (masaoere) toege
laten benevens betaling van den 
geëischten bruidschat. 

Voor deze soort huwelijken be
staan verschillende bruidschatten, 
welke onderling in waarde ver
schillen, naar gelang van het aantal 
malen terugkeeren tot dezelfde 
vrouw en ook naar gelang van de 
overtredingen tegen de adat, door 
den schoonzoon ten opzichte van 
zijne schoonouders, vrouw of kin
deren begaan. 

De hoogste bruidschat is wel de 
h oko 'm-pamaja , welke ongeveer 

1 Zie blz. 64 nt 2. 
2 De man verlaat nl. met zijn tikar (mat) en bantal (kussens), m. a. w. met 

zijn leger, onder den arm de echtelijke woning; dit is het zekere teeken, dat 
de echtscheiding heeft plaats gehad. 

3 Pasapoepoe = voor het inwikkelen van het kind, gedurende den tijd dat 
de vader zich aan do zorg voor het kind heeft onttrokken, gewoonlijk be
staande uit een stuk kostbaar lijnwaad (bidang of kahiboe), ter waarde van 
ten hoogste 12 real. 

4 Pamika mohong = om den mond der schoonmoeder te openen, d.w.z. om 
een antwoord van haar te krijgen; dit bedraagt 6 real. 

r' Babihei = om do drift van de moeder van het kind te dekken, bedragende 
6 real. 
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Invloed van de echtscheiding op 
de goederengemeenschap : 

a. medegebracht goed; 

vier maal de //boengoeroe-pitoe// be
draagt. ! 

Hoko'm pamaja wordt door de 
schoonouders voor hun dochter 
geëischt alleen in het geval dat 
de schoonzoon, na verscheidene 
malen van zijn vrouw te zijn ge
scheiden , op het laatst toch weer 
tot haar is teruggekeerd (nasa-
oer e). Ten einde raad , welke soort 
van bruidschat nog van hem te 
eischen, nemen zij eindelijk hun 
toevlucht tot hoko'm pamaja. Deze 
hoko verplicht man en vrouw zich 
voor altijd aan elkaar te verbinden; 
zij sluit alle echtscheiding uit en 
bevestigt man en vrouw voor altijd 
in het gemeenschappelijk eigendom, 
zoowel van beider gemeenschappe
lijk als van de door ieder afzon
derlijk verkregen goederen. 

Aan de orde is thans te onder
zoeken , welke de invloed is van 
echtscheiding op de gemeenschap 
van goederen, door man en vrouw 
uitgeoefend. 

Zooals we hiervoren hebben ge
zien , krijgen man en vrouw na 
het //angkoemang// 2 , nl. op het 
tijdstip, dat ze een eigen huishou
ding gaan beginnen, zoowel van 
de ouders der vrouw als van die 
des mans huisraad, keukengereed
schap enz., alsook, zoo de ouders 
vee er op na houden, een paard, 
wat varkens en kippen ; nl. voor ge
meenschappelijk gebruik, niet in 
gemeenschappelijk eigendom. 

Bij echtscheiding toch neemt 
degene, die de echtelijke woning 
verlaat, alles terug, zoowel roerende 
als onroerende goederen, wat hij 

1 Sedert de Bantiks tot het Christendom zijn overgegaan, hoort men nooit 
meer van deze soort h o k o (bruidschat) spreken; ten eerste omdat die bruid
schat te kostbaar is , en ten tweede omdat men meent, dat door het Christelijk 
huwelijk een even hechte band tusschen man on vrouw ontstaat als door het 
heidenseh huwelijk, waarbij hoko'm pamaja moet betaald worden. 

2 Zie boven blz. 61. 
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b. g emeenscJi appelijk verkregen 
goed. 

(zij) van zijne (hare) ouders heeft 
medegekregen, terwijl de achterblij
vende eveneens het van zijne (hare) 
ouders medegekregene behoudt. 

Het gemeenschappelijk gebruik 
vau zulke goederen eindigt dus bij 
echtscheiding , zoodat men kan zeg
gen , dat ten opzichte van een der 
echtgenooten, zulke goederen hem 
(haar) door de schoonouders slechts 
in bruikleen zijn afgestaan gedu
rende de samenleving met hun 
dochter (zoon). 

Wat betreft de goederen, welke 
' ze gedurende hun samenleving ge
meenschappelijk hebben verkregen, 
deze worden gelijkelijk verdeeld. 

Alleen in het geval, dat ze 
kinderen hebben, blijven die goe
deren onverdeeld, daar deze 
de rechten van vaders- en van 
moederszijde op zich vereenigen, 
benevens verplichting van den vader 
en de moeder om die kinderen 
verder te verzorgen. De moeder heeft 
evenwel in den regel het meeste 

; te dragen, wanneer de echtscheiding 
plaats heeft, terwijl die kinderen 
nog klein zijn en uit dien hoofde 
nog bij moederlief moeten blijven. 

Alleen in een paar gevallen van 
echtscheiding is verdeeliug der goe
deren uitgesloten, en wel wanneer 
overspel door een der echtgenooten 
de oorzaak der echtscheiding is. 
Wanneer de man op overspel wordt 
betrapt, dan moet er noodzakelijk 
echtscheiding op volgen en verbeurt 
hij het recht om verdeeling van 
hun goederen te eischen. Hetzelfde 
geschiedt ook ten opzichte der 
vrouw, wanneer zij zich aan dat 
feit heeft schuldig gemaakt. 

IV. Over n a t u u r l i j k e 
k i n d e r e n . 

Was het bij de overige Mina-
1 Deze soort kinderen noemt men in het Bantiksch a n a so e b a n o e a 

h i b i , d.w.z. in het dnister verwekt, kind. 

A. In overspel verwekte kinderen l. 
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Erkenning van uit overspel ge
boren hinderen. 

hassers geen zeldzaamheid , dat de 
man met toestemming zijner echt-
geuoote in hetzelfde huis of ergens 
anders een bijzit hield, bij de 
Bantik is dit van oudsher streng 
verboden. 

Polygamie is in Bantik nooit 
inheemsen geweest. 

De Hantiksche vrouw is er de 
vrouw niet naar, om zich een der
gelijke vrijheid van den man te 
laten welgevallen. 

Nochtans ziet men gedurende 
hunne samenleving door den man 
wel eens in het geniep bij een 
andere vrouw een buitenbeentje 
verwekken. 

Zoodra dit het eerste levenslicht 
ziet, wordt al spoedig in de negorij 
bekend , wie de vader is. De echt-
genoote van den man krijgt dit 
door buurpraatjes ook al spoedig 
te weten, doch speelt dan de on
wetende. De man, zich innerlijk 
van zijn schuld bewust, roert dat 
onderwerp ook niet aan en zoo 
ziet de negorij het kind opgroeien, 
zonder dat men openlijk den vader 
durft aan te wijzen. Mannen, die 
een vaderhart bezitten , kunnen zoo 
iets niet langer aanzien. 

Op een goeden dag ziet men 
hem van de gelegenheid, dat zijn 
natuurlijk kind op het erf of op 
straat speelt, gebruik maken, om 
dat kind naar zijn huis te dragen, 
en zich aan hem (haar) als zijn (haar) 
vader bekend te maken. Voorts doet 
hij het kostbare kleeren aan, en 
een halssnoer om van gouden kralen 
(keraue). Zoo uitgedost laat hij het 
kind naar zijn moeder terugkeereu, 
die op het- zien van haren lieveling 
hem (haar) vraagt, wie hem (haar) 
in die kostbare kleeren gestoken 
heeft. Wanneer zij dan ten ant
woord krijgt, dat de vader het 
gedaan heeft, dan neemt zij twee 
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B. Erkenning van andere buiten
echtelijke /anderen. 

rarampaugs, die van den vader 
van haar kind vergoeding ' moeten 
gaan eischen voor het door haar 
doorgestane leed. Wanneer hieraan 
door den vader voldaan is, dan is 
de erkenning van het kind volbracht 
en treedt het in de rechten en 
verplichtingen van een wettig kind. 

Bij de Bantiks kent het ge
woonterecht nog eene instelling, 
strekkende om het vaderschap over 
een buiten huwelijk verwekt kind 
aan te toonen. Ze bestaat daarin, 
dat hij die weet, dat hij de vader 
is van een pasgeboren kind, zich 
naar de kraamvrouw begeeft en 
deze een stuk lijnwaad (bidang 
b.v.), rijpe pisang en lampolie 
brengt, alsmede drie stukken hout. 
De symbolische zin dezer handeling 
is, dat hij zich verbindt de taak 
der vrouw te verlichten, door het 

j kind te kleeden, te voeden en te 
verwarmen. Zulk een erkenning 
is noodig, wanneer de ouders tijdens 
de geboorte van het kind niet of 
niet meer samenleven. 

Er kunnen zich hier verschillende 
gevallen voordoen. 

Zoo kan het gebeuren, dat man 
en vrouw na de conceptie van het 
kind elkander verlaten, zelfs dat 
in dat geval hetzij de man, hetzij 
de vrouw een verbintenis met een 
andere vrouw of een anderen man 
aangaat en het kind tijdens die 
nieuwe samenleving geboren wordt; 
zelfs kan, hoewel het kind tijdens 
een wettig huwelijk verwekt is, 
het geboren worden tijdens een 
ander even wettig huwelijk. lu dit 
laatste geval kan men zeggen, dat 
het kind twee vaders heeft, den 
echtgenoot der moeder en den 

j natuurlijken vader; de eerste wordt 

Doze vergoeding heet insaha'm banooa. 
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Karakter der adoptie. 

Gevolgen 
a macht ; 

genoemd: i ama soe doe n ia 
(vader op aarde) en de tweede : i 
ama soe maboe (de vader voor 
God). 

Ter voorkoming dat de geschei
den vrouw bij de geboorte van het 
kind zijn vaderschap zoude ont
kennen , roept de gescheiden echt
genoot bij de scheiding wel eens 
twee getuigen, te wier aanhooren 
hij zijn gescheidene echtgenoote 
verklaart, dat hij en niemand 
anders de vader zijn zal van het 
door haar binnenkort te baren kind. 
Deze handeling heet manoeraoe 
ba h iga (een verklaring achter
laten) en kan reeds als een voorloo-
pige erkenning worden beschouwd. 
Bij de bevalling, wanneer de ge
scheiden echtgenoot de hierboven 
opgenoemde zaken de kraamvrouw 
komt brengen, ter bekrachtiging van 
zijne verklaring, kan zij dan ook 
moeilijk zijn vaderschap loochenen. 
Ingeval de vader geene verklaring 
als bovenbedoeld heeft gedaan, 
worden de door hem der kraam
vrouw aangeboden zaken in den 
regel niet aangenomen, waarmee 
te kennen wordt gegeven, dat men 
zijn vaderschap loochent. 

V. O v e r a d o p t i e . 

Adoptie heet in het Bantiksch 
m a n g a r a ana. 

Zij moet omschreven worden als 
een overeenkomst tusschen een 
adoptant (to u n a n g a r a ) en een 
geadopteerde (to u n ia r a) — de 
laatste, als deze minderjarig is , ver
tegenwoordigd door zijne ouders — 
waarbij de tweede in rechten en 
verplichtingen gelijk komt te staan 
met een eigen kind, zoo vóór als 
na den dood van den adoptant. 

Bij de adoptie, zooals men die 
onder de Bantiks aantreft, kan 
men zeggen, dat de ouderlijke 
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b. inwoning ; 

c. aanverwantschap ; 

d. betaling, c. q. recht op ont
vangst, van den bruidschat; 

e. begrafeniskosten ; 

ï. erfrecht. 

macht als het ware voor de helft 
overgaat op de adoptanteu. 

Na de adoptie wordt het aan den 
geadopteerde overgelaten, bij wie 
hij het liefst zou willen wonen, 
nl. bij de eigen ouders of bij de 
adoptief-ouders. In dit laatste geval 
trekt de geadopteerde bij de adop
tanteu in : deze kleeden en voeden 
hem, terwijl de eerste van zijn 
kant werkzaamheden zoowel in huis 
als in den tuin voor hen afdoet 
en zich overigens vlijtig en getrouw 
jegens zijne nieuwe ouders betoont. 

Na de adoptie komt de geadop
teerde tot de bloedverwanten der 
adoptanteu in aanverwantschap te 
staan, gelijk eigeu kinderen van 
de adoptanteu tot hunne familie-
ledeu in bloedverwantschap; aldus 
noemt de geadopteerde de kinderen 
der adoptauten zijne broeders of 
zusters ; de ouders zijne grootouders, 
de broeders en zusters zijne ooms 
en tantes enz. 

Deze aanverwantschap blijft be
staan ook na den dood van de 
adoptauten, benevens natuurlijk 
ook de rechten en verplichtingen, 
daaraan verbonden. Bij het huwelijk 
van den geadopteerde wordt de 
bruidschat voor de eene helft door 
de adoptanten en voor de andere 
helft door de eigen ouders gedragen. 
Ingeval de geadopteerde een meisje 
is, dan wordt de ontvangen bruid
schat insgelijks ouder de eigen en 
adoptief-ouders verdeeld. 

Komt het aangenomen kind te 
overlijden, dan moeten eigen en 
adoptief-ouders de begrafeniskosten 
gezamenlijk dragen. Mocht hij be
zittingen hebben nagelaten, dan 
wordt deze nalatenschap ook door 
hen gelijkelijk verdeeld, nl. wan
neer de geadopteerde geen kinderen 
heeft nagelaten. 

In b^t geval dat de geadopteerde 
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liedenen voor adoptie. 

komt te overlijden, terwijl zoowel 
zijn eigen ouders als de adoptauten 
reeds vóór dien tijd zijn gestorven, 
dan worden de begrafeniskosten 
gezamenlijk door de familieleden 
van beide kanten gedragen en ko
men dan ook zij alleen in aanmer
king voor de verdeeling der nalaten
schap. ' 

Met het bovenstaande hoop ik 
de nauwe betrekking van aanver
wantschap, welke door adoptie ont
staat tusscheu adoptant en geadop
teerde , eenigszins te hebben doen 
uitkomen. 

Laten we thans eens nagaan, 
welke de oorzaken zijn, die tot 
adoptie kunnen leiden. In de eerste 
plaats dienen opgenoemd te worden : 

a. het kinderloos huwelijk; 
b. wanneer het aan het echtpaar 

niet gegeven is, om hun kinderen 
in het leven te houden (oekoehoe 
da ra i ) . 

Bij de adoptie van het kind 
staat niet het belang van het kind, 
maar dat van den adoptant op 
den voorgrond , reden, waarom deze 
ook het initiatief tot adoptie neemt. 

De zooeven opgenoemde oorzaken 
wijzen m.i. duidelijk op de bedoe
ling, welke bij de kindsaanneming 
voorzit. Zij is namelijk om bij gemis 
van eigen kinderen een andermans 
kind tot verzorger te kunnen hebben 
voor den ouden dag, die voorts 
ook voor de begrafenis zal hebben 
te zorgen. 

De bron van rechten voor het 
kind (o.a. het erven van de na
latenschap der adoptauten of een 
gedeelte er van) moet er noodzakelijk 
uit voortvloeien. Behalve de hier
boven opgenoemde , zouden we nog 

1 Dit dragen van de begrafeniskosten door de familieleden bij den dood van 
een kinderloozen bloedverwant, heet in het Bantiksch m a m a n t o (banto = 
kinderloos). 
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Adoptie van aanzienlijken. 

Geen, verschil tusschen adoptie van 
bloedverwanten en van anderen. 

een paar andere oorzaken kuuueu 
opnoemen, nl. nauwe vriendschap 
tusschen adoptanten en de ouders 
van geadopteerde; het huwelijk 
tusschen een man en een vrouw, 
waarvan een van beiden of wel 
allebei kinderen hebben : alsdan 
geschiedt de adoptie wederkeerig. 

Niet zelden komt het voor, dat 
een districtshoofd geadopteerd wordt 
door een gewonen negorijman.Welke 
de bedoelingen zijn, die de adoptant 
bij een dergelijke kindsaanneming 
heeft, is gemakkelijk te raden. Door 
toch het districtshoofd als kind aan 
te nemen, verzekert hij zich van 
een machtigen steun bij verschil
lende quaesties. Zulke adoptanten 
zijn natuurlijk in hunne woonplaats 
voorname personages, waarvoor de 
heele negorij, tot het dorpshoofd 
toe, respect heeft. 

Bij een sterfgeval kan het 
ook wel gebeuren, dat de weduwe 
of weduwnaar, zich niet in staat 
gevoelende om direct aan de 
noodige contanten te komen, ter 
bestrijding der begrafeniskosten de 
hulp inroept van gegoede neven 
of nichten van den doode door hen 
te adopteeren en hen alzoo tot 
medeerfgenamen te verheffen. 

Ten slotte zou ik bij de hierboven 
opgenoemde motieven der adoptie 
nog kunnen vermelden, dat adoptie 
ook wel geschiedt ter belooning 
van door den geadopteerde aan den 
adoptant bewezen diensten. 

In het algemeen brengt verschil 
van motief geen verschil mede in 
den aard der adoptie, noch in die 
der rechtsgevolgen. 

Men zou zich voorts vergissen, 
wanneer men veronderstelde, dat 
de aanneming van kinderen van 
bloedverwanten niet dezelfde rechts
gevolgen zou hebben als die van 
andermans kinderen, d. i. dat de 
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Wijze van adoptie. 

Ontbinding (opheffing) own 
adoptie. 

rechten van de eersten vaster zouden 
staan dan die der laatsteu tengevolge 
van bloedverwantschap. In het alge
meen is de redeu der aanneming 
van kinderen van bloedverwanten, 
dat de adoptanten zelf geen kin
deren hebben en hun bezittingen 
na hun dood niet in handen van 
een niet-bloed verwant willen zien 
overgaan. 

Omtrent de wijze, waarop adoptie 
geschiedt, het volgende. 

De adoptie geschiedt steeds in 
een daartoe bijeengeroepen bijeen
komst van familieleden, zoowel van 
den adoptant als van den geadop
teerde, in tegenwoordigheid van 
het negorijhoofd en van eenige 
andere getuigen, waarbij dan door 
den adoptant het feit der adoptie 
min of meer plechtig bekend ge
maakt wordt en de geadopteerde, 
door als zoon van den huize op te 
treden, te kennen geeft, dat hij 
in de adoptie berust. De toestem
ming der bloedverwanten, allereerst 
der ouders, van den geadopteerde 
ligt opgesloten in het feit hunner 
tegenwoordigheid ter bijeenkomst. 
Altijd wordt den geadopteerde als 
teeken van aanneming een voor
werp, gewoonlijk een kostbare 
sarong of een stuk kostbaar lijn
waad, bidang ofsoekoeboe, of ook 
wel een gouden sieraad, b.v. een 
halssnoer, ring of gouden nagels 
geschonken ; dat geschenk heet 
pa r ëdë . 

Er zijn verschillende oorzaken, 
die tot ontbinding van de adoptie 
kunnen leiden. Ik noem hier slechts 
de volgende : voortrekking van eigen 
kinderen boven adoptief-kinderen. 
Dit heeft gewoonlijk ten gevolge, 
dat de geadopteerde intrekking van 
de adoptie eischt; alsdan wordt de 
p a r e d e aan den adoptant terug
gegeven. Omgekeerd kan het wezen 
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Omvang van het gezin. 

dat de intrekking der adoptie van 
den adoptant uitgaat; de reden 
hiervan kan zijn ongehoorzaamheid 
of wangedrag van den geadopteerde 
jegens die ouders. Iu dat geval is 
de geadopteerde niet verplicht de 
parede terug te geven, daar niet 
hij, doch de adoptant de opheffing 
heeft gewild. 

Voorts kunnen kwesties tusschen 
adoptant en geadopteerde, tusschen 
geadopteerde en adoptants eigen 
kinderen of tusschen adoptauten en 
geadopteerde's eigen ouders ophef
fing der adoptie ten gevolge hebben. 

Uit hetgeen boven is gezegd, 
kunnen we opmaken : 

Ie. dat het zoowel in de macht 
van adoptant als in die van ge
adopteerde ligt, om opheffing van 
de adoptie te eischen; 

2e. dat bij de ontbinding van 
de adoptie de //parëdë'/ alleen dan 
wordt teruggegeven, wanneer de 
geadopteerde de opheffing heeft 
gewild en, ingeval dit de adop
tant is, niet. De terug te geven 
parede moet van gelijke soort en 
gelijke waarde zijn als de ont
vangene. 

De ontbinding van de adoptie en 
de teruggave van de parede geschiedt 
buiten presentie van het negorij
hoofd , hetgeen zijn grond heeft 
hierin, dat vroeger volgens de adat 
ontbinding van de adoptie streng 
verboden was en degene, die dat 
verbod overtrad, met geldboete 
werd gestraft. 

VI. O v e r de f a m i l i e l e d e n . 

Het gezin, waarin begrepen zijn 
man, vrouw en kindereu — en 
bedienden, zoo die er zijn —, heet 
in het Bantiksch singkaiiboeang. 

Heeft men alleen het oog op 
man en vrouw, dan zegt men side 
doea s i u g k a i i n g k o e m a n g (de 
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beide echtgenooteii). Side doea sing-
kaängkoemang, man eu vrouw, 
achten zich langs de opgaande en 
afdalende linie in de vier opvol
gende graden, voor ieder zoowel 
van vaders- als van moederszijde, 
in betrekking te staan tot : 

A. in de opgaande linie : 
Ie. Den voor-overgrootvader en de voor-overgrootmoeder van den 

man of de vrouw (i opo mahoeanei katoeroenë bo i opo babinei 
katoeroenë dapë noe mahoeanei bo dapëm babinei); 

2e. Den overgrootvader en de overgrootmoeder van den man of der 
vrouw (i opo mahoeanei kadoeane bo i opo babinei kadoeanë dapë 
noe mahoeanei bo dapëm babinei); 
- 3e. Den grootvader en de grootmoeder van den man of der vrouw 
(i opo mahoeanei toetoenë bo i opo babinei toetoenë dapë noe ma
hoeanei bo dapëm babinei); 

4e. Den vader en de moeder (i ama bo i ma). 
Man en vrouw hebbeu : 

B. in de afdalende linie gemeen
schappelijk : 

Ie. De kinderen (ana) ; 
ae. De kleinkinderen (poejoeng toetoenë of poejoeng soe hiba) ; 
3e. De achterkleinkinderen (poejoeng soe boekoe); 
4e. De achter-achterkleinkinderen (poejoeng soe tingkodo). 

C. in de zijlinie neveus ieder van 
die beiden : 

Ie. De neven, ooms- en tanteskinderen (aua'm pasingkataoe of ana 
noe mahëgong i ma bo i ama); 

2e. De achterneven, oudooms- en oudtanteskiuderen (poejoeng sing-
katoehang). 

Opgaande : 
Ie. De broeders en zusters van den mau ui. schoonbroeders en 

schoonzusters der vrouw (toehang mahoeanei bo toehang babinei dapë 
noe mahoeanei = ipa noe babinei) ; 

2e. De broeders en zusters van de vrouw nl. schoonbroeders en 
schoonzusters van den man (toehang mahoeanei bo toehang babinei 
dapë noe babinei = ipa noe mahoeanei); 

3e. De ooms en tantes van den man en die van de vrouw (i ama 
kadio bo i ma kadio dapë noe mahoeanei bo dapëm babinei); 

4e. De oudooms en oudtantes van den man en die van de vrouw 
(i opo tatëhë mahoeanei bo i opo tatëhë babinei dapë noe mahoeanei 
bo dapëm babinei). 

Afdalende : 
Ie. De broers- en zusterskinderen van den man en die der vrouw 

(ana noe toehang mahoeanei bo ana'n toehang babinei dapë noe ma
hoeanei bo dapëm babinei) ; 
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2C. De broers- en zusterskleinkinderen van den man en die der 
vrouw (poejoeng noe toehang mahoeanci bo poejoeng noe toehang 
babinei dapë noe mahoeanei bo dapëm babinei). 

Ziedaar de opgave der verwanten 
ten aanzien van afstamming, die 
een familie vormen, waarbij nog 
de stiefverwanten moeten komen, 
als : 

Ie. de stiefvader en -moeder 
des mans; 

2e. de stiefvader en -moeder 
der vrouw ; 

3e. de stiefzonen en -dochters 
des mans; 

4e. de stiefzonen en -dochters 
der vrouw, die soms door adoptie 
in nauwere betrekking tot het geziu 
komen te staan. 

Voegen wij daarbij nog de ver
wantschap ontstaan door adoptie, 
die, gelijk we gezien hebben , ook 
na den dood der adoptanten nog 
blijft bestaan, dan kunnen we ons 
wel een voorstelling maken van de 
uitgebreidheid van den Bantikschen 
familiekring. 

Ter bestendiging van den familie
band zijn van oudsher verschillende 
regelingen getroffen betreffende de 
onderlinge verplichtingen van de 
familieleden, welke thans nog in 
volle werking zijn. Gaat er b.v. 
een familielid trouwen , dan dragen 
de familieleden bij tot betaling van 
den bruidschat of, zoo het een 
meisje is, moet door de familie 
worden geholpen, om voor de 
maaltijden te zorgen voor de fami
lieleden des jongelings en de uit-
genoodigden. 

Moet iemand zijn nieuw huis 
inwijden, dan regent het weldra 
bijdragen, in geld, rijst, dranken, 
visch, kippen enz. 

Iemands wenschen, zijn zoon tot 
hoek o e n g - g a g o e d a n g (dorps
hoofd) verheven te zien, zijn vervuld. 
Deze heugelijke gebeurtenis moeten 

Onderlinge verplichtingen van de 
familieleden. 
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de vreugdevolle familieleden na
tuurlijk plechtig vieren. Ongevraagd 
komen de bijdragen binnen; de 
noodige dranken en sigaren worden 
gekocht; immers de voornaamsten 
in het district moeten uitgenoodigd 
worden om het vermogen der familie 
te komen bewonderen. 

Ten aanzien van de viering van 
elk soort feest, doch voornamelijk 
van doodsfeesten, heeft men dus 
een onderling hulpbetoon. 

Men zou zeggen, dat dit een 
zeer prijzenswaardige instelling is, 
doch bij nader inzien wordt men 
alras van het tegendeel overtuigd. 
Hoe zoet is het, voor de viering 
van eenig feest of bij een sterfgeval 
de bijdragen der familieleden daar
toe ongevraagd te zien binnenkomen, 
doch o wee, als de tijd daar is, 
dat men op zijn beurt aan die zelfde 
verplichtingen moet voldoen, die 
zich soms kort achter elkaar opdoen! 
Hoe meer familieleden, hoe meer 
van die verplichtingen men heeft. 
Die verplichtingen vragen niet naar 
omstandigheden ; zoowel de rijke 
als de arme is daaraan gebonden. 
Zijn ze voor bemiddelden nog al 
gemakkelijk te dragen, voor den 
arme zijn ze een ondragelijke last. 
Daardoor komt het, dat de meesten 
in diepe schulden vervallen, die 
ze tot aan hun dood toe niet in 
staat zijn te betalen en waarvoor 
alsdan hun kinderen of kleinkin
deren later worden aangesproken. 

Om aan genoemde verplichtingen 
te voldoen, worden soms gronden, 
huizen of sieraden verpand, en 
wanneer de vervaltijd komt, dan 
heeft men in den regel het noodige 
geld nog niet bij elkaar, om het 
pand in te lossen, zoodat het ver
pande dan in handen van den 
geldschieter komt te vallen. 
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Om van ff van de nalatenschap. 

Hebben wij de familie eerst in 
haar mildheid en hulpvaardigheid 
bekeken, door het zooeven aan
gehaalde voorbeeld uit vele hoop 
ik den lezer eenigszins de schaduw
zijde te hebben laten zien van het 
Bantiksche familieleven, teD gevolge 
van de onbegrijpelijke verkwisting, 
hierboven omschreven. 

Teneinde de orde en tucht onder 
de familieleden te handhaven, staat 
aan het hoofd van iedere familie 
een m a g o e d a n g t a h a n a (familie
hoofd). Deze is de 'persoon, die 
voor de belangen der familie als 
een geheel moet zorgen ; niets mag 
door de familie ondernomen worden, 
zonder hem daarin vooraf te kennen. 

In alle opzichten is hij de raad
gever der familie ; kleine geschillen 
onder de familieleden worden door 
hem bijgelegd ; in kwesties omtrent 
grondbezit met andere families is 
hij de verdediger der familierechten. 
Hoewel in den loop der tijden de 
invloed van dien //magoedang ta
hana// aanmerkelijk is verminderd, 
hecht de Bantik, die nog steeds 
aan de oude kabiasaän is gehecht 
en zich slechts heel langzaam aan 
het nieuwe went, nog te zeer waarde 
aan de aan wijzigingen van dat fami
liehoofd, dan dat bij hem in verschil
lende zaken niet zoude raadplegen. 

Niet zelden wenden de hoofden 
den invloed van zulke familie
hoofden in bestuurszaken aan, om 
van de nog steeds naar hen luis
terende familieleden dingen gedaan 
te krijgen, welke, door tusschen-
komst der hoofden alleen, in den 
regel moeielijk tot het begeerde 
resultaat leiden. 

VIL O v e r de e r f e n i s (boendoe) 
en de v e r d e e l i n g er v a n . 

Gelijk bij de andere volken be
staat de Bantiksche erfenis uit 
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a. onroerend goed, 

b. roeremi goed. 

roerende en onroerende goederen. 
Onroerende goederen zijn: hui

zen , landerijen, sagoeboomen, 
b a b i t o e a n g , ' 

Een huis behoort zelden in ziju 
geheel toe aan slechts één gezin, 
de meeste huizen zijn in communaal 
bezit van verschillende gezinnen, 
die of door bouw of door aankoop 
eigenaar zijn van een of meer deelen 
van het huis. Men spreekt van de 
vier b o e k o e ' s (hoeken) van het 
huis. Daar elke boekoe soms meer 
dan een gezin tot eigenaar heeft, 
treft men in een zelfde huis soms 
meer dan tien gezinnen aan. 

Bij den dood der ouders wordt 
hun deel door de kinderen geërfd. 

Omtrent landerijen, zie mijn 
schriftuur //Landbezit in Bantik// '2. 

Sagoeboomen (s o e m p a n g) kun
nen zich bevinden op eigen of 
andermans grond ; in het laatste 
geval mag men bij verkoop, schen
king of toewijzing den grond buiten 
den rand niet mede weggeven. 

Babitoeangs vallen in den term 
van erfgoed, wanneer zich daar 
duurzame teekenen van zwaren 
arbeid bevinden. 

Als roerende goederen , waaraan 
in vroeger tijd veel waarde werd ge
hecht en die tot heden bewaard zijn 
gebleven, kunnen we opnoemen: 
de sieraden van edel metaal, als 
halssnoeren, buikbanden, knoopen, 
ringen, alsook pinaugdoozeii met 
zilver of goud beslagen, wapens 
enz. Vervolgens bewaarde men ten 
teeken van gegoedheid : lijnwaden, 
als bidang, soekoeboe (patola), 
kostbare gestreepte sarongs van 
Bwoolsch, Mongondousch of Boe-
gineesch maaksel, zijde enz. Nog 
ziet men heden in bewaring van 

1 Babitoeang's zijn steenen opdammingen in rivieren, noodig voor do visch
en garnalenvangst. 

2 Opgenomen in Adatreolitbundel I I I , blz. 164—169. — Noot van de commissie. 

• 
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I vele familiën allerhande ouder-
wetsch huisraad , als stoelen, tafels, 
banken , ledikanten, alsook kleeren 
van de middeleeuwen. Ten slotte 
komen nog in aanmerking de huis
dieren, nl. paarden, varkens, kip
pen enz. 

Ten aanzien van de verdeeling 
der erfenis van het gezin vallen 
de volgende bijzonderheden te 
vermelden : 

a. Bij verdeeling van erfenis 
tusscheu kinderlooze echtelieden, 
die vrijwillig van elkaar gaan 
scheiden , behoudt ieder het na het 
huwelijk van de eigen ouders mee-
gekregene (hok o), terwijl van het 
gemeenschappelijk eigendom, d. i . 
de gedurende het huwelijk door 
beider vlijt verworven goederen, 
ieder de helft krijgt. 

b. Wanneer een der echtelieden 
gaarne van de andere wil scheiden, 
terwijl die andere halsstarrig wei
gert, dan staat gene zijn aandeel 
in dat eigendom wel eens vrijwillig 
aau dezen af, ten einde de schei
ding mogelijk te maken. 

e. Bij den dood van een der 
echtelieden valt zijn of haar aan
deel in de erfenis in handen van 
de betrokken bloedverwanten : zijn 
er evenwel aangenomen kinderen, 
dan zijn dezen de erfgenamen. 

d. Wanneer man en vrouw van 
elkaar scheiden , terwijl ze kinderen 
hebben, dan mag degene, die al 
die kinderen voor zijne of hare 
rekening neemt, het onder a. 
bedoelde eigendom behouden ; van 
die goederen, waarop alleeu bezits-
rechten rusten, neemt ieder het zijne 
of hare terug. 

e. Bij overlijden van een der 
echtelieden moet, ingeval er kin
deren zijn, de overlevende echt
genoot (echtgenoote) het aandeel 
van de(n) overledene beheeren en 
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het met het hare gebruiken voor 
het onderhoud dier kinderen. 

f. Wanneer na den dood van 
de erflaters de erfenis door een der 
kinderen als voogd of voogdes wordt 
beheerd, en later bij de verdeeling 
tekorten zonder wettige redenen 
mochten worden geconstateerd, dan 
worden deze op hem verhaald. 

g. Bij verdeeling van erfenis tus-
schen eigen en adoptief-kinderen, 
is het aandeel van een adoptief-kind 
gelijk aan dat van een eigen kind. 

/i. Hetzelfde geldt ook voor bui
tenechtelijke kinderen, welke door 
den vader zijn erkend. 

i. Aanzienlijke aangenomen kin
deren krijgen gewoonlijk het leeu
wenaandeel, daar zij de eer der 
familie hebben opgehouden. 

h. Bij de verdeeliug van eene 
nalatenschap, bezwaard met nega
tieve bezittingen, wordt deze ook 
naar evenredigheid van de rechten 
der erfgenamen onder hen billijk 
verdeeld. 
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N°. 14. 

ADATVONNISSEN (1898—1910). 

De bewerking ia van de commissie voor het adatrecht. 

G r o n d e n r e c h t t e To n d a no. 
11. 

Vonnis van den landraad te Menado, 
zitting houdende te Tondano in het jaar 1898, 

datum niet vermeld. 
Voorzitter mr. J. H. Carpeutier Alting. 

L. KALIGIS, eischer, 

tegen 
BEBTHA POSOEMA, gedaagde. i 

Door eischer werd gesteld dat hij als eerste ontgiuner gerechtigd 
was tot eeii stuk grond gelegen aan den oever van het meer van 
Tondano, vroeger bij hoogen waterstand door het water van dit meer 
bedekt, maar door de verlaging van den meerspiegel ten gevolge van 
de uitdieping der Tondanorivier, in 1895, droog geworden; hij 
betoogde nl. dat hij sedert 1875, telkens als de waterstand in het 
meer het toeliet en de grond dus tijdelijk droog was, dezen regelmatig 
had bewerkt en met padi beplant. 

Gedaagde voerde daartegen aan dat hare familie sinds onheugelijke 
tijden in het bezit van den grond was geweest, dat haar voorvaderen 
daarop apar - of palaoerecht hadden gehad; dat die grond echter 
allengs door het meerwater was overdekt tot de drooglegging in 
1895, sedert welk jaar zij echter dien grond steeds bewerkt had, 
na daartoe nog te allen overvloede vergunning van het bestuur te 
hebben gevraagd en verkregen. 

1 De vordering was gericht tegen twee personen maar had betrekking, 
wat ieder dier gedaagden betrof, op een ander stuk grond. Hoewel dus feite
lijk twee zelfstandige vorderingen waren ingesteld, meende de landraad deze 
handelwijs te kunnen toelaten. Daar do vordering tegen den tweeden ge
daagde geen aanleiding gaf tot beslissing van eene adatrechtskwestie is al 
wat daarop betrekking hoeft weggelaten. 
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De laiidraad overwoog in hoofdzaak liet volgende : 
dat allereerst moest worden onderzocht welke waarde te hechten is aan 

gedaagdes bewering dat de grond in geschil, thans in haar bezit (naar zij 
verklaart in hare hoedanigheid van moeder van drie kinderen bij haar ver
wekt door wijlen haren echtgenoot Benjamin Mamboe), door den stamvader 
van haren echtgenoot, zekeren SINGAL, langen tijd geleden zou zijn verkregen 
door occupatie op de wijze bij de adat bekend als a p a r of p a l a o e (enkel 
daarin bestaande dat iemand een of meer grensteekens plaatst , ate teeken 
dat hij den grond tusschen die grensteekens gelegen voor zich in bezit 
neemt); 

dat immers, indien aan deze bewering eenige waarde gehecht moest worden, 
allereerst een onderzoek naar do feitelijke waarheid van dit positum moest 
gedaan worden, en onderzoek omtrent de juistheid van eischers positum, 
dat hij eerst in 1875 den grond in geschil zou hebben ontgonnen, achterwege 
blijven kon; 

dat nu in de afdeeling ï ondano de zg. adat apar ook vóór de domein
verklaring bij Stbl. 1877 no 55 (zijnde het aan geen twijfel onderhevig dat 
sedert, waar alleen eigenlijke ontginning rechten op woesten grond kan 
geven, die adat in elk geval zou zijn vervallen, ook al had ze bestaan) 
nimmer is bekend geweest en zelfs „ ware die bekend geweest, niet zou be-
hooren thans erkend en gehandhaafd te worden, als ten eenenmale strijdende 
met algemeen erkende beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid, daar 
toch met die beginselen niet te rijmen is dat iemand, eenvoudig door het 
planten van grensteekens zonder zich verder om den aldus gemerkten grond 
te bekommeren, ieder ander zou kunnen verhinderen, ontginningsrechten op 
dien grond uit te oefenen; 

dat tusschen partijen is buiten geschil dat do grond in kwestie vóór 1895 
gelegen was aan den oever van het meer van ï ondano en door de uitdieping 
in dat jaar van de Tondanorivier en de daarop veroorzaakte verlaging van 
het peil van het meer van Tondano geheel droog is geworden, terwijl hij 
tevoren in tijden van zeer hoog water door dat water geheel of gedeeltelijk 
is overstroomd geweest; 

dat de adat kabiasaan in de Minahassa niet kent ecne bepaling als voor
komt in artikel 521 j°. 522 van het Burgerlijk Wetboek 1 , maar oevergronden 
in donzelfden rechtstoestand verkeeren als alle andere woeste, i .e. onbe
bouwde, gronden en dus, voor zoover zo voor geregelde bearbeiding vatbaar 
zijn, daarop door ontginning (na de domeinverklaring mot vergunning van 
hot bestuur, doch vóór dien zonder eenige vergunning) rechten kunnen 
worden verkregen ; 

dat dus moet worden onderzocht: 
a. of de grond in geschil reeds vóór 1895 voor geregelde beaibeiding 

vatbaar is geweest; 
b. of eiseber al dan niet , gelijk hij beweert , den grond heeft ontgonnen; 
dat omtrent beide punten door oike der partijen vijf getuigen zijn voor

gebracht, en de beslissing in deze klaarblijkelijk alleen afhangt van de vraag 
in de verklaringen van welke getuigen hot meeste vertrouwen moet worden 
gesteld ; 

[nu volgt een uiteenzetting waarom de verklaringen van eischer's 
getuigen wel, die van gedaagdes getuigen niet als betrouwbaar 
kunnen worden aangemerkt], waaruit — zegt de laudraad — volgt 
dat de vordering behoort te worden toegewezen; 

dat ei scher mede heeft gevorderd vergoeding der schade door hem geleden 
doordat gedaagde den grond in geschil gedurende de jaren 1896 en 1897 
heeft bewerkt; 

dat deze vordering' klaarblijkelijk berust op het positum dat gedaagde, 
door dien grond te bewerken, zou hebben gepleegd oen onrechtmatige daad, 
zijnde dit positum echter ongegrond; dat immers gedaagde, behalve haar 
beroep op haar erfrecht, nog gesteld heeft in 1895 van het bestuur vergun-

1 Minder juis t ; zie beneden blz. 87, opmerking. 
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ning te hebben verkregen den grond in kwestie te bewerken, immers dat de 
grond in geschil destijds in het grondonregister te haren name is ingeschreven, 
welk positum door eiseher geenszins is tegengesproken en mitsdien als juist 
moet worden aangemerkt; 

da t , waar dus als vaststaande moet worden aangenomen dat gedaagde 
gedurende 1895—1897 den grond in geschil met toestemming van het bestuur 
heeft geoccupeerd, geen sprake van het aanwezig zijn van eene onrechtmatige 
daad kan wezen ; 

dat eiseher integendeel, nu vaststaat dat gedaagde Bertha Posoema met 
hare zaaipadi op zijn grond heeft gewerkt, alleen dan het recht heeft het 
daarop geoogste voor zich te behouden, indien hij aan haar vergoedt de waarde 
der zaaipadi en van het werkloon, welke vergoeding, nu gedaagde den ge-
heelon oogst over 1896 en ongeveer den halven oogst over 1897 heeft ontvangen, 
geacht moet worden gekweten te zijn. 

Met toewijzing van de vordering werd dus gedaagde veroordeeld 
tot ontruiming van de sawah in geschil ten behoeve van eiseher. 1 

B e s l i s s i n g . 

1. Ontkennend beantwoord. 

K e c h t s v r a g e n . 

1. Is in het adatrecht der (onder-) 
afdeeling Tondano, zooals die in 
1899 begrensd was (toen nl. alleen 
de Toloërdistricten — Toöelian, 
Toöelimambot en KakasBembokën 
— omvattende), ook de adat apar 
(palaoe) 2 bekend geweest? 

2. Wat is thans rechtens om- 2. Door de domeinverklaring 
treut het te voren elders iu de moet dit recht in elk geval geacht 
Minahasa wel bestaande apar- of worden vervallen te zijn. Ware 
palaoerecht? dit niet zoo, dan zou het in elk 

geval door den rechter niet kunnen 
worden erkend, als in strijd met 
algemeen erkende beginseleu van 
billijkheid en rechtvaardigheid. 

3. Die is gelijk aan die van 
andere gronden. Zoolang ze woest, 
d. i. onbebouwd (beter niet-ont-
gonnen) zijn , kunnen ze door ieder 
volksgenoot worden ontgonnen en 
kunnen door die ontginning rech
ten worden verkregen , altijd voor 
zoover de waterstand ontginning 
toelaat. 

4. Geldt dit zelfde dus ook als 4. Toestemmend beantwoord, 
door verlaging van den meer-
spiegel de gronden zijn droog-
geloopen ? 

1 Gedaagde had van hare zijde bij wijze van tegenvordering geóischt dat 
eiseher, die de helft van den oogst over 1897 had ingepalmd, veroordeeld zou 
worden deze aan haar af te geven. Deze tegenvordering werd ontzegd. 

2 Zie Adatrechtbundel I I I , blz. 186 v. 

3. Hoe is de rechtstoesland van 
gronden, gelegen aan den oever 
van het meer en van tijd tot tijd 
bij hoog water door het meerwater 
overdekt wordend ? 
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5. Wat is rechtens wanneer 5. Dan komt de oogst aan 
iemand te goeder trouw op grond den rechthebbende op den grond , 
van een ander met eigen zaaipadi mits vergoedende de aan zaaipadi 
heeft gezaaid eu den groud heeft en werkloon bestede kosten, 
bewerkt ? 

W i j z e va u o p s p o r i n g v a n h e t a d a t r e c h t . 

Blijkt niet. De rechter heeft geput uit eigen wetenschap. 

O p m e r k i n g . 

Voor de beslissing onder 2 , zie boven blz. 9 nt 2. 
De vermelding in het vonnis, dat het adatrecht in de Minahasa 

een regel als van art. 521 B . W . niet zou kennen, blijkt minder 
juist te zijn. Immers komt de beslissing onder 3 vrijwel overeen 
met die welke volgens artt. 521 en 522 B. W. zou moeten worden 
genomen. 

E r f r e c h t , h u w e l i j k s g o e d e r e n r e c h t , a d o p t i e . 

12. 
Vonnis van den laudraad te Menado, 

10 Januari 1904. 
Voorzitter mr. F. C. Hekmeijer. 

LATJIIENS MAKARAWOENG c. s., eischers, 

tegen 
CLARA W O L E Y , gedaagde. 

Uit de stukken blijkt dat vier der eischers zijn kinderen, twee 
hunner kleinkinderen ' , representeerende hun vader, en één adoptief-
kleinkiud, zijn adoptief-moeder representeerende, van wijlen J E B E -
MIAS MAKARAWOENG, allen gesproten uit diens eerste huwelijk met 
Carolina Toelaugouw ; terwijl de gedaagde is de echtgenoote in tweede 
huwelijk van denzelfden Jeremias Makarawoeng, dus stiefmoeder, 
resp. stiefgrootmoeder van de eischers, terwijl uit het tweede huwe
lijk vier kinderen, nog onvolwassen, zijn gesproten. 

Tusschen partijen staat vast dat vóór het aangaan van het tweede 
huwelijk de goederengemeenschap, in het eerste huwelijk ontstaan, 
niet was gescheiden en gedeeld. 

Eischers vorderen thans verdeeling van de nalatenschap met inbegrip 
van de goederengemeenschappen ontstaan in het eerste en tweede 
huwelijk van den erflater Jeremias Makarawoeng. 

Hiertegenover beriep gedaagde zich er op dat er reeds een ver
deeling had plaats gehad tijdens het leven van gemelden Jeremias, 
nl. op 30 September 1900 , op diens verzoek en met diens mede
werking. Bij die gelegenheid zou zijn overeengekomen dat de twee 
goederengemeenschappen tot één geheel zouden worden vereenigd, 

1 Voor dezen trad in rechte op hun grootvader van moederszijde. 
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dat gedaagde, de stief(groot-)moeder, de kinderen uit het eerste 
huwelijk als de hare adopteerde, de kinderen omgekeerd hunne stief-
(groot-)inoeder als hunne moeder (grootmoeder) adopteerden ; van deze 
overeenkomst werd eene akte (soerat bersamaan) opgemaakt en deze 
is nu de grondslag geworden voor eene latere verdeeling, ten overstaan 
van eene commissie van hoofden tot stand gekomen, waarbij van 
alle aldus vereenigde goederen gezamenlijke eischers de helft en 
gedaagde met hare kinderen de andere helft zou erlangen. Ook van 
deze verdeeling is een geschrift opgemaakt. 

Beide geschriften werden in rechte oveigelegd, maar daaraan 
door den landraad bewijskracht ontzegd omdat ze niet behoorlijk, 
nl. slechts met kruisjes, waren geteekend. 

Zooals beneden zal blijken werd overigens aangenomen dat met 
de overgelegde akte van scheiding en deeling ook om andere redenen 
(vul. strijd met het volksrecht) geen rekening kou worden gehouden ; 
daarom vermoedelijk werd zelfs niet gedacht aan de mogelijkheid 
om het feit dier scheiding en deeling door andere middelen rechtens 
te doen bewijzen. 

Anders echter werd geoordeeld ten aanzien van de gemelde soerat 
bersamaan van 30 September 1900. Wel had dit stuk geen kracht 
van bewijs, maar de juistheid van den inhoud daarvan werd desniet
temin te recht aangenomen omdat deze door eischers was erkend. 

Met één uitzondering nochtans. De landraad overwoog nl. //dat 
deze overeenkomst nietig is, daar ze onder meer (met de gecursiveerde 
woorden wordt kennelijk bedoeld : voor zoover ze) de toen nog niet 
opengevallen nalatenschap van Jeremias Makarawoeng betrof en 
de erfgenamen volgens de gewoonten (lees: bet gewoonterecht) 
onder de christen-inlanders in de Minahasa, welke zelfs geen testa
mentair erfrecht kennen, niet het recht hebben aldus over een nog 
niet opengevallen nalatenschap eenige overeenkomst te sluiten//. 

Van de in de soerat bersamaan getroffen bepalingen werd dus 
enkel als geldig tot stand gekomen beschouwd de vermenging of 
vereenigiug van de twee huwelijksgoederengemeenschappen. Daar
omtrent en omtrent de verdeeliug daarvan overwoog nu de landraad 
als volgt: 

dat gedaagde's bewering, als zouden de nalatenschappen van JEREMIAS 
MAKARAWOENG en CAROLINA ÏOELANGOW reeds verdeeld zijn, niet bewezen wordt 
door do door eischers erkende akte dd. 28 Februari 1903, omdat dit stuk 
alleen door BASTIAAN OROH, doch door geen der andere belanghebbenden 
behoorlijk ondertoekcnd is; 

dat er volgens gedaagde echter wel eene verdeeling heeft plaats gehad, 
welke in die akte moet zijn neergelegd, waartegenover eischers beweerd 
hebben dat die akte niet overeenkomstig de oude soerat bersamaan dd". 30 
September 1903 zou zijn, noch ook overeenkomstig het mondeling op den 
24s'«" Februari 1903 overeengekomene; 

dat deze laatste bewering juist i s , daar toch volgens de akte dd. 30 Sep
tember 1903 in verband met de adat in de Minahassa, een verdeeling in 
tweeen van beide, tot één vereenigde, boedels moest plaats hebben, waarvan 
het eene deel aan de 10 gezamenlijke kinderen van JEREMIAS MAKARAWOENG 
en de andore helft aan de weduwe (gedaagde) moest worden toebedeeld, ter
wijl volgens do akte dd. 28 Februari 1903 de eene helft dezer gezamelijke 
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boedels aan de eisohers en de andere helft aan gedaagde en hare kinderen 
is toebedeeld; 

dat de akte dd. 28 Februari 1903 zelve geen verdeeling van deze gezamelijko 
boedels bevat , vermits zij, behalve eene verklaring wie de rechthebbende op 
elke helft van den boedel i s , en behalve eene inventaris der onroerende 
goederen zonder opgave aan wie die zijn toebedeeld, niets anders bevat, dan 
eene verdeeling der roerende goederen zonder eenige verklaring dat de rechthebbende 
zijn aandeel heeft ontvangen, zooals gemachtigde van eischers terecht heeft 
opgemerkt ; 

dat van zulk eene verklaring trouwens nog geen sprake kon zijn, omdat 
volgens de gewoonten der Christeninlanders in de Minahassa eene dergelijke 
verdeeling slechts voorloopig is , en nog bekrachtiging behoeft van het 
districtshoofd, die, nadat partijen in de gelegenheid geweest zijn daartegen 
op te komen, en nadat hun door genoemd hoofd is afgevraagd of de opge
maakte akte inderdaad volgens hun aller wenseh i s , deze voor gezien 
ondertoekent; 

dat uit het feit, door gedaagde gesteld, dat zij zoowel als de eischers 
reeds goederen, tot de nalatenschap behoorende, hebben verkocht, ook geen 
vermoeden voortvloeit dat er reeds eene verdeeling heeft plaats gehad, daar 
toch het vervreemden van nog onverdeelde goederen in de Minahassa 
dagelijks voorkomt en deze dan volgens de adat bij de definitieve verdoe)ing
aan den persoon, die ze vervreemd heeft, behooron te worden toebedeeld; 

dat gedaagde's bewering als zoude reeds eene definitieve verdeoling hebben 
plaats gehad dus onbewezen is; 

dat het den Landraad is voorgekomen, dat het opmaken van de „socrat 
bersamaan" dd. 30 September 1900 slechts daarvan het gevolg is , dat gedaagde 
zich van een deel van de goederen van CAROLINA TOELANGOW en JEEEMIAS 
MAKARAWOENG wil meester maken, kunnende toch aan haar adoptie van hare 
stiefkinderen, waardoor deze ook hare erfgenamen worden, niet veel waarde 
gehecht worden ' , daar een deel dezer stiefkinderen ouder is dan gedaagde, 
eene adoptie gemakkelijk genoeg te vernietigen i s , en er bij een tweede 
huwelijk van de nog betrekkelijk jeugdige gedaagde alle gelegenheid is om 
een deel harer goederen ten nadeele harer stiefkinderen weg te maken; 

dat de vraag zich heeft voorgedaan of het adoptief-kind van de kinderloos 
overleden MAGDA, waarvoor 5d6 eischer opkomt, recht opeen aandeel heef t ; 

dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord daar MAGDA eerst 
na haar vader JEREMIAS MAKAHAWOENG is overleden, zoodat zij door diens 
overlijden rechthebbende op een zesde onverdeeld aandeel werd, hetwelk 
door haar eigen dood volgens de gewoonten der Christen-Inlanders in do 
Minahassa, nu zij geen eigen kinderen heeft, aan haar adoptief-kind 
toekomt; 

dat volgons diezelfde gewoonten alleen de kinderen uit het eerste huwelijk 
erven van hun eigen moeder, zijnde de kinderen uit het tweede huwelijk 
daarvan uitgesloten; 

dat de boedel van CAROLINA TOELANGOW , bestaande uit de goederen die 
vóór haar huwelijk met JEREMIAS MAKARAWOENG bezat, en wat zij later van 
hare ouders geërfd heeft, dus aan de zes eischers toekomt ieder voor een 
zesde deel; 

dat, vermits de genoemde gewoonten geen algeheele huwelijksgemeenschap 
kennen, de goederen, welke aan JEREMIAS MAKARAWOENG toebehoorden en 
bestaau uit datgene wat hij in zijn 2" huwelijk heeft medegebracht, dan wel 
van zijne ouders heeft geërfd, aan zijne tien kinderen behoort te worden 
toebedeeld, moetende die, welke zullen behooren tot het aandeel van zijne 
vier minderjarige kinderen, aan hunne moeder CLARA WOLEY, die hen in 
deze volgens de adat vertegenwoordigt, afgegeven worden; 

dat de goederen, welke behooren tot de huwelijksgemeenschap tusschen 
JEREMIAS MAKARAWOENG en CLARA W O L E Y , volgens die gewoonten in 2 deelen 
moeten worden verdeeld, waarvan het aandeel van wijlen JEREMIAS MAKARA
WOENG aan zijne 10 kinderen elk voor T\, gedeelte toekomt en het ander aan 
zijne weduwe CLARA WOLEY ; 

1 Bedoeld is hier kennelijk dat die adoptie niet als ernstig gemeend kan 
worden beschouwd. 
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d a t ook v a n deze g o e d e r e n de a a n de 4 m i n d e r j a r i g e k i n d e r e n u i t h e t 
ee r s t e huwel i jk t o e b e d e e l d e g o e d e r e n a a n h u n n e m o e d e r , de g e d a a g d e , als 
h u n v e r t e g e n w o o r d i g s t e r , m o e t e n w o r d e n a f g e g e v e n ; 

d a t dergel i jke v e r d e e l i n g e n in de M i n a h a s s a s t e eds p l a a t s h e b b e n doo r 
een l i d - e o m m i s s a r i s u i t d e n l a n d r a a d , die d a a r v a n een a k t e o p m a a k t , waar 
t e g e n pa r t i j en b i n n e n een b e p a a l d e n t i jd k u n n e n o p k o m e n , zoowel wat b e t r e f t 
de v e r m e l d i n g v a n een b e p a a l d g o e d in de i n v e n t a r i s a ls de v e r d e e l i n g zelve, 
terwijl v o o r t s e en a n d e r l i d - commissa r i s b e n o e m d b e h o o r t t e w o r d e n , d ie 
d i e g e n e de r p a r t i j e n v e r t e g e n w o o r d i g t , welke n i e t b e r e i d is to t de v e r d e e l i n g 
m e d e t e w e r k e n . 

Ge le t op a r t . 98 v a n h e t M e n a d o - r e g l e m o n t ( S t a a t s b l a d 1882 n ° . 27). 
E e c h t d o e n d e : 

W i j s t d e n e i sch toe . 
G-elast de s c h e i d i n g en d e e l i n g : 

1°. V a n de t o t de n a l a t e n s c h a p v a n wijlen CAROLINA T O E L A N G O W b e h o o r e n d e 
g o e d e r e n o n d e r h a r e zes k i n d e r e n , z i j nde : 

a. L A U R E N S MAKARAWOENG voor een zesde . 
b. W I L H E L M E N T J E MAKARAWOENG voor een zesde . 
c. B E N J A M I N MAKARAWOENG voor een zesde . 
d. MARIANA MAKARAWOENG v o o r e en zesde . 
e. T I N A en KOBERT M A K A R A W O E N G , k i n d e r e n v a n wijlen LAATSAR MAKARA

W O E N G , v e r t e g e n w o o r d i g d door BASTIAAN O R O I I , s a m e n voor e en zesde . 
f. ISRAEL P A N G O W , a d o p t i e f - k i n d v a n wijlen MAGDA M A K A R A W O E N G , v e r t e g e n 

w o o r d i g d doo r zijn adop t i e f -vade r A L B E R T L O E L A N G O Ü W , voor een zesde . 

2C. V a n d e t o t de n a l a t e n s c h a p v a n wijlen JEREMIAS MAKARAWOENG behoo
r e n d e , n i e t in zijn h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p m e t g e d a a g d e v a l l e n d e g o e d e r e n , 
o n d e r zijne t i e n k i n d e r e n , z i j nde : 

a. L A U R E N S MAKARAWOENG voor e en t i e n d e . 
b. W I L H E L M E N T J E MAKARAWOENG voor e en t i e n d e . 
c. B E N J A M I N MAKARAWOENG voor e en t i e n d e . 
d. MARIANA MAKARAWOENG voor e en t i e n d e . 
e. T I N A en R O B E R T M A K A R A W O E N G , k i n d e r e n van wijlen LAATSAR MAKARA

W O E N G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r BASTIAAN O R O I I , s a m e n voor een t i ende . 
f. ISRAEL P A N G O W , adop t ie f -k ind v a n wijlen M A G D A M A K A R A W O E N G , v e r t e 

g e n w o o r d i g d door zijn a d o p t i e f - v a d e r A L B E R T T D L A N G O W , voor e en 
tiende. 

g. SOSANNA MAKARAWOENG voor een t i e n d e . 
h. E L I S A B E T H MAKARAWOENG voor e en t i e n d e . 
i. D A N I E L MAKARAWOENG voor e en t i e n d e . 

j . OSCAR MAKARAWOENG voor e en t i e n d e . 
W e l k e 4 l a a t s t e n v e r t e g e n w o o r d i g d worden door h u n n e m o e d e r CLARA 

W O L E T . 

3C. V a n de g o e d e r e n b e h o o r e n d e t o t de doo r don dood v a n JEREMIAS M A K A 
RAWOENG o n t b o n d e n h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p t u s s c h e n h e m en g e d a a g d e 
o n d e r : g e d a a g d e voor de eene h e l f t , en zijn k i n d e r e n , b o v e n sub 2C 

g e n o e m d , gezamen l i j k voo r de a n d e r e h e l f t , d u s i e d e r h u n n e r voor een 
t w i n t i g s t e . 

B e n o e m t h e t l id M. SOEMAYKOE om deze v e r d e e l i n g , in t e g e n w o o r d i g 
he id v a n pa r t i j en of deze d a a r t o e behoor l i jk o p g e r o e p e n , t e n verzoeke 
v a n de m e e s t g e r e e d o pa r t i j t o t s t a n d te b r e n g e n , m e t o p d r a c h t om v a n 
deze s c h e i d i n g e n dee l ing een p r o c e s - v e r b a a l op t e m a k e n , h e t w e l k 
b e h a l v e een i n v e n t a r i s dezer d r i e n o g o n v e r d e e l d e boede ls h e t a a n e i k e n 
r e c h t h e b b e n d e t o e g e w e z e n a a n d e e l b e v a t , en h e t w e l k hij a a n d e n p res i 
d e n t v a n d e n l a n d r a a d zal t oezonden . 

B e p a a l t d a t pa r t i j en b i n n e n zes w e k e n n a d a t h u n een afschr i f t v a n 
g e n o e m d p r o c e s - v e r b a a l za l zijn u i t g e r e i k t z ich d a a r t e g e n bij d e n l and 
r a a d k u n n e n v e r z e t t e n . 

B e n o e m t h e t l id v a n d e n l a n d r a a d A. W E N A S om d i e g e n e de r pa r t i j en 
t e v e r v a n g e n , d i e , d e s w e g e o p g e r o e p e n , w e i g e r a c h t i g m o c h t zijn t o t 
deze v e r d e e l i n g m e d e t e w e r k e n . 



9 1 MINAHASA 

Bepaalt dat do kosten op deze scheiding en deeling vallende door 
partijen gezamenlijk, elk voorzoover zij daarbij worden bevoordeeld, 
zullen worden gedragen. 

Veroordeelt den gedaagde in de betaling van do kosten van het geding. 

E e c h t s v r a g e n . 

1. Laat het adatrecht in de 
Minahasa toe dat een erflater nog 
tijdens zijn leven in overleg met 
zijne erfgenamen eene overeen
komst treft omtrent zijne even-
tueele nalatenschap? 

%. Zou een verdeeling van een 
gemeenen boedel — gesteld het 
feit der verdeeling ware bewezen 
— reeds daarom als nietig moeten 
worden aangemerkt en op vordering 
van belanghebbenden — partijen 
bij de verdeeliug — moeten worden 
vernietigd, omdat ze strijdt met 
de voorschriften van het adatrecht, 
die toepassing zouden hebben ge
vonden als er geene verdeeling 
had plaats gehad ? 

3. Hoe behoort volgens adat
recht het aandeel te worden bepaald 
van de kinderen uit twee verschil
lende huwelijken en van de over
levende tweede echtgenoote, wan
neer de in die huwelijken ontstane 
goederengemeenschappen tot één 
waren vereenigd ? 

4. Staat het erfgenamen vrij 
zelfstandig over de verdecling 
van eene nalatenschap (of in het 
algemeen : van gemeenschappelijk 
goed) te beschikken ? 

5. Kan uit het feit, dat erfge
namen reeds goederen tot den 
boedel behoorende hebbeu ver
vreemd, op zich zelf het vermoeden 
wordeu geput dat er een scheiding 
en deeling heeft plaats gehad en 

B e s l i s s i n g . 

1. Ontkennend beslist. 

Toestemmend beantwoord. 

3. Dan behoort do vereenigde 
boedel in tweeën te worden ge
splitst en hebben de gezamenlijke 
kinderen recht op de eene helft, 
terwijl de andere helft komt aan 
de weduwe. 

4. Neen, daarvoor is nog noodig 
bekrachtiging door het districts
hoofd , die eerst gegeven wordt 
nadat partijen nog in de gelegen
heid zijn gesteld bezwaren tegen 
de verdeeling in te brengen. 

Ten teeken van de bekrachtiging 
wordt dan de akte van scheiding 
voor gezien geteekend. 

5. Neen. Zoodanige vervreem
ding geschiedt meer. Bij latere 
verdeeling vindt er dan verrekening 
plaats. (Zie adatrechtbundel I I I , 
blz. 8.) 
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deze door de erfgenamen is goed
gekeurd? 

6. Kan een adoptief-kind van 
een kind rechten doen gelden op 
de nalatenschap van den vader 
van den adoptant? 

7. Kunnen kinderen, uit ver
schillende huwelijken gesproten, 
rechten doen gelden op de nalaten
schap hunner stiefouders? 

8. Kent het gewoonterecht in 
de Minahasa algeheele huwelijks
gemeenschap ? 

9. Welk aandeel komt aan ieder 
der echtgenooten — of aan hunne 
rechtverkrijgenden — toe op de 
goederen der huwelijksgemeen
schap? 

10. Wie is gerechtigd goederen 
te ontvangen, toebedeeld aan min
derjarige kinderen van een erflater, 
wier moeder nog in leven is? 

6. J a , mits de adoptant na 
zijn vader is overleden. (Anders 
dus blijkbaar niet.) 

7. Ontkennend beantwoord. 

8. Neen. 

9. Aan ieder de helft ; u.b. : het 
betreft hier ecu huwelijk ouder 
de Toloërs. 

10. De moeder. 

W ij ze v a n o p s p o r i n g v a n h e t a d a t r c c h t . 

Geen mededeeling. De landraad heeft geput uit eigen wetenschap. 

O p m e r k i n g e n . 

Tegen de juistheid van enkele der in deze genomen beslissingen 
behoort bezwaar te worden gemaakt. 

a (op beslissing 1). Het is ook in de Minahasa zeer gebruikelijk dat 
een erflater, ten einde oneenigheid, na zijn dood, tusschen zijue 
erfgenamen te voorkomen, in gemeen overleg met hen een scheiding 
onderling tot stand brengt. Zie hieromtrent adatrechtbundel I I I 
blz. 11 . Het is waar dat de landraad meestal dergelijke verdeeling 
bij leven van den erflater heeft nietig verklaard, maar dit gold 
te voren enkel die gevallen waarin de erflater had gehandeld z o n d e r 
m e d e w e r k i n g v a n z i j n e e r f g e n a m e n . Bestond die mede
werking wel, dan is er u. h. v. voor nietigverklaring geen grond en 
de beslissing van den landraad in deze was dus, naar het sch' jnt , 
ongefundeerd. 

b (op beslissing 2). Uit het gezegde vloeit voort dat ook deze 
beslissing niet dadelijk als juist kan worden beschouwd. Bestaat de 
mogelijkheid eener overeenkomst omtrent latere verdeeling, dan moet 
ook aangenomen worden vrijheid om daarbij van de regelen van 
adat versterfrecht af te wijken. 
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c (op beslissing 3). Voor dit geval heeft, goed opgevat, liet 
adatrecht geen oplossing, uit den aard der zaak niet daar hier alles 
moet afhangen van het door partijen bepaalde: het vermengen van 
beide boedels is reeds op zich zelf een afwijking van den adatregel. 
Volgens volksrecht kan de weduwe uit het tweede huwelijk alleen 
recht doen gelden op de goederengemeenschap tijdens tweede huwelijk 
ontstaan. In de Toloërdistricten bedraagt haar aandeel in die ge
meenschap in den regel {. Zie Carpentier Alting, Eegeling enz., I, 1, 
blz. 73. 

d (op beslissing 4). Voor de juistheid dezer n. h. v. geheel op 
zich zelf staande beslissing wordt nergens eenig bewijs aangetroffen. 
Kennisgeving van tot stand gebrachte verdeeling aan het districts
hoofd, nl. voorzoover deze onroerend goed betreft, is zeker gebrui
kelijk. B e k r a c h t i g i n g wordt echter nimmer geëischt. Zie Car
pentier Alting t. a. p. blz. 74. 

e (op beslissing 5). Deze beslissing, ook de hierbij onderstelde, 
moet als juist worden beschouwd. Zie Carpentier Alting t. a.p. blz. 117. 

ƒ (op beslissing 8). Wat betreft den omvang der huwelijks
gemeenschap, zie Carpentier Alting t. a. p. blz. 71 . 

g (op beslissing 9). Anders: Carpentier Alting t. a. p. blz. 73. 

h (op beslissing 10). Juist omdat in dit geval tusschen de 
weduwe onderling en hare kinderen nog geen onderlinge verdeeling 
kan plaats vinden. Zie Carpentier Alting t. a. p. blz. 73 . 

H u w e l i j k s r e c h t . 

13. 

Vonnis van den landraad te Menado, 

31 October 1910. 

Voorzitter mr. N . Dirkzwager. 

De Christeninlanders 

I . DANIEL WOEOTIKAN, 

I I . CATEBJNA CHEISTOEFEL , 

beiden wonende te Kamanta, district 
en afdeeling Menado, eischers, 

tegen 

den Christeninlander BEENABAS K A M B E I J , 

wonende te Sawangan, district en 
afdeeling voornoemd , gedaagde. 

Eischers stellen : ouders en als zoodanig — bij gebreke van nako
melingen — eenige erfgenamen te zijn van wijlen FEEDEIUKA 
WOEOTIKAN en als zoodanig gerechtigd te zijn o. m. tot een stuk 
tuingrond, gelegen onder de negorij Sawangan (district Menado). Deze 
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grond was door Frederika te zamen met haren echtgenoot, den nu 
mede overleden AENOLDUS LOEMINTANG, tijdens huwelijk verworven 
( h a r t a p e n d a p a t a n ) maar, met nog een huis en inboedel, door 
den laatste, blijkens overgelegde schenkingsakte van 24 April 1901 , 
geheel aan zijne echtgenoote afgestaan om te worden haar //poesaka 
(pasini)//, dus om haar alleen toe te behooren. De grond is thans in 
handen van gedaagde, die beweert hem na het overlijden van Frede-
rika van haren echtgenoot te hebben gekocht. Gevorderd wordt 
nietigverklaring van laatstgemelden verkoop, last op gedaagde om 
den grond te ontruimen ten behoeve van eischers en bovendien om 
hun bij wijze van schadevergoeding voor gemis van vruchten ge
durende vijf jaar te betalen eene som van f 300. 

De in rechte overgelegde schenkingsakte is door getuigen ge-
teekend en ook door gedaagde zelf in zijn hoedanigheid van hoekoem 
toea (negorijhoofd). Ook komt de naam van gedaagde in de akte 
voor als gebruiker van een der belendende perceelen. 

Gedaagde heeft ter zitting de gestelde feiten niet ontkend, maar 
zich beperkt tot het verweer dat hij den grond rechtmatig van A. 
Loemintang gekocht heeft, na het overlijden van diens echtgenoote 
Frederika. De koopakte van 2 December 1903 is overgelegd; deze 
werd medeonderteekend door de gebruikers of bewoners van de 
belendende perceelen. Gedaagdes naam komt daaronder niet voor, 
wel die van zijn opvolger M. Walewaugko — die ook als hoekoem 
toea ze onderteekend heeft — ; kennelijk dus was het betrekkelijk 
belendend stuk grond ambtelijke grond, tana e oekoeng (vgl. Car-
pentier Alting, Regeling, I , 1, blz. 79 noot). 

Desgevraagd hebben eischers nog verklaard niet bekend te zijn 
met het bestaan van een bijzondere reden waarom de schenking zou 
hebben plaats gehad. 

De landraad overwoog als volgt : 

dat de vordering' van eischers ^strekt tot opvordering uit handen van ge
daagde van een stuk grond beplant met klapperboomen, op grond dat het 
hun zou toekomen als behoorende tot de nalatenschap van hunne dochter, 
die kinderloos is overleden, en aan wie het door schenking door haar man 
in 1903 zou zijn toegekomen ; 

dat gedaagde nu heeft ontkend ' dat die schenking heeft plaats gehad en 
verder da t , al ware die schenking geschied, het stuk grond toch weder aan 
haren man is gekomen door den dood harer kinderen, die na de moeder zijn 
komen te overlijden; 

dat nu eischer q.q. heeft aangeboden die schenking te bewijzen, na nog te 
hebben gezegd niet te weten waarom die schenking heeft plaats gehad, maar 
dat Frederika Loemintang tijdens het huwelijk haar man niet had verlaten; 

dat nu volgens de adat kebiasaan in de Minahasa een vrijwillige schenking 
tusschen de echtgenooten niet voorkomt; 

dat alleen in geval dat de man zich tegenover de vrouw heeft schuldig 
gemaakt aan een vergrijp, slaan der vrouw, uitschelden van haar of zich 
schuldig maken aan overspel, dikwijls een geschenk (pamëhë) als boete ge
geven wordt, welke aanbieding van hot geschenk steeds in tegenwoordigheid 
der familie geschiedt terwijl ook die boete wel voor de rechtbank werd ge
vorderd en dan „paroko" heet; 

1 Van ontkenning bleek echter niets. De landraad moet zich, naar het 
schijnt, in dit opzicht vergist hebben. 
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dat echter zoo'n „pamëhë" altijd werd gegeven van de poesaka i van den 
man en niet van de pendapatan, daar de vrouw op gerechtigd is-

dat waar nu niet is gebleken van het bestaan van een reden'voor deze 
gift en bovendien die gift volgens de posita van eischers van de pendapatan 
zou zijn geschied, nu reeds van zelf volgt dat die tuin niet kan hebben 
behoord tot de pasim van de dochter van eischers en eischers hunne vorde
ring derhalve behoort te worden ontzegd; 

dat derhalve het door eischers aangeboden getuigenbewijs kan worden 
gepasseerd. 

R e c h t s v r a g e n . 

1. Zijn giften staande huwelijk 
van 
de(n 

een dei 
ander 

Minahasa 
gelaten ? 

echtgenooten aan 
volgens het in de 

geldend adatrecht toe-

2. Wat is dus rechtens als zouder 
zoodanige bijzondere reden een 
schenking wordt gedaan ? 

3. Welke goedereu kunneu in 
een pamëhë of paroko begrepen 
worden ? 

B e s l i s s i n g . 

1. In het algemeen niet. Alleen 
kent het adatrecht de mogelijkheid 
van een schenking door den man 
aan de vrouw als hij iets te 
haren opzichte heeft goed te 
maken , en dus bij wijze van boete 
(pamëhë). Wordt die boete dooi
den rechter opgelegd, dan draagt 
zij den naam van p a r o k o . 

2. Dan is die schenking nietig. 

4. Alleen eigen goed van den 
man, nl. goed vóór of tijdens 
huwelijk door hem persoonlijk 
verkregen eu dus niet ontleend 
aan de huwelijksgemeenschap. (Zie 
Carpentier Alling //Regeling// I, 
1, blz. 65.) 

Wijze van o p s p o r i n g van he t a d a t r e c h t . 

Blijkt niet. 

Op m e r k i n g e n . 

1. Aan de juistheid vau deze beslissing, voor zoover de schenking 
daarbij ongeldig werd geacht, kan niet worden getwijfeld. De ge
pretendeerde scheuking van de, blijkbaar totale, harta pendapatan 
(immers ook het huis en de inboedel was in de schenking begrepen) 
was kennelijk bedoeld 1er benadeeling van des mans erfgenamen. 

2. P a m ë h ë = dat wat gebracht, gegeven, wordt; 
p a r o k o (van roko) hier = dat wat als roko, dus als vermeerde

ring vau den oorspronkelijken bruidschat, gegeven moet worden. 
3. Bij dit vonnis is, naar het voorkomt, over het hoofd gezien 

dat, als de tuingrond in kwestie, gelijk geponeerd was en door den 
landraad was aangenomen, behoorde tot de h a r t a p e n d a p a t a n , hij 

i Vermoedelijk minder juist. Bedoeld moet zijn : e i g e n g o o d van den man, 
in den regel dan goed door erfenis verkregen. 
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na het overlijden van Frederika Worotikan voor de helft was toe
gevallen aan hare erfgenamen, in ca.su de eischers, zoodat evenzeer 
als de schenking ook de verkoop daarvan door Arnold as Loemintang 
aan gedaagde ongeldig was. Het is waar dat eischers op dit feit 
geen beroep hadden gedaan, maar de landraad had n. h. v. hierop 
ambtshalve kunnen letten. Anders zou het zijn geweest als na over
lijden van Frederika hare erfgenamen met haar man tot verdeeüng 
der harta pendapatan waren overgegaan en daarbij de grond aan den 
man ware toegewezen, maar daarvan bleek niets. 

http://ca.su


SERIE M. 

MINAHASA. 
N°. 15. 

ADOPTIE E N ERKENNING VAN BUITENECHTELIJKE KINDEREN 
IN" DE TOLOËKDISTKICTEN (1898). 

Vragenlijst, door den toenmaligen voorzitter van den landraad te Menado, 
mr. J. H. Carpentier Alt ing, toegezonden aan den majoor (distrietsboofd) 
van T o n d a n o - T o ö e l i m a m b o t , A. H. Soepit, en door dezen "beantwoord. 
Overgebracht in de spelling—Van Ophuijsen. 

A. T e n t a n g p en g a k o e a n a n a k j a ï t o e l a i n o r a n g 
e m p o e n j a a n a k d i a k o e a n a k . 

{Adoptie.) 
Pertanjaan. 

Verschillende 
adoptie. 

I . Menoeroet 
berapa roepakali 
i toe] ah? 

beweegredenen tot 

'adat kebiasaan, 
pengakoeau anak 

Gevolgen van de adoptie. 

I I . Apakali akibetnja djenis-djeuis 
pcngakoean anak itoelah, teroetama 
tentang hak beroleh poesaka dari 
i boe bapa mengakoe? Soedah di-
oebahkanlah gerangan olël) penga-

I 

Penjahoetan. 

Menoeroet 'adat, ada lima roepa 
pengakoean anak : 

a. Pengakoean anak olëh hal 
Ijiiita (o e po es). 

b. Pengakoean anak, sebab 
hendak mendapat pertoeloengaii 
(s o e m a w a n g ) . 

c. Pengakoean anak, sebab hen
dak dapat perlindoengau ( t o e -
m e r o e n g ) . 

d. Pengakoean anak, sebab itoe 
anak soedah djadi, dan iboe atau 
bapa oelang beraikah ( n a ï l o n g -
k o t ba l e ) . 

e. Pengakoean anak oleh doea 
orang bersobat rapat, olëhnja itoe 
sebelah menjebelah bakoe ambil 
anak mengakoe ( m i n a r ë t o e k a n ) . 

I I . Seorang jang diakoe anak 
soedah terikat keloearga dengan 
jang mengakoe anak. Maka diakoe 
anak, haroes boeat barang peker-
djaan jang disoeroeh olëh iboe bapa 
mengakoe, dan djikalau soedah 

7 
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koeau anak demikian namaiija 
barang orang? 

Zoowel familieleden als anderen 
kunnen geadopteerd worden. 

I I I . Siapa bolëh diakoe anak? 

De bevoegdheid om te adopleeren 
is onbeperkt. 

IV. Siapa bolëh mengakoe anak? 

beraikah, maka haroes tanggoeng 
bahagian dari roepa-roepa ongkost 
dalam hal ramëan atau kadoekaan. 
Djikalau anak diakoe tinggal setia, 
dan dengar-dengaran pada iboe atau 
bapa jang mengakoe, maka ia 
diberi atau dapat pindjam barang 
atau sepanggal tanah akan berke-
bon , kemoedian anak mengakoe ada 
hak atas barang-barang poesaka dari 
iboe atau bapa mengakoe. 

Akan tetapi hak anak soeng-
goeh ada lebih dari hak anak di-
akoe. Bahwa kebiasaan 'adat tanah 
tiada ditentoekau berapa besar 
seorang anak diakoe haroes dapat 
bahagian dari poesaka. Maka jang 
dipakai olëh orang Tondano inilah : 

djikalau anak diakoe soeuggoeh-
soenggoeh soedah bersetia dan soe-
dab toeloeng banjak pada iboe 
atau bapa mengakoe, maka marika 
itoe memberi pada anak diakoe 
itoe berapa dikehendaknja. Maka 
dengan pendek, anak diakoe haroes 
terima berapa jaug dikasih padanja, 
banjak atau koerang ; 

djikalau iboe atau bapa meng
akoe soedah mati dan dibahagi 
poesaka, maka hakim haroes 
periksa kasetiaan dan keroegian 
anak mengakoe; djikalau ia setia 
dan soedah berlelah dan roegi 
banjak, patoet haroes dapat lebih 
toeroet kira-kira ; 

maka anak diakoe dapat baha
gian lebih koerang dari anak 
soenggoeh, semoea dengan kira-kira ; 

maka pengakoean anak, tiada 
oebahkau nama dari orang jang 
diakoe. 

I I I . Tiada ditentoekan, akan tetapi 
seberapa bolëh barang .orang keloe-
arga atau lain orangjangkena dihati. 

IV. Mengakoe anak tiada disifat
kan. Seseorang bolëh mengakoe 
anak. 



MINAHASA 

Wijze van adoptie. 
V. Bagaimanakah djalaiinja hal 

mengakoe anak itoelah? 

Geen toestemming van familieleden 
of bestuur vereischt. 

VI. Siapa haroes beri idjin akan 
mengakoe anak. 

a. Keloearga? (siapa dari keloe-
arganja?) 

b. Pemarêntah negeri? 
c. Adakah oesah adanja bagi 

djenis-djenis hal mengakoe anak 
itoe dipoehoenkan idjin ? 

Geen erfrecht van geadopieerden 
op nalatenschap van familieleden 
der adoptanten. 

VII . Maka jang diakoe anak 
itoepoeii, bolehkah ia beroleh poe
saka dari iboe bapanja mengakoe 
dan keloeargauja iboe bapa meng
akoe itoe? 

Geen erfrecht van de adoptanten in 
de nalatenschap van den adoptivus. 

VII I . Bilamana jang diakoe itoe 
meninggallah lebih dahoeloe dari 
iboe bapanja mengakoe, maka 
berolehkah mereka itoe poesaka dari 
anak mengakoe itoepoen? 

V. Mengakoe anak, lebih da
hoeloe tanja pada orang itoe, djika 
ia soeka diakoe anak ; kalau ada 
lagi ketjil, tanja keloeasan poela-
pada iboe atau bapa anak itoe. 

Djikalau soedah dapat loeas, 
maka jaug mengakoe anak boeat 
satoe perdjamoean, laloe panggil 
poela keloearga jang rapat dari 
anak jang diakoe dan iboe atau 
bapa jang akoei. 

Kemoedian dari -habis makan, 
maka iboe atau bapa jang mengakoe 
anak, kasih tahoe pada keloearga 
jaug ada disitoe, bahwa A soedah 
diakoenja anak, sambil tentoekan 
barang emas atau perak atau sekarat 
tanah, mendjadi barang pasini dari 
anak jang diakoe itoe. Pemberian 
itoe dinamai'lah : m a ï r ë t o e k . 

VI. Tiada oesah minta idjin. 

a. Tiada. 

b. Tiada. 
c. Tiada. 

VII . Jang diakoe anak beroleh 
poesaka dari iboe bapanja menga
koe, tetapi dari keloearga dari iboe 
bapa mengakoe, ia tiada berhak. 

VI I I . Iboe bapa mengakoe tiada 
menerima poesaka dari anak jang 
diakoeï. 
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IX . Welakin poen keloearga atau 
anak t i r i , djikalau diakoe anak, 
itoelah berseroepa djoega, akan 
tetapi jang memberi hak lebih pada 
anak diakoeï, itoelah iboe dan bapa 
mengakoe 

Geadopteerde familieleden of stief
kinderen ontvangen vaak meer uit 
de nalatenschap der adoptief-ouders 
dan andere geadopteerden. 

IX . Adakah barang bëdanja, 
kalau jang diakoe anak itoe ber-
keloearga dengan jang mengakoe 
anak, ataukah anak itoe anak tiri 
adanja? Atau adakah itoe sama 
djoega? 

Adoptie thans minder veelvuldig 
voorkomend dan vroeger. 

X. Maka sekarang ini , banjak 
kali hal mengakoe anak berla-
koelah? Demikian djoega dengan 
orang-orang berbangsa? 

Geen familiebetrekking tusschen 
adoptanten en geadopteerden. 

XI. Maka olëh pengakoean anak 
itoe adakah keloearganja jang dia
koe anak itoe dan keloearganja jang 
mengakoe anak djadi berfamilie? 

Be adoptie doet geen afbreuk aan 
de aanspraken die de geadopteerde 
kan doen gelden op het erfgoed zijner 
eigen familieleden. 

XII . Maka jang diakoe anak 
itoe adakah ia berhak lagi akan 
beroleh poesaka dari keloearganja 
sendiri ? 

B. T e n t a n g p e n g a k o e a n a n a k d i l o e a r h a l n i k a h . 

(Erkenning.) 

X. Hal mengakoe anak itoe 
tinggal berikoet-ikoet, demikian 
djoega dengan orang berbangsa, 
akan tetapi djika dibandingkan 
waktoe dahoeloe dan sekarang, 
maka sekarang ini soedah banjak 
koeraug. 

XI . Itoe perhoeboengau sadja 
pada jang mengakoe dan jang dia
koeï, akan tetapi keloearga tiada 
terikat familie. 

XI I . Hak dari orang jang dia
koe dari keloearganja sendiri itoe 
t inggal, tiada beroebah apa-apa. 

I. Akan kedoea djenis anak itoe 
adalah perbedaan : 

a. Maka anak jang diperanakau 
diloear hal nikah, tetapi iboe ba-

Onder buitenechtelijke kinderen 
(anak diloear) alleen te verslaan die, 
welke door een gehuwden man worden 
verwekt bij een vreemde vrouw. Kin
deren , door een ongehuivde bij een 
ongehuwde verwekt, slaan met echte- P a u J a h " g g a l l a k l b l n l> l t o e seroepa 
lijke kinderen gelijk, mits de ouders djoega dengan anak kawin, sebab 
samenleven. kemoediau laki bini itoe kawin 

tjara orang Alifoeroe atau tiara 
1. Menoeroet 'adat kebiasaan, Mesêhi ; hal ini ada banjak di 

adakah barang bedanja antara : j Minahasa. 
a. Anak taperanak diloear hal nikah; b. Menoeroet 'adat kebiasaan 
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b. anak jang taperanak didalam 
hal nikah ; 

c. anak jaug taperanak oleh 
seorang beristeri dengan lain 
empoean diloear hal nikah? 

per-

Ook eer&tbedoelde buitenechtelijke, 
kinderen kunnen worden erkend door 
den vader en staan dan mei echtelijke 
kinderen gelijk, behalve wat betreft 
hun aandeel in de nalatenschap. 

I I . Bolehkah bëda itoe diperti-
adakanlah olch hal pengakoeau 
anak diloear hal nikah (erkenning)? 

Wijze van erkenning. 

I I I . Bagaimanakah djalannja hal 
pengakoean anak diloear hal nikah, 
menoeroet 'adat kebiasaan doeloe 
dan sekarang? 

orang Minahasa, maka manakala 
seorang anak laki-laki soedah boleh 
bernikah , maka iboe bapanja kasih 
ia kawin ( i t a m p a s ) . 

Tatkala orang Minahasa soedah 
masoek agama Mesehi, maka soedah 
ikoet atoeran agama itoe sampai 
sekarang, jaïtoe : k a w i n . 

Maka seorang anak jang taper
anak , tatkala laki bini soedah 
kawin, ia diseboet a n a k k a w i n , 
atau toeroet perasaan bapa dan iboe 
ada anaknja b e t o e l . 

c. Maka anak jang diperanakau-
lah oleh seorang beristeri dengan 
lain perempoean, diloear hal nikah, 
itoe diseboet a n a k d i l o e a r . 

I I . Djikalau seorang bapa menga-
koe anaknja diloear, angkat djadi 
anaknja soenggoeh, maka tentoe 
ia tiada persangkaan apa-apa, maka 
anak jang diangkat itoe djadi se-
roepa anak kawin, tetapi hak anak 
kawin ada lebih dalam atoeran-
atoeran dan bahagian poesaka. 

I I I . Djikalau siapa hendak 
angkat anak diloear nikah mendjadi 
anak soenggoeh, maka lebih da-
hoeloe ia kirim barang kain dan 
apa djoega dikehendaknja kepada 
iboe anak itoe (reroeoeran), maka 
tatkala kiriman itoe disampaikan, 
maka lantas soedah tahoe bahwa 
anak itoe soedah diakoeï, diangkat 
anak oleh bapanja. Kemoedian 
diboeat satoe perdjamoean, perte-
moean keloearga laki-laki dan per
empoean, maka dalam pertemoean 
itoe akan diboeat njata-njata penga
koeau laki itoe angkat anak itoe 
mendjadi anaknja soenggoeh ; ter
lebih menoeroet keloeasan iboe dari 
anak itoe. 

Maka sekarang baujak ada djadi 
djikalau anak diloear nikah hendak 
dipermandikan (doopen), maka di
periksa oleh orang toea-toea dalam 
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Aäalnaam voor erkenning. 

IV. Uagaimana hal pcngakoean 
anak diloear hal nikah diseboetkan 
dalam bahasa Alifoeroe? 

itoe kampoeng pada seorang lelaki 
Jang poenja itoe anak, djikalau ia 
mengakoe angkat, anak itoe djadi 
anaknja soenggoeh. 

Djikalau ia akoe dan angkat 
anak itoe djadi anaknja soeng
goeh, maka bapanja kasih keloe-
asan akan anak itoe pakai bapa 
poenja vam 1 , jang ditoelis didalam 
soerat sarani ; djikalau tiada dia
koe, maka anak itoe pakai vam ' 
dari iboenja. 

IV. Maka dalam bahasa Alifoeroe 
itoe diseboetkan: ok i si n a l i-
p o e p o e. 

A a n t e e k e n i n g e n v a n d e c o m m i s s i e . 

I Adoptie. In het antwoord op vraag I heet het dat door adoptie 
familiebetrekkingen worden in het leven geroepen. De ondervraagde 
heeft zich blijkbaar van de beteekenis van het woord familiebetrekking 
onvoldoende rekenschap gegeven. Uit hetgeen op andere vragen wordt 
geantwoord, nl. dat de geadopteerde zijn eigen familienaam behoudt 
en hij wel aanspraak heeft op een deel van de nalatenschap, maar 
de bepaling van dit deel geheel staat aan de adoptanten of, na hun 
dood, aan den rechter, alsmede dat er geen baud ontstaat tusschen 
geadopteerde en de verwanten van den adoptant, blijkt dat er van 
familiebetrekking geen sprake is. 

I I Erkenning. Het antwoord op vraag I I I is niet geheel volledig, 
wat mogelijk ligt aan de formuleering van de gedane vraag. Erkenning 
is bij de Minahasers niet een middel tot vestiging van b u r g e r l i j k e 
betrekkingen, beter gezegd: erkenning, in die beteekenis opgevat, is 
bij hen onbekend. Erkenning is enkel een middel om de n a t u u r l ij k e 
betrekking tusschen vader en kind voor iedereen vast te stellen in 
die gevallen, waarin omtrent die afstamming onzekerheid zou bestaan. 
De erkenning komt dus nooit te pas waar de ouders als man en 
vrouw samenleven, omdat daar het feit dier samenleving reeds de 
afstamming bewijst. 

Van d.i. familienaam. 
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M I N A H A S A . 
N°. 16. 

TONTËMBOANSCHE ADATKECHTSTEl lMEN, 
ontleend aan het Tontemboanscli-Nederlaiidscli Woordenboek van 

J. A. T. SCHWARZ (Leiden E. J. BRILL 1908). 

[Het is misschien niet overbodig op te m e r k e n , da t u i t e r aa rd 
in een lijst als deze (of als die in bunde l s "VI, V I I en VI I I ) t ien
ta l len en somtijds zelfs honde rden reeh t s t e rmen zullen ontbreken. 

"Want welke woorden en woordvormen van een taa l de waarde 
van r eeh t s t e rmen hebben gekregen , k a n men alleen leeren door 
de prae t i jk , nooi t u i t een woordenboek , behalve na tuur l i jk in 
h e t zeker zeldzame geval , da t zulk een boek vervaard igd is door 
i emand die van he t r ech t bij he t b e t r o k k e n volk eene hoofdstudie 
heeft gemaakt . De bedoel ing van deze lijsten is dan ook s lech ts : 
eenerzijds om alvast te verzamelen wa t bere ikbaar i s , anderzijds 
om kenne r s van taa l en ada t r ech t te p r ikke l en to t mededeel ing 
van de verdere r e e h t s t e r m e n , die zij hebben leeren kennen.] 

Naast dit woordenboek verschenen in 1907 drie afzonderlijke 
werken: Tontemboanschc Teksten, Vertaling dier teksten en Aan-
teekeningen daarop. Voor zoover daarvan gebruik is gemaakt, zijn 
de beide laatste aangegeven met '/Vertaling? en //Aauteekeningeu'/. 

Wat de volgorde der woorden aangaat, is volgens de inleiding 
een klinker met volgende hamzah beschouwd als volgende op den
zelfden klinker zonder hamzah, dus apela, apela'; apo apo ' ; apow 
a'pow ; terwijl, wat de spelling betreft, de ë als tusschenklaiik, om 
twee medeklinkers uit elkaar te houden, geschreven is (ë), om ver
warring met het achtervoegsel en te voorkomen. Eindelijk wordt in 
het woordenboek onderscheid gemaakt tusschen ë en e, en gaan de 
woorden met ë aan die met e vooraf. Aan het woordenboek ligt 
ten grondslag het dialect der Matana'i (zooals het in het district 
Sondër wordt gesproken), dat met het dialect der Makela'i (weer
gegeven met Mt en Mk) het Tontëmboansch uitmaakt. 

Verder zijn de volgende afkortingen gebruikt: Badj. = Badjo'sch 
of Badjoreesch ; Bar. = Bare'e (Midden Celebes) ; Bent. = Beutënausch 
(Minahasa); Boengk. = Boengkoesch (taal der To Boengkoe, oost
kust van middel-Celebes) ; M.P. = Maleisch-Polynesisch ; Mal. = 
Moluksch Maleisch ; Mong. = Mongondousch ; Par. = Parigisch ; 
Ponos. = Ponosakansch ; Bis = Bisajasch ; Sang. = Sangireesch ; Sndr. 
= Sondër, Tb. = Tomboeloe'sch ; Tag = Tagalasch ; Td. = Tonda-
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iiosch; Ts. = Tonsëa'sch; Tsw. = Tonsawangsch eu Th. = Tontcm-
boansch ; w. t. = wisselterm (wisselwoord of plaatsvervangende term 
voor het anders gebruikelijke woord); en Wilken = de in 4 deelen 
in 1912 bij Van Dorp te Semarang, Soerabaja en 's-Gravenhage 
verschenen //Verspreide geschriften van Prof. Dr. G. A. Wilken, 
verzameld door Mr. F. D. E. van Ossenbruggen//. De noten zijn 
van de commissie voor het adatrecht. 

A. 

Agu, ml. e.u., n i m a a g u , wijlen Agit ; pa a g u n , tot het ge
slacht A g u behooren ; s apa n i p a t u ' u 1 si t a n a ' a n i o ' ? 
P a agu n si t a n a ' i a n a , met welken geslachtsnaam wordt 
dit stuk grond benoemd? (aan welke familie behoort het?) Dit 
stuk grond wordt benoemd met den geslachtsnaam Agu (be
hoort aan de fam. Agu); k a a g u , ecne eigenschap van Agu 
in bizondere mate bezittende, mede-erfgenaam zijn van de 
nalatenschap van A g u ; makaagu, Agu tot voorvader hebben, 
deel hebben aan de nalatenschap van Agu. 

aba (Ts. a k a , oorsprong), alleen gebruikt in de uitdrukking aka 
im ban u a, adellijken, aanzienlijken, notabelen in een dorp. 

iima', zie a m a n g , vader; se a ma' , de ouders. 
amang (M.P. a ma' , a m a n g , vgl. t u a m a), vader; se a m an g, 

de ouders; se a m a n g a m i , vader en zijne broeders eu zusters ; 
si a ma n ge ra , de vader (der kinderen) noemt de vrouw den 
man tegenover derden. Dit gebruik wordt ook wel uitgebreid 
tot aanduiding van mannen, wier naam men niet kan of wil 
noemen ' ; m ë a m a n g , tot elkaar in betrekking staan van vader 
tot kind; m a p a a m a n g , verzoeken vader te noemen, ver
zoeken tot vader te nemen; si S u pi t m a p a a m a n g s i P a ' a t , 
S. verzoekt P. hem vader te noemen of tot vader aan te nemen, 
S. laat P. hem tot vader aannemen; m ë k i a m a n g , tot vader 
aannemen ; p ë k i a ni a n g ë n , die tot vader wordt aangenomen 2 ; 
p a a m a n g a n , p ë a m a n g a n 3 , wat tot teeken dient van de 
betrekking, of wat de reden is waarom de betrekking bestaat 
van kind tot vader, het aandeel dat een vader van iets toekomt, 
si w al e an i o' ëm pë am a n ga n t a , dit huis is de reden, 
het doel van onze onderlinge betrekking van vader tot kind ; 
i a m a n g , i p a a m a n g , reden waarom men iemand tot vader 
aanneemt, datgene wat door een kind den vader wordt gegeven 
om zijne betrekking tot dien vader te versterken of te onder-

1 Zie „Aanteekeningen" blz. 118. 
2 Deze woorden zien dus op de aanneming van ouders (meld a m i , meki 

amang), die actueel, gelukkig, meer en meer in onbruik geraakt: vroeger 
echter meer voorkwam. Zie CARPESTIER ALTING, „Regeling" enz. I, 3 („Toe
lichting op de ontwerpen", blz. 183). Kennelijk werd dus volgens de adat ook 
hier een zichtbaar teeken als symbolische aanduiding van de aanneming van 
ouders gegeven, waartegenover ook de aangenomen vader een contra
geschenk gaf. 
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houden, wat dus tot teeken van kindschap moet dienen; si 
S u p i t m a a l i - a l i - m a n g e in se ra ' i p a a m a n g si P a ' a t , 
S. brengt vleesch, heeft vleesch bij zich om te strekken tot 
teeken dat hij P. tot vader aanneemt; i p ë k i a m a n g , wat 
door den aan te nemen vader aan het kind wordt gegeven, 
waardoor het hem tot vader aanneemt. 

ampet (vgl. k a m p e t ) , m am p e t , m a a m p e t , vasthouden, vast
klemmen; m a k a a m p e t , deel hebben, verbonden zijn aaneen 
grondbezit ; si t j a p a 1 a au S ë n d a n g a n m a k a a m p e t (m a-
k a t i m b o i) an t a n a ' i D o t u 1 u ng, het hoofd van S. heeft 
deel aan (recht op) de landerijen van D. 

anipoi, m a m p o i , m a a m p o i , palm wij n zeven door hem door 
een prop of zeef heen te schenken om het bezinksel tegen te 
houden ; m a n g e m ë k i a m p o i - a i, in hooger beroep komen , 
het vonnis laten proppen (dat het geen voortgang hebbe), zich 

• op een hoogeren rechter beroepen. 
anale, vgl. ana ' (M. P. anak ) , kind met betrekking tot de ouders, 

dus //kind van//; a n a k . im p u s ë r , eigen kind (tegenover 
stiefkind); m a k a a n a k , tot kind hebben, een kind krijgen, 
baren, jongen; m ë k i a n a k , tot kind aannemen, p ë k i a u a -
k ë n , die tot kind wordt aangenomen; pi n ëki an a k, tot kind 
aangenomen (op verzoek van "t kind), syu. n i n g a r a n a n , 
benoemd (omdat de adoptief-ouders het aangenomen kind een 
naam geven). ' 

andet, m an d e t , m aan d e t , rooven , plunderen. 
ange (Sang. dan ge ') , naar boven, opwaarts; mak aan g e (syu. 

m a k a t o r o ) , recht hebben op; m ë k i a n g e , op eigen verzoek 
gaan helpen rijst of maïs oogsten, tegen betaling van een deel 
van het product. 

angkai (Sang. h e n g k e ' , vgl. ë n g k e i ) , m a n g k a i, m a a n g k a i , 
opnemen en wegzetten, verheffen tot eene waardigheid. 

anu, een woord tot aanduiding van iets onbepaalds, zoowel voor 
personen als voor zaken gebruikt, ding, dinges; ook gebruikt 
om eene bezitting aan te duiden, b.v. a n u k u , van mij, mijn 
eigendom, a n u m u , au u n a ; ma k aan u, bezitten; si ma-
k a a n u in t j ë t ë r , de machtbezitter. 

apar (vgl. p ë p a r , Ts. a p a r , beperken, Sang. ha m pa d ë), een 
verbodsteeken 2 , aangebracht op een stuk tuingrond, aan een 
boom, om dien voor zich te behouden, a pa r (ë) k u ën an i o', 
dit is het teeken dat ik heb aangebracht; m a p a r , m a a p a r , 
versperren , in den weg leggen, verhinderen ; si t u a m a men
g a p a - n g a p a r si we wen e, de man belet aldoor de vrouw 
te trouwen; si m a n g a l a ' u n is ia a i a p a r o e wa l i na , het 
meisje is al door een ander (haren verloofde) belet te trouwen 
(met een derde). 

1 Zie op ngaran on kurnbifc. 
2 Zie o\i kawak, ke'aw, nga 'ngaw, o'mba', palow, pëku' , wesar, zoomede 

het register in Adatrechtbundel V, blz. 468. 
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api, vuur; si ra a a p i , de kraamvrouw (omdat zij steeds bij het 
vuur zit); s i E n g k o l ën a p i a n s i t o j a ' a n g , E. zal voor 
liet kind vuur aanleggen, d. w. z. het kind zal geboren worden 
bij E. in huis , daar hij de moeder heeft getrouwd, terwijl zij 
van haren overleden man zwanger was; s i E n g k o ] ë n i a -
p i a n si t o j a ' a n g , het kind is bij E. in huis geboren geworden, 
E. is als vader van het kind opgetreden; a i a p i , tijd die is 
bepaald voor de verwarming van kraamvrouw en kind. 

apo', grootvader, grootmoeder, heer, vrouwe, als titel gegeven aan 
goden en menschen, meester, gebieder; a p o ' , ook gebruikt in 
den zin van //van// (familienaam) b. v. s a p a ën a p o ' m u ? 
s a p a k a n a p o ' k u j a W a w o r u n t u , hoe is je van? Mijn 
van is W . ; n a p o ' , overleden grootvader; m a n g a a p o ' , de 
voorouders; t i o ' o p a s i a - s i a n ën d a ' n da k i t j o ' k o ' 
i a n a, en i i t u j a k a r e n ga n p a a l i n - a n g e a s i a p o ' , 
m a m u a l i p ë a p o ' a n w o i s i a (of enkel: m a m u a l i p-ë a-
p o ' a n ) , betast die kippenborst niet zoo, want die moet naar 
grootmoeder gebracht worden, ten teeken onzer betrekking tot 
haar, als van kleinkinderen tot grootmoeder, of : ten teeken onzer 
erkenning van haar als grootmoeder. 

aroro' (Mak. Boeg. k a r o r o ' ) , lijnwaad, sa rong 1 . 
1. asu (M.P. a s u ) , hond; m a n g a s u , jagen, op jacht gaan, nl. 

met honden; m e n g a n g a s u , jager, wiens beroep het is jager 
te zijn, vandaar de titel van den man die vroeger, toen elk 
hoofd een eigen jager had, de jager, honden-aanvoerder van 
het dorpshoofd was. 

2. asu (Mk. a s u ' , Ts. m a s u u , Par. a s u , Mal. p a s u //tobbe//), 
m a s u , m a a s u , water halen uit eene bron, een rivier; aan
duiding van een kind van 't vrouwelijk geslacht, tegenover 
m a k e ' e t , benaming van een jongen, daar waterhalen vrouwen
werk, lijferen mannenwerk is; m ën g a a s u , waterhaalster, 
benaming ter aanduiding van de vrouwen. 

ata (Mak. Boeg. a t a , Bent. Mong. Minah. talen a t a , Boengk. 
a t a , Boengk. a t a , Boeol a t o, Gor. w a t o , Lalaki o ' a t a , 
Moena o h a t a , Badj. e t e , Bima. o t o , Bar. a ta), slaaf, slavin, 
m a a t a , tot slaaf, slavin maken, als slaaf, slavin behandelen : 
m e n g a t a , slaven houden. 

ator , uit 't Mal. a t u r , orde, regel, m a t o r , m a a t o r , ordenen, 
regelen; ia t o r , geregeld worden, op rijen gezet worden , bevel, 
order gegeven worden; i a t o r a se t o w w o o n d o m a u g e o k a 
a n g k o p i , order wordt gegeven aan de menschen om morgen 
naar den koffietuin te gaan; a t o r a n , een m a p a 1 o e s dat door 
het dorpshoofd werd geregeld, waaraan ieder die tot eene 
bepaalde categorie hoorde, moest deelnemen en waarbij het 
dorpshoofd een dubbel aandeel verkreeg; a t o r a n am p ë r o ' o -
u g a n , plaatselijke bestuursrcgeling; m a a t o r a n , in / / a t o r a n / / 

Zie op roko'. 
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werken, awoja se tow ë ma r a s 1 t a i i a ' i : se w a l i n a 
m a w u n t u l , se w a l i u a maan do 2, se w a l i n a m a a t o r a a , 
de menschen, die ontginnen, doen aldus: sommigen werken 
alleen voor zich, anderen werken in mapaloes, anderen op toe-
beschikt deel; k a a t o r a n , genoot bij den a t oran-arbeid. 

a'lip, m a ' u p , ma a ' u p , iets opnemen en verplaatsen, wegnemen 
(niet wederrechtelijk), de goederen bij een schuldenaar uit diens 
huis wegdragen (door den schuldeischer) tot afdoening der schuld. 

awëng (Ts. id., //middel tegen diefstal//), hetgeen rondom eene 
plant als beschutting wordt gezet, b.v. een heg, droge takken, 
eene hindernis, een stuk lat, bamboe, enz., teeken waarmede 
men den toegang yerbiedt, verbodsteeken, afspraak tusschen 
twee jongelieden die zich met elkaar verloven, die voor het 
meisje eene verhindering is voor andere jongelieden ; afwering 
met woorden, verbod. 

Ë. 
ëlëp (Ts. id.), m ë l ë p , m a ë l ë p , drinken; m a n g ë l ë p , op on

gewone wijze drinken, anders drinken dan het hoort, si sei 
si m a n g ë l ë p ( ë ) k ë ' an t a m b e l o n g i l o n a ' a s ? 3 wie durft 
er te drinken uit het drinkvat van den priester? (dit was 
oudtijds streng verboden). 

ëlët, zich invoegen (met iets te doen) tusschen anderen; si a ï i i-
m ë l ë t - a i an S o n d ë r , hij is te S. komen wonen (gezegd van 
een vreemdeling die zich tusschen de bewoners van S. heeft 
gestoken). 

ëlur, vreedzaam, vrede, raëlur, m a ë l u r , in orde brengen, vrede 
maken, beslissen in eene zaak; ë ë l u r a n , plaats waar men 
gewoon is vrede te sluiten. 

ë m p il (bijvorm van ë m p u n g , en a p o ' , vgl. Sang. am p u a n g , 
priester, priesteres), ë m p u a n , k a ë m p u , benaming door walians 
aan elkaar gegeven. 

ëmpung (Ts. ë m p u n g , a m p u a n ) , heer, naam waarmee oudtijds 
de goden werden aangeduid; thans algemeen K a s u r u a n . 4 

ëna', vgl. r e n a ' , vredig, kalm, rustig, gemakkelijk; m e n a ' , 
m a ë n a ' , ophouden, blijven, verblijven, ergens verblijf houden, 
doen ophouden; si m ë n a n a ' (voor m ë n a - ë n a ' ) a si Ma-
r u a j a , de echtgenoot (man) van M. (die bij M. inwoont); 
ën .a 'an , p a ë n a ' a n , p a n g ë n a ' a n , verblijfplaats; si pëna-
n a ' a n i Li we, de echtgenoot (vrouw) van L. 

ëndo (Ts. id.), zon, dag; si s u m a n g a n d o , titel van een klein 
dorpshoofd in vroegeren tijd; maan d o (voor ma ëndo) een 
dag of gedeelte van een dag werken met een aantal gezellen, 
bij elk van wie het geheele gezelschap gedurende evenveel tijd 

1 Zie op paras. 
2 Zie op ëndo. 
3 Zio op ta'as. 
* Vgl. Wilken H l , blz. 253-258. 
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op een anderen keer moet werken ; het te verrichten werk is 
doorgaans landbouw < , maar degene bij wien gewerkt wordt 
kan ook anderen arbeid te doen geven (in het Holl. en Mal. 
doorgaans met den Tb. naam m a p a l u s genoemd); pa and o 
(voor i p aan d o), het mapaloes-werk 2 ; p a ë n d o a n , de plaats 
waar het mapaloes plaats heeft, het voorwerp van het gemeen
schappelijk werk; ka end o, mapaloesgenoot, iemand aan wien 
men een dag arbeid schuldig is, of die een dag arbeid schuldig 
is; m a k a c n d o , aku m a k a ë n d o si si N u a , ik heb een 
dag te goed bij N., d.i. hij is mij een dag schuldig, moet bij 
mij nog een dag komen werken, a k u k a ë n d o a n i N u a , ik 
ben een dag schuldig aan N. 3 

ënow, vleierij, vleipraat; m a n g e now, een tuinoffer. * 
ëram (Ts. ëdam), huurprijs, vgl. ira m; m era m, m a ë r a m , 

huren; ë r a m ë n , te huur. 
ësa (M.P. sa , ësa), één, ander, eenig, alleen ; ma ësa, één worden, 

se M a ësa, se N i m a ësa, de tot één gewordenen, de Mina-
hasers, t a n a ' e M a ësa of N i m a ë s a , de M i n a h a s a ; 
m asa i n an g (voor maësa i nang ) dezelfde moeder hebben; 
m a ë s a - c s a , alleenloopend persoon, weduwnaar, weduwe; 
m a kasa (voor maka ësa); se m a k a s a s a , de personen die 
alleen, afzonderlijk, niet tegelijk met de groote menigte hun 
offers verrichten. Dit zijn de oude lieden, zij zijn z. v. a. de 
notabelen r'; k a s a s a a n , het eigendom van één persoon alleen 
(pasini), pak a sa of i pa k a s a , geheel en al, allen, alle, alles; 
p a k a s a in t a n a ' , liet geheele land ". 

•E. 

elie, m e k c , m a e k e , goed overwegen en regelen; meke im 
p e l i ' i , de offers regelen of instellen, d. w. z. met vaststelling 
der namen van de offers, de wijze waarop, de gelegenheden 
waarbij, elk offer moet gehouden worden. 

erna', m e ma', m a e m a ' , maken; m e ma ' k a s a l e - s a l e ' a n , een 
feest aanleggen; mee ma ' an in s ama ' , goed met elkaar 
overeenkomen. 

einor, m e mor , m a e m o r , meer nemen dan behoorlijk is, boven 
zijn bescheiden deel nemen, zoodat een ander te weinig krijgt, 
si l i o n d o n u w u ' n imemor in t ë l a ' u ë n e r a i m ë t u a r i , 

1 Zie op tëlu. 
2 Ook do naam van wat men het werkgenootschap kan noemen zelf. Degene, 

in wiens tuin wordt gewerkt, zorgt ook voor het eten dor werkendem Op' 
verzuim staat boete. „ Aanteekeningen" blz. 15. 

3 Zie ook op rua. 
4 Vgl. „Vertaling" blz. 246—248; Wilken, I I I , blz. 235—236, 356. 
5 Zie „Aanteekeningen" blz. 60. 
6 Hierbij is niet vermeld het woord p a k a s a a n , dat toch in de Minahasa 

gebruikt wordt in den zin van éénheid, vnl. als term ter aanduiding van 
den s tam, de eenheid van eene volksgroep, dus ook het d i s t r i e t (zelf
standig gebiedsdeel). 
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R. heeft boven zijn deel genomen van liet erfdeel van hem en 
zijne broeders. 

empo, schoonvader, schoonmoeder, schoonzoon, schoondochter, 
mee m po, tot elkaar in betrekking staan als schoonouders en 
schoonkiuderen ; m a e m p o , schoonvader, enz. noemen, si 
R o r i n m a e m p o si Asa', R. zegt schoonvader tot A. 

enet , boonenstaak, staak waarlangs men klimplanten leidt; menet , 
m a e n e t , aaneenbinden, vereenigen, bijvoegen, verbinden; 
k a e n e t , verlengstuk; k a e n e t in o wak , familie. 

engliOl, krom gebogen; l a l a n k a e n g k o l a i i , de kromme weg, 
de weg der slechtheid, in tegenstelling tot la l a n karon-
d o r a n , de rechte weg, de weg des rechts. 

entos, m e n t o s , m a e n t o s , scheiden, van gehuwden. 
era, m e r a , m a e r a , veranderen, verhuizen, verplaatsen, vertalen 

uit de eene taal in de andere; m era w al e, verhuizen ; m era 
k a t o w a m b ë r u , overgaan tot een nieuw leven, sterven. 

e res , m e r e s , ma e r e s , van aanzienlijke of voorname lieden het 
voorgeslacht opnoemen bij hun overlijden, tijdens en na de 
begrafeuis. Dit geschiedde op zingenden toon, dooreen tona 'as , 
wa l i an of een anderen deskundige; se m ë n ga eres , de over
leveraars, de zegslieden. 

G. 
gagaren, bemiddelaar, onderhandelaar tusschen twee verloofden, 

degene die berichten heen en weer brengt tusschen een man 
en eene vrouw die het met elkaar houden. 

ga'nde, uit het Mal.; pand, onderpand; gu m a ' n d e, m aga 'n de, 
verpanden, te pand geven; m a g a ' n d e in t a n a ' , een stuk 
grond verpanden; k a g a ' u d e , de persoon bij wien men iets 
verpandt; g a ' n d e a u , g a g a ' n d e a n , de persoon aan wien 
wordt, verpand; i g a ' n d e , a i g a ' n d e , wat tot pand wordt, 
is gegeven. 

gegil , g u m ë g i l , m a g ë g i l , m ë g ë g i l , iets onderzoeken tot in 
de fijnste bizonderheden. 

girot (Ts. g i r o t strepen maken om daarmede een eisch te be
schrijven); bedreven, bekwaam, knap in het verhalen, vooral 
omtrent de voorouders, bedreven in het bespreken eener zaak, 
zoodat men deze tot in bizonderheden kan behandelen; s ià 
m a g i r o t in t ë l a ' u ë n e a p o ' n a , hij noemt de nalatenschap 
zijner voorvaderen geregeld op, zonder iets over te slaan. 

gogar (Ts. id., Sang. g o g h a h ë ) , g u m o g a r , mag. , losmaken, 
afbreken, verbreken, verdeeling brengen in eene gemeenschap, 
b.v. onder echtelieden, vrienden; g u m o g a r im pa mal e a n ' , 
den echt breken; i p a gogar in tana ' , dat wat de aarde uit 
haar verbaud losmaakt, bijv. een gruwelijke misdaad, zooals 
bloedschande ; popoga r im pamalean e makapam a lean , 

T Zie op walc. 

• 
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het middel om de echtverbintenis der echtelieden te verbreken. 
goguta (Ts. id.. Sang. g ë g u t a ) , boete, om eenig misdrijf opge

legd door hoofden en oudsten, twistzaak, zaak die door be
boeting moet beslecht worden, g o g u t a k u , de boete die ik 
moet betalen; g urn og u ta , magogu ta , beboeten; se nima-
g o g u t a in dior, menschen wier bedrijf het vroeger was twist 
te zoeken, om te kunnen beboeten (zulke lieden waren dikwijls 
handlangers van de hoofden). 

I. 

ilëk , m a n g i 1 ë - n g i 1 ë k, aanhoudend verzoeken , vragen , bidden i . 
inang, ook i na1 , moeder; se i n a ' se a m a ' de ouders; i n a ' wo 

a m a', i n a n g wo a m an g, vader en moeder, ouders; mëki-
i n a n g , tot moeder aaunemen ; pek i i nan g en , die tot moeder 
wordt aangenomen; i pë k i in a n g, wat door de aan te nemen 
moeder aan het kind wordt gegeven, opdat dit haar tot moeder 
aanneme 2. 

indis, verboden, heilig; m i n d i s , m a i n d i s , verboden achten en 
zich daarom onthouden van eenige spijs of drank, voornl. spek 
en palmwijn. 

ipag (Mal. i p a r , Sang. i p a g ë , enz.), zwager, zwagerin, broeders 
of zusters van de(n) echtgenoot; (de echtgenoot van een i p a g 
is geen ipag) . 

iram (Mak. i n r a n g , Bat. Daj. i n d j a m , Mal. p in dj am, Tor. 
talen i n d a , Sang. ëdang) , m i r a m , m a i r a m , leenen, te 
leen geven, te leen vragen. 

irang, datgene wat de man nog moet betalen, boven den reeds 
bedongen bruidschat, b.v. bij het overtrekken eener rivier; bij 
de komst der bruid aan de trap van de woning haars mans, 
wanneer zij voor de eerste maal in zijne woning zal eten; bij 
deze gelegenheden ontvangen hare familie-leden de i r a n g ; ook : 
datgene wat de man moet betalen om zijne van hem wegge-
loopen, of door hem weggejaagde vrouw weder bij zich terug 
te krijgen; m a i r a n g , de i r a n g geven; i r a n g a n o k a sia, 
wo m a r e u g - a i , geef haar een verzoeningsgeschenk, opdat zij 
(de weggeloopen vrouw) terugkeere ; se pai r a n g a n , de fa
milie der bruid, die de i r a n g ontvangt. 

itjo, zwagerin, benaming - die twee schoonzusters elkaar geven; 
m e i t j e k i t a , wij zijn eikaars schoonzusters. 

ito' (Ts. id.), oom; si i t o ' e r a , een aanwezig persoon, wiens naam 
men niet noemt, tot derden; vgl. aman g; n i to' , overleden 
oom, mak ai to1, oomzegger, neef, nicht; si m a k a i t o ' i a k u, 
mijn neef, die mij tot oom heeft. 

1 Pangilengdëkkan tenga', nl. elkaar gedurig om pinang vragen, in den 
n van vrijen; zie ook boven blz. 5" 
Silken I , blz. 5Ü8. 

2 Vgl. boven op amang: ipëkiamang. 

zin van vrijen; zie ook boven blz. 55 en beneden op linga en loian Ve-1 
Wilken I , blz. 508. 
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K. 

kajas (Ts. id.), kum. , mak. , verstrooien, verspreiden, uitspreiden, 
scheiden van gehuwden; si E u ' u s wo si T o m b i l i n g n i -
m a k a j a s o (of: 11 i m a wetengo) < , B. en T. zijn reeds van 
elkaar gescheiden. 

kajii (Ts. . id.) , boom, hout; ka ju p ë r a 2 , slaaf, pandeling; ka-
k a j un , plaats waar vroeger een tuin was en nu weder hoog 
hout is opgeschoten, zoodat men er opnieuw kan gaan tuinen; 
kak a jun m a t u ' a , ontgonnen stuk grond dat onbebouwd is 
gelaten en weder woest is geworden, syn. r ë k a t m a t u ' a . 

kaka' (Mal. kakak , enz.), oudere broeder of zuster; m ë k a k a ' , 
tot elkaar in betrekking staan als van oudere tot jongere broeder 
of zuster. 

ka'kas (Ts. k ask as), plek grond in het bosch door een jager 
schoongemaakt. K a ' k a s , naam van een dorp der Td., kuma'-
k a s , m a k a ' k as , het godsdienstig gebruik van den stam van 
K a ' k a s volgen. De Heidenen van K a ' k a s hadden geen 
t e m b o a n , maar zetten hun s u m p e r an g eenvoudig in een 
hoek van het huis. Te L a n g o w a n had men twee godsdienst
richtingen onder de Heidenen: se Ma t e m b o a n , die een 
t e m b o a n in hunne woning hadden, en se M a k a ' k a s , die 
ei geen hadden, maar het gebruik van K a ' k a s volgden. 

kaki, uit het Mal., voet als maat; k a k i is de lengte van twee 
pak on en wordt verkregen door de beide vuisten met zijwaarts 
getrokken duimen naast elkaar te leggen, met de duimen tegen 
elkaar aan. 

kalo (Ts. id.), benaming voor kleine jongens, vriend, makker, 
zwager; m ë k a l o , tot elkaar in betrekking staan van k a l o , 
d.i. twee zwagers; p a k a l o n g , Mk. een weduwnaar, die met 
de p a ' b u s e i ë n , Mk. (eeiie weduwe) bij de besprekingen over 
de i r a n g het woord voert, volgens gebruik bij de Makela ' i . 
Zie Aant. bij Tt. T. N°. 136. 

kama, hand, arm; ang ka ma, in de macht van, ouder bevel, 
beheer van, in het bezit van. 

ka'mbalei, vgl. w a l e ; k u m a ' m b a l e i , m ë k a ' m b a l e i , één 
zelfde huis bewonen, van onderscheiden gezinnen; k a k a ' m -
b a l e i , huisgenoot, die één zelfde huis bewoont; ka 'mba le ian , 
de persoon bij wien men komt samenwonen. 

kanipet (Ts. id.), vgl. ampet : si L a n t a n g a i t j a k a m p e t au 
t a n a ' i Bu inoko i , L. heeft deel (maar een zeer klein deel 
slechts) aan het land van R. 

1 Zie op wêtëng. 
s përa = droog. In de „ Aanteekeningen" komt onder de wisseltermen 

blz. 171 onder n°. 25, voor: „Een slaaf wordt oen dorre boom genoemd, tegen
over een woudreus (wë'tës), waarmede een aanzienlijk, vermogend, veel 
familie-bezittend man wordt aangeduid, omdat deze laatste goede schaduw 
of beschutting geeft, een slaat daarentegen niet do minste bescherming of 
hulp kan aanbieden''. Zie voor slaaf ook „ata". 
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kana'an, schat, rijkdom, goederen. 
kapala, uit het Mal., besturend hoofd; in het distr. Sonder: het 

dorpshoofd; aan de overzijde der Ra n o i À p o 1 : het tweede 
districtshoofd; k a k a p a l a a n , aandeel van het hoofd aan den 
jachtbuit, enz. 

kaper, uit het Mal. k a p i r , heiden, eng kan a r amen e r i o r 
in t j a p e r e ' - w o , de gewoonte der ouden, toen zij nog 
heidenen waren. 

karai, gewaad, baadje, kleedingstuk; sapa ën i tja r ai m u an 
i si a? wat voor kleeren zult gij haar te dragen geven? ' 

kaï'ëngan, van den stam r ë n g a n , wat oorspronkelijk eigenlijk is, 
wat van den beginne af is geweest; n i m a k a r ë n g a n , van 
het begin van iets te zameu zijn geweest, b.v. bij het mapaloes, 
van het begin af tot hetzelfde gezelschap behoord hebbende. 

kasuruan, god, benaming van de vergode voorouders (stam sur u, 
dus //tot vele afstammelingen geraakte, tot een groot geslacht 
gewordene// -. 

katosasaan, overleden broeder, voor k a t o ë s a ë s a a n , van e sa. 
k awak, het teeken dat men aan een boom, op een stuk grond zet, 

om het voor eigen gebruik af te zonderen3; k urn., mak. , 
ergens een verbodsteeken aanbrengen; p oka wak , het middel 
om eeuige straf van zich te weren. 

kawalian, zaak, ooizaak, rechtszaak, twistzaak, zie ook op wali. 
kawasa, uit 't .Mal. k u a s a , macht, machtig. 
kaweng, uit 't Mal. k a w i n ; kuin., m a k., in het huwelijk treden. 
kawuwu, stam w u w u 4 , k u m a w . , maka w., zich veel toeëigenen 

van eene erfenis. 
kë'kës (Ts. kë skës ) , vleesch, tabak, visch in wok a-blad gewik

keld; k u m ë ' k ë s , m a k ë ' k ë s , benaming van een maaltijd 
die gegeven wordt één of meer dagen na een sterfgeval aan de 
overgekomen familieleden (Tb. r n m o m a n g ) , omdat vroeger 
ieder daarvoor een k ë ' k ë s als bijdrage meebracht. 

këlak, uit het Ned. //klacht'/; k u m ë l a k , m a k ë l a k , aanklacht 
inbrengen, aanbrengen, klagen; m ë t u t u ' i m a k a e r e i t j ë -
l a k , trachten eene beschuldiging te vinden; k o k ë l a k , t a n g -
k ë l a k ë n , aanklager, aanbrenger. 

këli , veel; k ë k ë l i a n , zeer veel; k a k ë l i a n , het eigendom van 
velen (Tb. k a l a k ë r a n ) , tegenover k a s a s a a n , het eigendom 
van een enkele (Tb. pas i ni) ; si t a n a ' anu m a n g e ja 
k a k ë l i a n e p o j o ' i M a m a r i m b i n g , het land ginds is 
communaal bezit der kleinkindereu van M. 

këre (vgl. imbo ' ) , k u m ë r e , make r e, er bijnemen, den grens-

1 Zie „Aanteekeningen" biz. 52, ni. niet alleen kleeren, doch al de onkosten, 
die een huwelijk medebrengt: het feest, de kleeren, het maal , de bruids-
gave, enz. 

2 Vgl. ëmpung. 
3 Vgl. de woorden op apar. 
4 Groote vi seh fuik. 
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paal overschrijden, gez. van een gronddief ; k u m ë r e in 
t a n a ' i m a k a t a n a ' , de grenzen overschrijden van 
het laud der buren; m ë n g k ë r e a n , eikaars grenspalen over
schrijden. 

kërois, van den stam van 't Holl. kruisen, k um., mak. , rond-
loopen, heen en weer loopen, ook : wacht doen, al is het 
zonder loopen; si t j ë r o i s , de waehtdoende; si Hond on uw u' 
p i n o n t o l i t j a p a l a i l u k a r k u m ë r o i s ang k a n d o a n , 
E. heeft van den kapala djaga aanzegging ontvangen, dat hij 
overmorgen de wacht moet doen. 

kël'ut, geslachtsregister (aldus genoemd naar de mnemonische schrap
pen, die bij het opzeggen worden gemaakt). 

ke'aw, teeken aan een boom, dien men voor eigen gebruik wil 
behouden, b.v. een schuinsche hak in den bast van den boom, 
en het gekapte stuk een weinig van den stam afgetrokken, 
naar buiten omgevouwen, of een stuk hout dwars in eeue 
spleet van den boom gestoken, ke'aw(ë)ku ën an i o', dit is 
mijn eigendomsteeken l; kume 'aw, make'aw, zulk een teeken 
aanbrengen; k e 'a w an. 

ke'ot (Tb. kehet , Ts. k et), k u m e ' e t , m a k e ' e t , tijferen, palm-
wijn tappen uit den mannelijken bloemkolf van de Aren ga 
saccharifera; m a k e ' e t , een kind van 't ml. geslacht, tegen
over maasu zie op a s u ; s a n g a k e k e ' e t , vereeniging, bond 
van eenige mannen , die bij het tijferen samendoen. 

kelong, kum. , mak., verbieden, ontkennen, verloochenen; i t je-
l ong , a i t j e l o n g , hetgeen verboden wordt, is. 

keluilg, k i n e l u n g a n naam eener lans, door den t o n a ' a s 2 

gebruikt bij het eedzweren (mët iwa ' ) , aldus genoemd omdat 
het lemmet in een beslag (kei u n g) stak. 

kentnr, titel, gegeven ter aanduiding van een aanzienlijke, hoog
geplaatste. 

k i , m ë k i s o w a t , laten antwoorden; p ë k i s o w a t ë n , degene dien 
men laat antwoorden, dien men verzoekt te antwoorden, b.v. 
een zaakwaarnemer. 

kia'lin, k u m i a ' l i n , m a k i a ' l i n , bedriegen, ni. de goden; iets 
voor den schijn verrichten, voorgeven iets te doen, maar het 
werkelijk niet doen, de leer van het k i a ' l i n volgen of toe
passen. Zie Meded. Ned. Gen. XLVII bl. 108. Noot 11; 
k u m i a ' l i n t u m ë k ë l , eventjes zich nederleggen , voorgevende 
te slapen, gelijk men dit doet op weg, wanneer men ongunstig 
vogelgeschreeuw heeft gehoord en volgeus de godsdienstige be
palingen de reis tot den anderen dag zou moeten verschuiven; 
k u m i a ' l i n g k a - m i o ' t o j o ' , pas het k i a ' l i n eventjes toe; 
k i k i a ' l i n , zoodanig bedrog, middelen of wegen, die men te 
baat neemt om te bedriegen of godsdienstige bepalingen te 

1 Vgl. de woorden op apar. 
s Zie op ta 'as. 
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ontduiken; de kleine offers, die men brengt in plaats van de 
verplichte groote offers, b.v. een ei voor een haan; m a p a k i a ' -
l i n , doen, laten bedriegen, de godsdienstbepalingen ontduiken; 
p a k i a ' l i n a n , de goden; de plaats waar men bedriegt; ook 
de naam voor het uiteinde van het dorp, anders genaamd sela, 
omdat men daar het bedrog pleegt; wanneer men volgens de 
godsdienstbepalingen naar een ander dorp zou moeten gaan, 
gaat men nl. slechts tot de sela van het eigen dorp en ver
klaart dan, dat men naar een ander dorp is gegaan; i t j i a ' l in , 
hetz, als k ik i a ' l i n , b.v. zich eventjes omkeeren, een paar 
stappen terug doen en dan verklaren, dat men naar huis is 
teruggekeerd; eventjes zich nederleggen, de oogen sluiten en 
dan verklaren dat het reeds een andere dag is 1. 

ki'it, k u m i ' i t , mak., volgen, navolgen; se k i ' i t ën i an i i t jo , 
de oudere zusters (broeders) uwer vrouw; p a k i ' i t ë n , p a k i ' i -
t j i ' i t ë n , hoofd, voorganger, leidsman in 't algemeen, pak i ' i t ën 
e s a n g a t a t a n a ' a n , hoofd eener afdeeling landbouwers, die op 
één terrein hunne akkers hebben. 

ki'kis (ki ' t jis), vijl, kum., mak., vijlen; paki 'k isën , die ge
schoren wordt; k ik i ' k i s ë n , aanduiding van eigen kind (jongen), 
dat men in vroeger tijd tot slaaf maakte en wiens haar werd 
afgeschoren ten teeken van dienstbaarheid aan hem, die hem 
het hoofd kaal schoor; maer in t j i k i ' k i sën , was vroeger een 
term om aan te duiden, dat men een schuld of boete moest 
betalen, met zijn eigen kind als slaaf te geven. 

kinding, bescheiden, ingetogen, achting en eer gevend aan anderen; 
kum., mak., zich in acht nemen, zich bescheiden en ingetogen 
gedragen; se mang ind ing , degenen die zich in acht nemen, 
zich onderdanig en ingetogen gedragen, eene benaming voor de 
schoonkinderen; se pangind ingan (Mk. se pan indinan) , 
degenen tegenover wie men zich in acht neemt, die geëerd 
worden, wien men naar de oogen ziet, eene benaming voor de 
schoonouders 2. 

kintal, uit het Mol. Mal., erf; kabiu ta l , makker, die op hetzelfde 
erf woont; m a k a k i n t a l , erfbezitter. 

kolano, vorst, koning (Tem. k o l a n o , Jav. k ë l a u a , vgl. ook 
den titel d a n o of d a u u , op Batjau gegeven aan de kleinzoons 
van den Sultan, De Clercq, Bijdr. Ternate; bl. 268a); kumo-
l a n o , m a k o l a n o , vorst worden, vorst worden, vorst zijn, 
tot vorst verheffen, iemand als zijn vorst beschouwen, heer-
schen. Doch voor //vorst worden// zegt men thans meestal : 
m a i n d o k o l a n o , ma m u a l i t j o l a n o ; k a k o l a n a o n , 
koningkrijk, waardigheid van vorst ; oorspr. beteekent het : 
aandeel, dat aan een k o l a n o toekomt, b.v. van wat men op 
de jacht heeft verkregen, een zelfde vorming dus als kakapa -

< Zie ook „Vertaling" blz. 185. 
2 Zie Wilken I , blz. 172, omtrent het niet noemen van hun namen. 
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l a a n , k a m a t u a ' a n ; m ë k i t j o l a n o , zijne zaak laten be
rechten door een k o l a n o , door niemand anders ' . 

k omhang, groot en diep, van wonden; een brok; k u m o m -
bang , mak. , groote stukken afnemen, afbreken, afhakken, 
afbrokkelen; m ë n g k o m b a n g a n , wederkeerig bij elkaar 
werken, door de aarde in groote brokken om te halen, te 
patjollen. 

koiiibo', k urn., mak. , het omgekapte hout op stapels gooien en 
verbranden bij het bewerken der tuinen, het opstapelen en 
verbranden van wat bij het eerste branden (1 u m a ' u n g) is 
overgebleven; m ë n g k o m b o ' a n , wederkeerig bij elkaar gaan 
tuinbranden. -

kompania, uit het Sp. compahia, het Nederlandsche Gouverne
ment, de Regeering van een Europeeschen staat', makompania , 
als Regeering erkennen, onderworpen zijn aan eene Regeering,' 
eene Regeeriug dienen; arbeiden voor het Gouvernement, hee-
rendienst verrichten; langzaam werken, met nauwkeurigheid; 
in d i o r j a se M o n g o n d o w n i m a k o m p a n i a o , vroeger 
waren de Mongondouers aan het Gouvernement onderworpen; 
si t ê t e a m i t j o ë Ma we ris ja k o m p a n i a n, de brug 
over de M. in het O. wordt in heerendienst gemaakt; pakom-
p a n i a n ën i p a k a t a w o i , de wijze van werken worde gedaan 
als bij het werken voor het Gouvernement, d.i. er worde lang
zaam gewerkt; i pako inpan ia , datgene waarmede men zijne 
onderwerping aan het Gouvernement betoont, zooals hoofdgeld, 
heerendienst. 

kontang, uit het Ned. contant; k o n t a n g k ë ' ën i p a k a t i t a n a , 
hij geeft slechts éénmaal zijne bevelen, hij herhaalt zijne be
velen niet, men moet ze terstond opvolgen; k u m o n t a n g , 
mak. , contant betalen, slechts éénmaal, niet bij herhaling iets 
bevelen. 

kua, wat iemand zegt, meent, inzetting, uitspraak; eng kua e 
m a n g a a p o 1 t a n a ' i , de inzetting der voorouders is aldus; 
t u m i m b o i in t j u a e m a n g a a p o ' , de inzettingen der 
voorouders houden. 

kuklik (Ts. k o k u k , Sang. k u k u ' ) , k u m., mak. , kraaien van 
hanen; m a p a k u k u k si t j o ' k o ' eene plechtigheid bij het 
stichten van een nieuw dorp, welke ten doel had veel inwoners 
naar dat dorp te lokken 2. 

kulu, k u m u l u , m a k u l u , iets in de hand houden, ni. in de 
handpalm, terwijl de vingers het voorwerp omsluiten, houden 
van het bestuur, de regeering, eenig werk onder handen hebben ; 
m a k a k u l u , m a k u l u k u l u in t a w o i ë n , een ambt beklee-
den ; sei si m a k u l u - k u l u in t o n a ' a s a n g K i a w a ? wie 
bekleedt het ambt van priester te Kiawa? 

1 Zie „Aanteekeningen" blz. 42. 
i Zie „Vertaling" blz. 186. 
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kninbit (Sang. kembe) , k u m., mak. , een weinig knijpen; 
s i i t u o ë n g a r a n a i t j u m b i t an i i t j o , dat is de naam, 
die in uw oor is geknepen (d.w.z. de naam, u gegeven toen 
ik u als kind aannam; men doopte, bij het aannemen van een 
kind, den vinger in varkensbloed en smeerde daarvan wat aan 
het voorhoofd en kneep met de bloedige vingers in de oorlel 
bij het geven van den nieuwen naam). 

Uu pang, uit het Mal. geld; s i j a ' in t j u p a n g , rijk in geld; 
w u a ' n a in t j u p a n g , l u l u n a in t j u p a n g , rente. 

knsi , uit het Mal. g u t j i , bord van Chineesch of Europeesch aarde
werk of porselein ; k u m u s i , m a k u s i , een bord, borden ten 
geschenke geven, hetzij aan familieleden bij een huwelijk, door 
den bruidegom, 't zij bij begrafenissen, om op het graf te 
leggen ; se p a k u s i a n , k i n u s i a n , zij, aan wie bij de uit
deeling der i r a n g borden worden, zijn gegeven; i s er a se 
i p a k u s i , zij zijn het, voor wie borden worden gegeven; nl. 
de w a ' i l a n , op wier graven borden gelegd werden. 

L. 

la'as, loon voor gedane moeite. 
lalei , reeds lang geduurd hebbend , oud, versleten , b.v. van kleederen ; 

k a 1 a 1 e i, de vroegere vrijer of vrijster, de verlatene, gescheiden 
echtgenoot. 

la l i t j , zwak, moede; lum., mal., op, af, van vermoeidheid; iets 
verder doorbrengen tot iemand; iets aanbrengen, eeue zaak 
voorbrengen bij een hoofd, hooger op recht zoeken, bij een 
meer macht hebbende in hooger beroep komen; in vele gevallen 
heeft l a l i t j dezelfde beteekenis als : k ë l a k , o wër d. i. klagen, 
overbrengen; se ra n i l u m a l i t j i s i a a se p i r a - p i r a k a -
w a l i a n , zij hebben hem beschuldigd van ettelijke zaken. 

la'lu, lu m a ' l u , m a l a ' l u , voor het eerst weder allerlei werk
zaamheden verrichten1 na het overlijden van een nabestaande, 
bv. naar het water gaan om zich te wasschen, naar den tuin 
gaan en daar groente planten, sago-palmen planten, palmwijn 
tappen. De bedoeling van zulke verrichtingen is het verwijderen 
van den nadeeligen invloed der ziel van den overledeue op de 
werkzaamheden der overlevenden, daar deze ziel jegens de 
achtergeblevenen vijandig is gesteqgd ; si se i si i p a l a ' l u -
l a ' l u e r a ? voor wien zijn zij bezig te m al a ' l u ? 

lana, het beoogde doel niet verkregen hebbend; t u m a w o i l a n a , 
arbeiden zonder loon te ontvangen. 

landoi, l u m a n d o i , m a l a n d o i , den tijd, die voor iets is bepaald , 
verschuiven; a k u n i l u m a n d o i in ë n d o k u a se k a a n -
d o k u , ik heb mijn dag voor mijne mede-tuinarbeidevs ver
schoven. 

1 Zie beneden op loang en salat . 
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langkoi , mau of vrouw, die reeds ver in de jaren der huwbaarheid 
is en nog niet is getrouwd; l a n g k o i s ia, letterl. : hij, zij is 
de jaren der huwbaarheid reeds voorbij. 

lantërak, uit het Ned., landraad ; m a n g e a l a n t ë r a k , naarden 
landraad gaan; se l a n t ë r a k , de leden van den landraad; 
m a l a n t ë r a k se m ë n g a l a n t ë r a k , de gewone leden van 
den landraad houden zitting; p a l a n t ë r a k ë n , voor den 
landraad onderzocht worden; l i n a n t ë r a k , door den landraad 
onderzocht; l i n a n t ë r a k o , reeds door den landraad beslist; 
p i n a k a l a n t ë r a k o , reeds geheel door den landraad beslist; 
p a l a n t ë r a k a n , de landraadzaal. 

la'un (Ts. d a ' u n a , jonge sirih), jong meisje. 
la'us, l um. , mal . , doorgaan; wale p a l a ' u s a n , pasanggrahan ; 

se p a l a ' u s a n i n u w u ' , de hoofden, zij tot wie de zaak 
wordt gebracht. 

lawi, tuinhut met aarden vloer; lawi im b e n e ' , rijstschuur; lawi 
im b a w i , de schuur, waaraan het offervarken werd opgehangen 1. 

lawu, belasting, cijns, traktement, loon; geschenk van een bruide
gom aan zijne bruid; ook aan een behoeftige om hem te helpen 2. 

lëgai, lum. , mal . , vleien, overhalen tot kwaad, verleiden; se 
m u p u t u s l u m ë g a i si s a i r i , de rechters halen den getuige 
over. 

lëkëp, volledig, voltallig, volbracht; p o l ë k ë p , datgene waarmede 
men iets aanvult, b.v. goederen, waarmee men eene half in 
geld betaalde schuld aanzuivert. 

lëngei, arm, behoeftig, dom, terneergeslagen ; m a len ge - l ë n g e i , 
weduwnaar, weduwe. 

lëwu', Mk. lë'bu', een afgebakende plek, periode, termiju. 
lengket, l um. , ma l . , kleven, plakken; k i n a l e n g k e t a no , is 

komen te kleven, nl. het sperma, gebezigd om uit te drukken , 
dat de vrouw begint zwanger te worden. 

lewo' (Sang. Ie o', leugen), kwaad, slecht ; l u m e wo' in ta w a ' a u g, 
trouwen met een na familielid; t oie wo', opstoker, indringer, 
iemand die tusschen twee partijen oneenigheid sticht; i s i a ë 
m a t o l e w o ' in t ë t ë l ë san era , i a k a - a k a r r a ' i t j a ma
in ua l i, hij bederft hunne afspraak om van elkaar te koopeu, 
zoodat die niet doorgaat. 

linga, l u m . , mal . , Mk. l i n j a , hooren, ook: de hand van een 
meisje vragen, m a n g e l u m i n g a s i ë s a m a n g a l a ' u n , een 
meisje gaan vragen. 

litow, jongmensch, jongeling, tot ongeveer in het 20ste jaar; 
m a n g a l i t o w , jongmensch. 

loang (Ts. d o a n g en Sang. l o a n g , wijd, ruim), l u m o a n g , 
m a l o a n g , voor het eerst eene werkzaamheid aanvangen, door 

1 Voor de beteekenis dezer beide rijstschuren, ook in verband met de 
t e m b o a n , zie „Vertaling" blz. 265—266. 

2 Zie op wunak. 
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met zekere plechtigheid, of door het uitlokken van een gunstig 
voorteeken, de baan te effenen voor het voortzetten van dat 
werk, b.v. bij het hervatten van den arbeid in den tuin, na 
den rouwtijd •-; l u m o a n g im p a n g u m a a n 2 , beginnen met 
de tuinoffers vast te stellen of te regelen voor het groote plant-
jaar (zie t a ' u n ) ; t a ' u n a i l o a n g , het groote jaar, het jaar 
waarin de offers werden gebracht, jaarlijks afwisselend met 
t a ' u n t o j a ' a n g of t a ' u n i s a r a n i , het jaar waarin geen 
offers werden gebracht 8 . 

loas (Mal. l u a s , Ts. d u as , Sang. l oahë ) , ruim; m aio as , ver
lost worden van een kind, bevallen. 

lojan, lum. , mal . , vrijen4; si t u a m a l u m o j a n , m a l o j a n a 
si we wen e, de man gaat vrijen, vrijt met de vrouw, si 
m a l o j a n , de vrijer, se m a l o j a n , de gehuwden, het huis
houden; si p a l o j a n a n , de vrijster. 

lonibe', het bloed bij de maandstonden; n i l u m o m b e ' o , is be
gonnen de menstruatie te krijgen (v. e. jong meisje). 

lua', l u m u a ' , m a l u a ' , uitspuwen, braken; si i n a n g n i lumua ' 
is i a de moeder die (voor hem het voedsel had gekauwd en 
het) hem in den mond had gespogen, uitdr. voor : de, eigene 
moeder, tegenover: stiefmoeder of tante; si ai] u a ' n a dien 
zij had ingespuwd, haar eigen kind, tegenover: to loa-
t ë k ë n a , haar stiefkind. 

Illkar (Ts. d u k a d , Sang l u k a d ë ) , wacht, k a p a l a i l u k a r , 
hoofd der wacht, s a n g a l u k a r , ééne wacht, eene afdeeling 
wachters, een onderdeel van een kampong van 15 of 20 ge
zinnen, aan het hoofd waarvan een k a p a l a i l u k a r staat5; 
si m a l u k a r , de wachtdienst doende, de bekendmaker of om
roeper der bevelen, ook gez. van iemand die het bestuur heeft 
over een district of een dorp; p a l u k a r a n , wachthuis; het 
hoofd bij wien wordt wacht gehouden. 

hiliin (Sang. d u l u n g , Mal. g u l u n g ) , het nog in elkaar gerolde 
jonge woka-blad 6 , het nog niet ontplooide jongste blad van 
eenig gewas; l u l u na , het oudste, eerste kind, de eerstge
borene; l u l u n a in tj u p a n g , w u a ' n a in tj u p a n g ' , rente. 

lu'uk (Ts. d u ' u k , schaduwen), eenigszins puntig uitloopende en 
inspringende in het grondgebied van een ander ('t zij district 
of familie) 8. 

M. 

Makela'i (samentrekking van ke l e en a ' i ) , of Maore ' , naam van 
het dialect van L a n g o w a n , T o m p a s o ' , R u m o ' o n g e n 

1 Vgl. boven op la'lu en benedon op salak. 
2 Beschrijving van deze eerste offerreeks, zie „Vertaling" blz. 246—254 
8 Zie „Vertaling" blz. 266—267. 
4 Zie boven ook op ilek nt en linga. 
5 Zie op ukung. 
» Algemeen gebruikelijk pakmiddel, „Vertaling" blz. 38. Zie ook simbël. 
' Zie op kupang. 
s Zie „Vertaling" blz. 231. 
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To m b asi a n, zie Tijdschr. Bat. Gen., DJ. XLVl, bl. 117 ». 
Mangindsuiow, zeeroover (genoemd naar het eil. Mindanao). 
mata1 ' , groen, onrijp, rauw; m a k a n i m a t a ' , spreekw. : eten 

wat je niet toekomt, geld aannemen om zich te laten omkoopen. 

N. 

naioan, in het Tb. beteekent a j o , iets aan iemand overgeven, si 
m a n a j o , echtgenoot, heer, si a j o a n , degene aan wien iets 
wordt overgegeven, bediende2. 

n a n g t e i , m a n a n g k e i , ergens vreemdeling zijn, als vreemdeling 
verkeeren. 

n imu 'kur , Stamwoord wrsch. r u ' k u r (afzonderen, ter zijde stellen), 
dus r i ra u ' k u r (geen Tt. vorm) //heeft zich afgezonderd , af
gescheiden//. Zie Meded. Ned. Zend. XLVII bl. 104, Noot 7 ; 
ziel, geest, de individualiteit van een levend of dood mensch, 
spook, n i m u ' k u r Ie wo' booze geest, spook; n i m u ' k u r im 
b e n e ' , de ziel, zielestof, levenskracht der rijst. 

Iio'o, nu m o 'o vuil maken, p on o 'o , datgene waarmee men vuil 
maakt, ook dalgene wat men uit berekening bij de behandeling 
eener zaak er bij vertelt, om den onderzoeker in de war te 
brengen en de zaak duister te maken. 

nuwu' , woord, spraak, taal, gerucht, tijding, ë n u w u ' e maka-
t a n a ' de stem der eigenaars van den grond. d. w. z. vogel-
geschreeuw 3 ; p ë n g a n u w u ' a n , de plaats waar gewoonlijk 
iets wordt besproken, bijv. de ambtenaars woning. 

Ng. 

liga'ngaw, vgl. k e ' a w ; de dwarssnede die men in een boomstam 
of een ander voorwerp maakt; het teeken dat meii aan een 
boom zet, door in den stam eene snede te maken en een stukje 
hout dwars daarin te steken. Dit teeken beduidt gewoonlijk, 
dat de aanbrenger er van den boom, waarop het is aangebracht 
(ni n g a ' n ga w an), voor eigen gebruik wil vellen, aldaar het 
woud wil ontginnen of wil beginnen te tijferen (indien het een 
arèn-palm is); ook dient het om een weg in het bosch her
kenbaar te maken *. 

ngarau (Sang. ar eng) , naam, ambt, betrekking; k a n g a r a n , 
naamgenoot; aku n g u m a r a n , m a n g a r a n , m ë n g a r a n a 
si t o j a ' a n g , ik geef een naam aan het kind; n g u m a r a n 
a si t o j a ' a n g , een offerfeest waarbij aan het kind een naam 
werd gegeven5; n gar a n an, het kind dat benoemd wordt; 

1 Zie op tana'i . 
2 Vgl. t o j o = bewerkingscontract, deelbouw; t i m o j o = grondbezitter-

-deelbouwgever; t i n o j o a n , bewerker, deelbouwer, Adatrechtbundel I I I , 
blz. 171, en boven blz. 12. 

3 Zie „Vertaling" blz. 185, 243. 
* Vgl. de woorden op apar. 
6 Zie „Vertaling" blz. 271; Wilken I , blz. 104. 
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ko ja u g a r a m a n g k u in Ai igkol , ik (ueem u tot kind aan 
en) noem u A. ; n in ga r an an , benoemd , tot kind aangenomen , 
daar men bij het adopteeren het kind een naam gaf (al had 
het er reeds een)1. 

ngasi'. ma n ga s i ' , koppensnellen, rouwkleederen dragen; pan-
g a s i ' a n , het rouwteeken, een band van rood laken, om het 
hoofd dragen, 3, 5, of 7 dagen lang, door eene kleindochter 
van den overledene; n imakaapuo ëm p a n g a s i ' a n e r a , de 
tijd van hun koppensnellen is afgeloopen, hun rouwtijd is 
voorbij; p i n a n g a s i ' , de persoon wiens kop is gesneld, de ge
snelde k o p j p i n a n g a s i - n g a s i ' a n e ma n g a s i ' , plaats in 
het bosch bij de woonplaats der koppensnellers, waar zij bijeen
komen eer zij zich op weg begeven ; daar dansen zij en kappen 
eemge boomen in één slag om; na het terugkeeren van het 
koppeusnellen, vóór zij het dorp opnieuw binnengaan ; zij doen 
dan hetzelfde. Zulk eene plaats wordt ook genoemd pin am o-
r o n g a n e m a n g a s i ' . 

O. 

o'mbil', m o ' m b a , m a 'om ba', openkappen, openen van een terrein, 
door de boomen daarop om te kappen. 

ontol, st. pon t o l ; bepaald, bestemd, vandaar bruid, bruidegom, 
verloofde; m ë on t o l a n , met elkaar verloofd zijn. 

owa' (Ts. a w a k , Sang. a w a'), o wak, lichaam, zelf; o wak o, 
^zwanger; m a o w a - o w a k , zwanger. 

Ofl'ër, uit 't Ned. /•/overbrengen// (de eerste helft van het woord), 
m o w ë r , m a o w ë r , verslag geven, rapporteeren, melding 
maken, bericht geven van wat er gebeurd of verricht is. 

palow, malow, mapalow, verhinderen, beletten, uitscheiden met 
praten, zingen 2 ; malow im pë l i ' i , het feest eindigen, ma
low im p ina tean , den rouw eindigen. 

paong, maong, mapaong, eene belofte niet nakomen , eene afspraak 
niet houden, eene gelofte niet vervulleu, teleurstellen. 

paras, maras, maparas, ontginnen » ; ambi tu pai lëkan in 
uma paparasëne ' , daar ziet men de tuingronden die men 
ontboscht; p inaras , het opengekapte stuk grond; pëngaparasan 
i la l an, het deel van den weg, dat men gewoon is te onder
houden. 

1 Zie op anak en kumbit. 
2 In den zin van verbodsteeken tot kappen, zie de woorden op apar tegen

over o'mba' en paras. 

mng 
Vgl. boven op o'mba'. Omtrent de keuze van de plaats voor de ontgin-
>• vgl. „Vertaling" blz. 159—160. 5 
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patus (Mal. pa tu t ) ; het behoort, het is behoorlijk. 
pë'dis, of pë 'nd i s ; më 'dis , mapë 'd is , bekeeren, straffen ; pëpë'-

dis, straf. 
pëku', teeken van afwering, zoowel om menschen van iets af te 

houden (bv. van een boom) alsook om tooverkracht en derg. 
af te weren. 

pëlakat, uit het Mal. (Ned. plakkaat), aankondiging, bevel, bekend
making van wege het bestuur, door een omroeper; si mapë-
l aka t , de omroeper. 

pëli'i, feest, offerfeest; pë l i ' i (voluit: pë l i ' i a si Tjasuruan) sa 
aku wo n i rumombi t , vervloekt i (of: vervloekt voor God) 
als ik gestolen heb, pë l i ' i e wela, sa aku wo n i rumombi t , 
ik moge verstoken zijn van allen zegen, als ik gestolen heb 
(een zuiveringseed); se mëpë l i ' i (verk. v. pumëpël i ' i ) , de 
heidenen: mamël i ' i , eventjes met eenig werk een aanvang 
maken, bv. 's ochtends vroeg, om het dan later te vervolgen 
(dan behoeft men verder niet meer op voorteekenen te letten) ; 
p a p ë l i ' i n , offerfeest, heidensch feest. 

pëpar, vgl. apar (beletten); pëpa rën , gelijk behandeld worden, in 
zoover dat beiden iets onthouden wordt (straf of geschenk); 
p inëpar , onbeslist gelaten, niet uitgemaakt (van eene rechts
zaak), p inëpar (ë)kë ' -mio ' i p a m a t u ' a n in da ' i t ja wana 
ë mësea', het dorpshoofd heeft de zaak onbeslist gelaten, daar 
geen der partijen schuld had. 

pëpëk, Mk. pe ipëk ; mëpëk, mapë 'pëk, eene zaak bedekken, 
tot zwijgen brengen, zoodat er niet meer over gesproken wordt; 
p ë ' p ë k ë n g k ë ' - m i o ' ën i i t u , stop die zaak in den doofpot. 

pëset, mëset , mapëset , plaats rooven, iemands plaats bezetten, 
iemands eer of waardigheid rooven. 

pera', vischkuit; pape ra ' an de rijst die terstond uit de rijstschuur, 
die lawi im bawi heet mag genomen en gebruikt worden, 
w. t. voor pakanën; ëm bene ' pa tu ' u l ën pera ' , ja i tu 
i pamë l i -më l i ' i , rijst wordt vischkuit genoemd, dat is taal 
om verboden woorden te vermijden 2. 

pi'as, m i ' a s , mapi 'as , een stuk hout in stukken kappen, voor 
brandhout; m a m i ' a s , naam van eene plechtigheid, waarbij 
hout werd gehaald door de boden van den t on a 'as, bij het 
l u m o a n g 3 ; ook een gebruik bij de huwelijkssluiting4. 

pitong, m i t o n g , m a p i t o n g , oprapen, m i t o n g t o j a ' a n g 5 , 
een kind krijgen (eig. van den vloer oprapen) ; een eigen kind 

1 Ook heeft het woord de boteekenis van heilig. Zoo zijn de geloofsvogels 
pëli'i. Voorts de verbodstoestand, waarin een dorp verkeert vóórdat hot 
gunstig vogelgeschrei ontvangen is. Zie „Vertaling" blz. 249,. 184; „Aan-
teekeningen" blz. 2. 

2 Zie boven op lawi en „Vertaling" blz. 507. 
3 Zie op loang. 
4 Zie „Aantëekeningen" blz. 136—137. 
5 Klein. 
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quasi als vondeling opnemen, om te voorkomen, dat het den 
weg opga zijner gestorven broeders en zusters ' . 

pilu, zeven, se p i t u am B e n a n g , daarmede werden bedoeld : de 
districtshoofden van 1 Menado, 2 Negëri baroe, 3 Bantik, 4 
Kakaskasën, 5 Ares, 6 Klabat di bawah, 7 Klabat di atas. 
De zeven genoemde hoofden , met den resident van Menado als 
voorzitter en een Holl. griffier vormden, vóór de instelling van 
den landraad, het college waaraan de berechting van allerlei 
strafzaken was toevertrouwd. 

pojo' (Sang. p u l u n g ) , kleinkind, p o j o ' an g k u n d u, achter
kleinkind, p. an s u l u , achter-achterkleinkind. 

pola', ml. e. n., verkorting van P o l a ' l a 1 , st. la ' la ' , / /opwekken, 
aanzetten//, het middel of het instrument waarmede wordt op
gewekt. Zoo werd de man genoemd wiens ambt het was, door 
het dorp te loopen met een bamboe om op te slaan ( t e t eng-
k o r ë n ) , om namens het hoofd de menschen te gaan opwekken 
aan hun arbeid te gaan, door het hoofd bepaald. 

Ponda'aug of P o n d a ' a n , r a ' a n . Wanneer men tweelingen kreeg, 
een jongen en een meisje, gaf men dikwijls aan het jongetje 
den naam P o n d a ' a u g , aan het meisje dien van N d a ' a n g . 
Zulke kinderen werden niet samen opgevoed , één werd in een 
ander gezin grootgebracht, en als zij van elkaar vervreemd 
waren, mochten zij samen trouwen. 

pongkol, m o n g k o l , raapongkol, onthoofden, 't hoofd afslaan ; 
si m o p o n g k o l (verk. van p u m o p o n g k o l ) , de mapaloes-
drijver, de opzichter bij het mapaloes. 

pon tol , m on t o l , m a p o n t o l , afsnijden, aanwijzen, aanzeggen, 
si t j a p a l a i l u k a r mon to l se l u m u k a r a si t j a p a l a 
w o o n d o, de kapala djaga gaat aanzegging doen aan degenen 
die morgen wachtdienst hebben bij het dorpshoofd ; p i n o n t o 1, 
die voor wachtdienst bij een hoofd of eenig heerendienstwerk 
is bepaald of aangewezen, dus afgesneden van de overigen ; 
p o n t o l a n s a l a ' , het bepaald of vastgesteld worden van iemands 
schuld of boete, waardoor velen vroeger tot pandelingen (se 
t u m u w a r 2 , se m a w a e r 2 werden. 

po'ow, stuk, gedeelte, ook : broeder, zuster, verkorting van k a p o ' o w 
pu së r. 

porong (Sang, id.), hoofddoek, als w. t. //scalp, gesnelde kop//, 
voor het fatsoen noemt men ook den schaamgordel ( lawëu) 
aldus, p o r o u g k u ko , ge zijt mijn buit, ik zal je kop snellen ; 
m a m o r o n g , scalpeeren, de schedelhuid nemen met het haar, 
het offerfeest der koppensnellers vieren; i p a m o r o n g , de over
ledene voor wieu een kop wordt gesneld. 

pu'is, moord; k o p u ' i s , m ë n g a p u ' i s , iemand die gewoon is te 
vermoorden, moordenaar. 

1 Zie „Aanteekeningen" blz. 26, 112, on op sa'ket en sander. 
2 Zie beneden op tuwar en waer. 
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pulës, knoop, ook het touw of de rotan met knoopen, die tot tel-, 
of meetwerktuig dient; m u l ë s i m a p a w u a ' knoopen leggen 
voor het offer m a p a w u a ' 1. 

puli (vgl. Boeg. p u l i ' , Bar., Sang. p u 1 i) ; met elkaar gelijkstaand , 
van twee partijen, pari; m u l i , m a p u l i , beslissen dat er geen 
vonnis zal worden geveld , beiden partijen gelijk recht en onrecht 
geven, hen pari verklaren. 

pusër, navel, navelstreng, ësa p u s ë r k a m i , wij zijn volle broer 
en zuster; k a p o ' o w p u s ë r , k a r ë m b u s p u s ë r , broeder, 
zuster; m a n g e musëw im p u s ë r , de navelstreng gaan 
begraven 2. 

puse', ï n u s e ' , map use ' , het bovenste of uiterste deel van iets 
afbreken; een vonnis vellen, beslissen. 

putnng, m u t u n g , m a p u t u n g , gebeden, tooverformulieren pre
velen; p u p u t u n g ë n , formule, toovergebed, dat langer is dan 
de w e w e l e t ë n , en steeds de eene of andere bede om zegen 
of vloek bevat, bv. : als men een grensplant 3 plantte op de 
grenzen van een stuk land. 

putus, uit het Mal., als stamwoord niet gebr. ; m u t u s, m apu t us , 
eene zaak beslissen, uitmaken; se m a p u t u s , de rechtspreken-
den; se m u p u t u s , de rechters, zie over dezen vorm de 
/'Aanteekeningeii'/ blz. 126; m ëp ut u -pu tus , beraadslagen, 
tot een besluit zoeken te komen; se paputusën , degenen wier 
zaak aanhangig is, over wie wordt gevonnist; papu tusan , de 
plaats van rechtspraak, wale papu tusan , het gerechtshof, de 
gerechtszaal, het rechthuis. 

B, 

ra'a, t an te 4 ; mëra 'a , mëkara ' a , tot elkaar in betrekking staan 
als van tante tot neef of nicht, die te zamen gelijkelijk tante 
worden genoemd, of tante zijn. 

rae, vgl. raet , gae t ; anders, verschillend, niet behoorlijk, met 
leelijke streken, rae si wewene anio1 , die vrouw is onfat
soenlijk, niet ingetogen; sia ja rae walina wo si pënana 'anu, 
hij gedraagt zich onbehoorlijk met uwe vrouw. 

rages, de daad van het offeren, zie Meded. Ned. Zend. Gen. XLVII, 
bl. 105, Noot 8; ra ragesan , paragesan , offerplaats, plaats 
waarop de offers worden gelegd, altaar 5 ; si wale a n i o ' 
r inages (n i rages) in ësa (si ësa) tow, of: r i n a g e s si 
Lonto ' , ten behoeve van (wegens, om) dit huis is een mensch 
(is L o n t o ' ) geofferd. Dit zegt men thans wanneer bij het 

1 Zie ook beneden op rërët en wuku. 
2 Zie „Vertaling" blz. 271—272; Wilken I I I , blz. 302—303. 
3 Zie op tawa'ang. 
4 Zie „Aanteekeningen", blz. 36, 94. 
6 Omtrent het offertoestel, ook paposanan genoemd, en do bijbehoorende 

miniatuur-laddeL- voor de geesten om neder te dalen naar het offer, vgl. 
Wilken I I I , blz. 238—239, 256. 
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bouwen van een huis een der arbeiders een ongeluk heeft ge
troffen , waaraan hij bezweken is ; vroeger offerde men een mensch 
in het gat waarin de laatste paal werd gezet ' . 

ra'i, wat niet is of niet behoort te zijn; r a ' i n a , gebrek; r a i ' en 
d a i 1 geheel onwaar; r a i ' t j a niet, neen; r u m a ' i im pama-
l e a n , het huwelijk vernietigen; m a r a ' i t j ë ' en t ë l ë s e r a , 
hun koop is vernietigd , is niet doorgegaan ; m ë r a ' i , belee-
digen. 

rakiui (Ts. d a k a n , een varken, in den kost bij een ander), rum., 
mar., koken van vleesch en varkensvoedsel, r u m a k a n , ma-
r a k a n si wawi , het varken van een ander verzorgen, volgens 
de gewoonte, met belofte de jongen te verdeelen. 

ra 'këp (Ts. d a ' k e p , Sang. d a h ë k u ' ) ; rum. , mar . , vatten, 
pakken, vangen, in 't biz. menschen rooven ; se M a n g i n d a n o 
n i r u m a ' k ë p in tow, de zeeroovers roofden menschen. 

ra'mbas, rum. , mar., afvallen; r a ' i p e ' toro i r a ' m b a s ëm 
p u t u s a n , het vonnis kan nog niet geveld worden. 

ranibet, r u m . , mar. , betrekken in, sleepen in de zaak vau een 
ander. 

rangi 'ngis (Bar. r a n g i ' i ) , zand; p a r a n g i ' n g i s a n , zandlooper, 
gemaakt van kokosdoppen met een gat in den bodem, vroeger 
gebruikt als tijdmeter bij gemeenschappelijk tuinwerk, vgl. 
p ar an o an op r a n o. 

rano (Mal. d a n a u , Sang. da n o), water, rivier; m a ran o a n , een 
gemeenschappelijk tuinwerk, waarbij men een kokosdop met 
water tijdmaat gebruikt (vgl. r a n g i ' n g i s ) ; p a r a n o a n , tijd
meter bij dit werk, bestaande uit een doorboorden kokosdop, 
waaruit het water langzaam wegvloeit. 

ran tong, rum. , mar. , ophangen (doodstraf), uit het Mal. gan 
t u n g . 

r api t , rum. , mar. , te zamen werken, gaan; r u m a p i t se 
k a r o ' o n g , samendoen met de dorpsgenooten. 

rëkat, braakveld, zie op t i n i a ' . De toestanden waarin een braak-
veld achtereenvolgens verkeert, zijn: t i n i a ' , r ë k a t , row ar , 
t a n a ' m a t u ' a (of r ë k a t m a t u ' a , k a k a j u n m a t u ' a ) , 
t a l u n , d.i. braakland, licht begroeid id., kreupelhout, bosch, 
oerwoud; r ë k a t m a t u ' a of k a k a j u n m a t u ' a , grond die 
in zéér langen tijd niet bebouwd is, zoodat het daar al veel 
op een woud begint te gelijken 2. 

rënibus, rum. , mar . , doorbreken , af breken ; n i m a r ë m b u s o ë n 
asëng(ë)na 3 , hij is overleden. 

rëngan (Sang. h ë n g a n g , d i n g a n g ) , die van gelijken ouderdom 
is met een ander, r ë n g a n g k u s i a , hij is mijn tijdgenoot, 
van denzelfden ouderdom als ik; r ë n g a - r ë n g a n , delevens-
geest van den mensch, zijn tweede ik, individualiteit van een 

1 Zie beneden op takoi. 
3 Vgl. Wilken I I , blz. 356. 
3 Asëng = adem. 
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levende, beschermgeest, geleidegeest 1 ; t i o ' o m a a j a - a j a t i i i 
s o n d a n g a si t j a k e 1 e t ow , en t i a ' i l o ' o k i r ë n g a -
r ë n g a n (Tb. : en t i a ' i t ë r u s ni m a n ë n ë r u s ) , bedreig 
uwen medemensen niet met het kapmes, opdat niet uw tweede 
ik den slag doe neerkomen (door bv. een duw tegen het mes 
te geven); m a r ë n g a n , te zamen iets verrichten; m ërënga n, 
van gelijken ouderdom zijn; wale a i t j a r ë n g a u , nl. in 
d o ' o n g , het huis dat het eerst in het dorp is gebouwd ge
worden, tegelijk met de oprichting van het dorp; k a r e n g a n , 
zie afz. 

rërët (Ts. d ë d ë t ) , streep, insnijding, inkerving; een stuk hout 
waarin de t o n a ' a s inkervingen heeft gemaakt, ter berekening 
van , of herinnering aan de dagen, met een offer samenhan
gende. De strepen of lijnen van die kerven vormen zekere 
combinaties, die den ingewijde in het geheugen terug roepen 
de dagen, handelingen, plechtigheden, met de offers in ver
band staande. In de r ë r ë t heeft men dus den primitieven 
vorm van een mnemotechnisch stelsel, bij de priesters in de 
Minahassa 2. 

render (Sang. d e n d e h ë ) , rum. , mar . , boos zijn op iemand; 
m ë r e n d e r , strijden met woorden, redetwisten, kijven; karen-
d e r , vijand, tegenstander; p e r e n d e - r e n d e r a n e s o m o i , 
erfenis, nalatenschap, letter!. : waarbij, waarover voortdurend, 
of bij herhaling zal getwist worden, door de nakomenden, 
d. w. z. de erfgenamen. Volgens de opvatting der Tontemboan 
is het voor iemands nagedachtenis zeer vereerend, wanneer na 
zijn overlijden door de erfgenamen flink wordt getwist over de 
nalatenschap (m e rend e - ren der an t ë l a ' u ë n ) ; se r a ' i t j a 
wana p ë r e n d e r a n e s o m o i , //die niets hebben waarover 
de achterblijvenden twisten//, hiermede worden de armen aan
geduid. 

rete , in eene rij geplaatst; se ka r et e m u , uwe gelijken (landge-
nooten , dorpsgenooten , standgenooten). 

rior, vóór, te voren, vorig, eerder, eerst, vlug, spoedig; se rior, 
de ouden, de voorouders: ons voorgeslacht; mor i r i o r , 
m a p o r i r i o r , vooruitgaan; si tow l e w o ' p i n o r i o - r i o r a -
n o - m i o i m u p u t u s i n i m a s ë ' s ë k , de misdadiger is 
voorloopig door den rechter ondervraagd. 

roko1, goederen, vooral katoenen goederen, k i t a r a ' i t j a p i n ë e -
ne t in d o k o ' , k i t a p i n ë e n e t in t j a u p u s a n , wij zijn 
niet met elkaar vereenigd geworden door goederen '•'•, wij zijn 
met elkaar vereenigd door liefde. 

roraa', stem, woord, taal, si O u d o w p a w e a n d o m a ' i W i o s , 

1 Zie Wilken I I I , blz. 257. 
2 Vgl. „Vertaling" blz. 184, 243. Zie ook op pulës en wuku. 
3 Zie aroro' en vgl. Wilken I , blz. 179, als term voor bruidschat. Karakter 

er van: aldaar blz. 877—379. 

mm 
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O. heeft trouwbeloften van W., si m a n g a l a ' u n p a w e a n a 
r oma ' , het meisje, dat hij zijn woord heeft gegeven; si pa
ro m a ' a n, de verloofde ; si n i r o m a ' a n i a k u, mijne verloofde. 

ro'mbis, ook r o ' m i s (Ts. d o 'm i s ) ; r u m., m ar. , opmaken , eene 
zaak afdoen, afhandelen, geheel ten einde brengen; en d li
ni o'm b i s im p a n u w u ' u n , wat bij eené bespreking den 
doorslag geeft. 

rondor, recht, rechtvaardig; r u m o u d o r , recht maken, in orde 
brengen, ordenen, regelen, helpen; r u m o n d o - r o n d o r of 
m a k a r o n d o - r o n d o r , de waarheid spreken; t a n a ' rondo
r o n d o r a n , verblijfplaats; t a n a ' n i r o n do ra n, r i i i ondo -
r a n , geboorteplaats; zie //Vertaling// bk. 420 *. 

ïo'ndot, r u m o ' n d o t , m a r o ' n d o t , bij een onderzoek door fijn 
overlegde vragen iemand tot bekentenis brengen, iemand er toe 
brengen om te zeggen, te openbaren, wat hij wilde verborgen 
houden, door vleierij en aandringen iemand tot eene belofte 
brengen, die hij niet kan vervullen, of iemand iets doen zeggen 
wat niet waar is. 

ro'ong (Ts. do ' ong ) , dorp, stad, vestiging van menschen ; r o ' o n g 
in t ow , vreemdeling, staat tegenover m a k a w a l e ; se më-
r o ' o n g , de inwoners, ingezetenen van een dorp, p o ' o w 
m ë r o ' o n g wo t a r a n a k , broeders dorpsgenooten en aanver
wanten; t a w o i ë n e m ë r o ' o n g , gemeentedienst, n.1. vaneen 
enkel dorp ten behoeve van het dorp zelf; t a w o i ë n e r o ' o -
r o ' o n g , heerendienst, n.1. van verschillende dorpen te zamen. 

roro', treffende, rakende, beteekenende, hetgeen iemand treft, zijn 
noodlot; r o r o ' , zwager, zwagerin (te Po'po' en te Pontak), 
familiebetrekking (te Kiawa), te Sonder ook r o r o ' o n ; pa ro-
r o ' o n , deel, aandeel dat iemand ter bewerking heeft gekregen. 

rua (M. P. r u a , dua ) ; twee; si t j u m a r u a , het tweede districts
hoofd (Mal. h u k u m k ad u a), het tweede dorpshoofd (in 
vroegeren tijd; m ë r u a , in tweeën verdeelen. 

rugi, uit het Mal., schade, nadeel; ma r u g i , schade lijden. 
ru'kup, geschenk, bij wijze van hulp, bij gelegenheid van een 

feest; rum., mar. , uit liefde, zonder dwang iets geven. 
ru'kur, r um. , mar . , iemand afzonderen, ter zijde stellen, omdat 

men zich voor hem schaamt, niet zorgen voor, onverschillig 
zijn voor, si tow a n i o ' j a r u ' k u r se m a t u ' a , dat mensch 
is onverschillig voor zijue ouders, draagt geen zorg voor zijne 
ouders; aku r u ui u ' k u r o in o w a ' k u , ik zal mij maar af
scheiden, afszonderen, nl. van ulieden, een gewoon gezegde van 
oude lieden tot hunne kinderen, wanneer dezen hen beginnen 
te verwaarloozen ; k a m u a i r u ' k u r e m a t u ' a , gijl. zijt door 
de ouders afgezonderd, d. w. z. gij, kinderen, zijt gehuwd en 
daardoor tot een afzonderlijk gezin geworden. 

1 Ter plaatse wordt opgegeven: „plaats waar iemands verstand recht is 
geworden, waar hij tot de jaren des onderscheids is gekomen". 
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ru'fldu', of ru'du'; r um. , mar . , jagen, het wild naar het uitge
spannen net jagen, zenden, sturen, bevelen; r u r u ' n d u ' a n , 
degene wien een bevel wordt gegeven, zendeling van een hoofd , 
priester, om een bevel van dezen over te brengen of op andere 
wijze ten uitvoer te leggen; p a r u ' n d u ' a n , p ë n g a -
r u ' n d u ' a u , plaats waarheen, persoon die gewoonlijk gezonden 
wordt *. 

ff« 

sainsang', Mk. s e i n s a n y of s e i s a n g (Ts. s a n g s a n g ) ; si ma-
s a i n s a n g , si su masa i n s a n g , si t o n a ' a s masa insang , 
de hulppriester of onderpriester, helper van den t o n a ' a s 
w a n g k o ' (opperpriester). 

sairi (Sang. s a h i d i ) , getuige; s u m a i r i , m a s a i r i , getuigen, 
getuigenis afleggen, getuige worden. 

saja 'b, of s a j a ' m b , licht, niet zwaar; een blad, aan een staak 
gebonden en vast gemaakt in den top van een boom, om als 
baak dienst te doen. 

Sil'ket, sum. , mas . , iets schuiven op een ander, bv. een eigen 
kind , eigen schuld. 

sakuta , schuld, hetgeen men schuldig is; s u m a k u t a , masakuta, 
schuldig zijn, schuld maken. 

sala', boete, hetgeen men betaalt om een misdrijf te boeten; ma-
pon t o l in sa la ' , beboeten. 

salak, verhindering, beletsel, dat men bij eenig voorgenomen, of 
reeds aangevangen werk ontmoet, door het vernemen van een 
ongunstig vogelgeschrei, of een ander slecht voorteeken, of 
door sterfgeval; t u m i a ' in sa lak , gezegd van het eindigen 
van de gebruiken bij een sterfgeval, dus: de verhindering voor 
den loop der dagelijksche werkzaamheden, ontstaan ten gevolge 
van het sterfgeval, wegwerpen; het ongunstig teeken vernieti
gen, bv. door baden, door uit te rusten en pinang te kauwen 
of quasi te gaan slapen 2. 

saleng, uit het Mal. s a l i n , voor T. sa wel , plaatsvervanger. 
sanipët, sum. , mas., komen tot aan, voleindigen van eenige 

werkzaamheid; m ë k a s a m p ë t a n im paan do , het mapaloes-
werk eindigen, nadat allen bij elkaar nebben gewerkt. 

Sander, sum., mas . , naar de eene of andere woning voor eenigen 
tijd overbrengen, bv. een zieke; S a n d e r , ml. e. n., wordt 
gegeven door de ouders aan een zoontje, dat hun wordt ge
boren, nadat zij reeds menig kind hebben verloren. Met het 
geven van dezen naam duiden zij aan, dat het niet hun kind 
zal zijn, maar dat zij het aan anderen zullen geven 3. 

1 Zie „Vertaling" blz. 247 vgg., alwaar op blz. 249 medegedeeld wordt, dat 
zij gedurende het plantjaar, in hetwelk zij fnngeeren, vrijgesteld zijn van 
een aantal gemeentediensten en een gedeelte van den oogst ontvangen. Om
trent hunne knevelarijen, zie „Aanteekeningen" blz. 186. 

2 Zie op kia'lin, la'lu en loang. 
3 Zie op pitong en sa'ket. 
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sangat (Sang. s a n g e ' ) , sum. , mas. , iets ergens aan hangen, 
door het aan iets te haken; p a s a n g a t a n in s imbël , titel 
van een hoofd, bij wien men gewoon is iets dat in woka-blad 
verpakt of ingewikkeld is, aan te haken (als geschenk). 

sangkuar , oneenig, van personen, bv. van familieleden, echte
lieden, dorps-, of laudgenooten. 

sarani (uit het Mal.), Christen, Christelijk; sumarani, masarani , 
Christen worden, Christen maken, doopen. 

sarian (uit het Ned.), sergeant. 
Saru, voorzijde van iets, aangezichtszijde; k a s a r u , echtgenoot, 

tegenpartij, tegenstander; m ë k a s a r u , tegenover elkaar staan; 
pë sar u a n , eigen kind van de ouders, geen stiefkind; t on-
sar u, spotliedje, in het openbaar toegezongen aan iemand die 
zich heeft onttrokken aan het gemeenschappelijk werk, waaraan 
hij behoorde deel te nemen. 

sauna, sum. , mas., met omwegen op zijn doel afgaan, eenige 
werkzaamheid niet ineens afmaken, doch telkens, na iets daar
aan te hebben verricht, er weder mee uitscheiden ; verbloemde 
taal spreken , beeldspraak gebruiken, dieventaal spreken, spreek
woorden , spreuken gebruiken; s a s a u n o n , verbloemde spreek
wijze; er zijn allerlei soorten van wisseltermeu: er zijn wissel-
termen bij godsdienstige gebruiken, er zijn wisseltermen van 
jagers met het net, van visschers met gifwortels 1. 

sawël (Mal. d jual) , plaatsvervanger, opvolger2; sum. , mas. , 
ruilen, vervangen, opvolgen; se an u n ë r i n t a n a r a ' i o 
m a r e s o , mënawë-nawëloka in t in i a ' , de binnenlanders 
verplaatsen (hunne akkers) niet, zij bebouwen telkens weer het 
braakland; se mapasar an ï e ' e p mëugësawël(ë)kë ' , de 
marktgangers van T. drijven slechts ruilhandel; sawëlangku 
si t jawajoku si sapmu, ik zal mijn paard tegen uwe koe 
ruilen. 

sawukow (Sang. sa w ukan), ook s a m b u k o w , Ficus Edelfeltii, 
eene houtsoort welker bast vroeger tot kleedingstof werd 
gebruikt 3. 

sëka'd, s inëka 'd , de staf met het kopstuk samen; de staf is van 
wanga, en mag, behalve door tona 'as en walian, slechts 
worden gebruikt door oude lieden, die de geheele reeks der 
groote offers hebben volbracht. 

sëndi of sësëndi, buitenkant, buitenboord, buitenrand van een 
dorp, anak an sëndi , kind, buiten echt. 

sera ' , Mk. sëda ' (Mal. sëdap), vleesch, vleeschspijs, sera1 in 
t a lun , wild; sum., mas., vleeschspijs eten, masëra ' in o wak, 
bloedschande plegen. 

1 Zie „Aanteekeningen" n». 140, blz. 166—174 en „Vertalingen" n°. 140, 
blz. 466 en 509^511. 

2 Zie „Aanteekeningen" blz. 121. 
3 Vgl. Adatrechtbundel I I I , blz. 49, alwaar liet woord gebruikt wordt voor 

ontgonnen gronden, die zoolang verlaten zijn, dat jong geboomte er op groeit. 
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sërap, maan, maanlicht, maneschijn, maand; maindo in sërap, 
loon bij de maand ontvangen, in maandhuur werken. 

së'sëk, s u m ë ' s ë k , m a s ë s ë k , onderzoeken; s ë ' s ë k a n , onder
vraagd worden ; p a s ë ' s ë k a n , plaats waar verborgen , onderzocht 
wordt, gerechtshof, rechtszaal, m u n t ë p a r n p a s ë ' s ë k a n , 
onderzocht worden, examen afleggen. 

sea', verkeerd, verkeerdheid, afwijking, zonde, schuld, kwaad; 
k a s e a ' a n , k a m ë s e ' a n , k a m ë s e a ' a n , hetz, als s e a ' ; 
s u m e a ' , m ë s e a ' , zonde doen, verkeerdheid begaan, afwijken ; 
m a n g a s e a ' , allen schuldig, m a n g a s e a ' se t o j a ' a n g 
a n i o ' , deze kinderen zijn allen schuldig. 

sende', s u m e n d e ' , m a s e n d e ' , groente eten, mai s u m e n d e ' , 
kom groente eten, d. w. z. kom eten (in bescheiden vorm uit
gedrukt, al is er ook rijst en vleesch) ; n i e s e n d e ' se t o j a ' 
a n g ( p ë s e u d e ' e n se t o j a ' a n g ) , eene plechtigheid om te 
bevorderen ( p a t a ' n d i a n ) l dat het kind op zijn tijd in het 
huwelijk zal treden2 ; k ä s e n d e ' k u , //die met mij groente 
eet'/, mijne vrouw. 

sengkei (oude taal), datgene wat men aan eene wal i an voor haar 
werk betaalt. 

siutjut, oneenigheid, woordenstrijd, verschil van meening; me
sin t j u t , met een ander overhoop liggen, oneenig zijn. 

sisir, sum. , mas . , kiezen, uitkiezen; r a ' i t j a mako a m b i s a 
k a r ë n g a n a en si M a n g o w a l s i s i r ë n e T a l i t j u r a n 
ma indo p a m a t u ' a n , het kan niet anders of M. zal door 
die van T. tot dorpshoofd gekozen worden. 

Si wo, m ë s i w o , m a s i w o , koken; ook: medicineeren 3 ; si ma-
siwo in s e n d e ' e n , de groentekookster, een der benamingen 
waarmede de vrouw wordt aangeduid 4 . 

solong, vgl. p asoi o 'd ; de bamboe waardoor men het touw steekt, 
waaraan een bijtend of stootend dier wordt geleid, om het 
doorbijten van het touw of het nabij den geleider komen te 
beletten; s o s o l o n g a n , blok, gevormd door twee op elkaar 
sluitende balken, van gaten voorzien, waarin de voeteu van 
gestraften werden gestoken. 

SOlliar, medicijn; eene gift van de vangst, verkregen bij het visscheii 
of op de jacht, die gegeven wordt aan iemand die zelf niet 
mee is gegaan, maar bij de visschers of jagers komt, wanneer 
zij bezig zijn in het bosch of op het strand de vangst onder 
elkaar te verdeelen. Men gelooft dat het geven van zulk een 
so mar zegen aanbrengt voor den volgenden keer dat men op 
jacht, of uit visschen zal gaan. 

1 Zie op ta'ndi. 
2 Zie , Aanteekeningen" biz. 13G en Wilken I , blz. 153 en 472, nl. het 

spiegeltrouwfeest. 
3 Zie „Aanteekeningen" blz. 122. 
4 Zie op sende' tane, tow en de termen bij Wilken I , blz. 378—379. Ook 

kaawu = haardgenoot, „Aanteekeningen" blz. 79, 122. 

9 
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sondol (komt in vele gevallen met so long overeen), soson do
l a n , deurpost met gaten, waarin sluitboomen horizontaal worden 
gestoken ; blok waarin de schuldigen met de beenen werden 
gesloten, ook s o s o l o n g a n . 

soro' (Sang. soho ' ) , sum. , mas. , zich van iets terugtrekken, 
zich aan eene belofte of overeenkomst onttrekken, achteruit 
schuiven, wijken. 

sorong, uit het Mal. s o r o n g ; sum. , mas. , geld of geschenken 
geven, aan een rechter, om hem om te koopen. 

SOSOl', Mk. s o s o ' d ; sum. , mas. , naar boven gaan, een berg, 
een trap bestijgen, naar boven brengen; s o s o r a n i L in t j am-
b e n e ' si M u n t u - u n t u M. werd door L. tot man ge
nomen. 

smnpsi, uit het Mal., eed; s u m u m p a , m a s u m p a , eed 
zweren. 

sundur, sum. , mas., tegenover iemand, iets staan, geplaatst zijn, 
hetzij om iemand te helpen, hetzij om tegen iemand te vechten ; 
k a s u n d u r , de tegenpartij in een strijd, hij die in tegenover
gestelde richting ligt, staat of loopt, se m ë k a s u n d u r a se 
t o j a ' a n g , de wederzijdsche ouders van een huwend paa r 2 ; 
p ë s u n d u r a n , waar men beiden elk aan een eind van staat, 
gelijkelijk tegenover staat, bv. de tafel die men met zijn tweeën 
optilt; ook gebruikt van een eigen kind (tegenover stiefkind 
of aangenomen kind), p ë s u n d u r a n t a , ons eigen kind; 
n u w u 1 i s u n d u r , het tegengestelde, tegenspraak, tegenbe-
wering. 

sungkul, sum. , mas., ontmoeten, tegemoet gaan, na voorafge-
maakte afspraak; se p i n ë s u n g k u l , zij die als stiefbroeders 
of stiefzusters tot elkaar staan, daar hunne ouders, door elkaar 
te trouwen, hen tot elkaar hebben gebracht. 

sum (dial. v. Roemoöng), mannelijk zaad (Mt. ka ' i ) , geslacht, 
nakomeling, afstammeling, spruit; se s u r u - m a i e E o ' b o t , 
de afstammelingen van R. ; kas u m a n , die tot eene menigte 
nakomelingen is geworden, titel gegeven aan de vergode voor
vaderen, de goden; si T j a s u r u a u b a n g k o ' , de Oppergod ; 
se K a s u r u a n , de Goden; si T j a s u r u a n , God. Zie verder 
afz. op kasuruan. 

suwëng, lont, gemaakt van boombast; tijdstip van overlijden;//zoo-
dra een mensch geboren wordt, steekt de Ni m e m a ' in Tana' 
eene lont voor hem aan, zoodra die lont opgebrand is, is ook 
de levensadem van dien mensch ten einde// (vertaling); mën-
s u w ë n g a n (gezegd bij het gemeenschappelijk akkerwerk), eene 
wijze van vaststellen van den duur van den arbeid in eiken 
akker; de arbeid duurt zoo lang, als het afbranden van een 
uitgemeten stuk lont. 

1 Zie „Vertaling" blz. 161, Aanteekeningen" blz. 55 n°. 48 blz. 93, en Wilken 
I I I , blz. 30—37. 

2 Zie „Aanteekeningen" blz. 48. 
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T. 

ta'ai', Mk. behalve t a 'a r, ook t a ' d , dit laatste is krachtiger; 
opdracht, last, door iemand gegeven aan een ander, bijv. door 
een stervende aan zijne kinderen; gelofte, belofte, bevel; 
t a t a ' a r , id. 

ta'as ' (Mal. t ë r a s , Sang. t u h a s ë , t oghasë ) , kernhout van 
boomen; se t a ' a s a in S u l u ' u n , de kern, de pit, de bloem, 
de vermogenden, de voornamen of notabelen van S. (ook: se 
p inu in p u n a n , se win a t u a n ) ; t on a ' a s , baas, voorganger, 
priester2, leider, voorman bij eenig werk, t o n a ' a s in t ja ju , 
timmermansbaas, tona 'as in s u r a t , degene die het meeste 
verstand heeft van vischvergift bereiden, tona ' as in uma, 
leider bij het aanleggen van akkers, ton a 'as wangko', opper
priester, ook genoemd tona 'as wawarangan; t o n a ' a s 
masainsang en tona 'as mauwa', benamingen voor de onder
priesters; tona 'as im bara ' , de voorganger of leider bij het 
gaan hooren der geloofsvogels ( w a r a ' ) 3 . 

taisi , de naam van een staf van hoofden en priesters, waarmede 
de hoofden eertijds de schuldigen sloegen; se t i n u r u k a n in 
t a i s i , zij aan wie een t a i s i is in handen gegeven , benamingen 
voor de hoofden ; ta is i makal ie iën , makawageiëu, makato-
ngisën veen staf die (den schuldige) doet duizelen , verbleeken , 
bevreesd worden//, aldus sprak de t o n a ' a s bij het uitreiken 
van den staf aan een pas benoemden w o w a t o (onderdorps
hoofd). 

lakin (Td. t aken , a i t akën , geschenken, bij een graf opgehangen, 
b'v. maïs, pisang, suikerriet, Ponos., Mong. t ak in, met, gezel), 
oude taal, thans niet meer in gebruik, om aau te duiden: al 
wat een doode medekrijgt in het graf, ook: de slaaf wiens 
werk het was den doode te bedienen, de grafplaats schoon te 
houden, het grafhuisje (waruga) te onderhouden, of, zoo de 
doode in eene urn (timbukar) was begraven, het haar van 
den doode, dat men buiten de urn liet afhangen, dagelijks 
te kammen. Zulke slaven waren vrij van ander werk, doch 
moesten zelf in hun onderhoud voorzien; degenen die niet te 

1 Zie „Aanteekeningen" blz. 138. 
2 „Vertaling" blz. 159. „Het oude Minahassisclie heidendom had zijn cen

t r u m in de verschillende plechtigheden, die het slagen van den oogst ten 
„doel hadden. De tuinpriesters en tuinpriesteressen waren dan ook de voor
n a a m s t e van allen, die in godsdienstige zaken leiders en raadgevers waren.'' 
Aangaande hun aandeel in de tuinoffers en al hetgeen met deze laatsten 
samenhangt, zie als voren blz. 246— 268, 475—481; Wilken II, blz. 360,369. 
In zijn hieronder op „Tontemboan" bedoeld opstel teekent Schwarz aan dat 
tona'as eigenlijk is iemand, die gewoon is den to'as (hard stuk hout , attri
buut van den priester) te dragen. 

3 Vgl. Wilken I I I , blz. 382. 
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oud of te zwak waren, vluchtten naar de overzijde der Eano 
i Apo' of naar Mongoudou. Vgl. Kruyt, Animisme, bl. 285 vlgg. 

takoi, schedel van het hoofd ' . 
tal ui), woud, bosch; meng a t a l u n , gewoon tot bosch te worden , 

telkens weer bosch wordend, gezegd van een stuk grond dat 
men niet geregeld bebouwt. 

tambar, een algemeen woord voor: ding, bezitting, goed, goe
deren; t i n a m b a r ë k u , mijne bezitting, mijn goed, mijn 
boeltje. 

tamber, t u m a m b e r , m a t a m b e r , geven, schenken. 
tamor, uit het Sp. tam b o r , kleine trom, slechts aan ééne zijde 

met vel overtrokken, si t a m o r , de trommelslager, die met 
den omroeper ( m a p a l a k a t ) medegaat, om de aandacht op 
diens woorden te vestigen. 

tana1 (Mal. t a n a h , enz.), t a n a 1 w a l e , de ruimte onder het huis, 
die door het huis wordt overdekt, w al e tana1 , huis op den 
grond, niet op palen, met de aarde tot vloer, t an a ' m at u 'a, 
grond die weder bosch is geworden, die minstens in 10 jaar 
geen akkerland is geweest. 

tana1], aldus, zoo als dit, zooals volgt; sgtr. uit ta n u en a ' i ; 
t um an a1 i m a t a n a M , aldus zijn, doen, aldus zeggen; de 
uitdrukking t a n a ' i gebruiken, voor //zooals dit// en niet 
k e l a ' i , zooals een ander deel der ï t . sprekende bevolking 
zegt. Zie T. 13. G. XLYI, 117 2. 

ta'ndi, tum., mat . , vooraf bestemmen tot eenig werk, dat later 
door den bestemmeling zal te verrichten zijn, waartoe hij aan 
eene symbolische handeling wordt onderworpen; p a t a ^ d i a n , 
teeken of symbool, waarmede men kinderen bestemt tot later 
door hen te verrichten werk 3. 

tane (Sang. t a n i ) , t u m a n e , m a t a n e, afzonderen, afscheiden, 
biz. zich afscheiden van het ouderlijk gezin en een eigen gezin 
opzetten, trouwen; m ë t a n e , van elkander scheiden; t i n a n e a n , 
de vrouw, si t i n a n e a n i Li we, degene tot wie L. zich 
heeft afgezonderd, de vrouw van Liwe, si W u l a n s i n d e 
t i n a n e a n i ësa Lelema 1 , W. is gehuwd door een man van 
Lelema1. 

tani1 (Jav. tani), tumani 1 , ma t an i 1 , een nieuw dorp of bijdorp 
stichten, door uitzwerming uit bet moederdorp; mëtani1 , bij
dorp, uitzwerming van een moederdorp, filiaal-dorp. 

taraualf, verwant, bloedverwant4, kara-karapi i ësa t a r anak -

1 Zie boven op rages. Schedel vereering als bouwoffer, zie Wilken I V , 
blz. 57; ten behoeve van de tumatowa, zie „Vertaling" blz. 186, „Aanteeke-
ningen" blz. 159. 

2 Hierdoor do splitsing van het Tontemboansch in de dialecten, die voor 
deze uitdrukking beide woorden gebruiken en daarom heeten: Matana'i en 
Makela'i. Tarra = kelc = gelijk; ai = a'i = herwaarts , ter plaatse van den 
spreker. Zie op makela'i. 

3 Zie „Vertaling" blz. 189, 271 en boven op sende'. 
1 In den zin van familie, zie Adatrechtbundel I I I , bin. 154—160. 
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(ë)ma, te zamen met een verwante van hem; mëtaranak , 
met elkaar verwant zijn. 

taum, t u m . , mat . , te zamen iets doen, koopen; pë taumantao 
in tumëlës in t ë w i ' , laat ons samendoen met het koopen 
der rijst. 

ta'un (Mal. t ahun , Bat. t ahon, enz.), jaar, in 't algem. een lange 
tijd; ta 'um bangko ' of t a 'un a i loang, het groote jaar of 
het jaar waarvoor het lumoang is gevierd, het jaar waarin 
de landbouw met alle godsdienstige feesten eertijds werd ge
vierd; t a 'un to ja ' ang , het jaar waarin de landbouw niet, of 
slechts ter sluik en zonder godsdienstige plechtigheden werd 
verricht ' . \ 

ta'up, Mk. ta lëd ; tum., mat., ontmoeten, tegenkomen; se. pi-
n ë t a ' u p , stiefkinderen in hunne onderlinge verhouding, zie 
p inësungku l , op sungkul . 

lawa'ang (Sang. tawaung), Cordyline terminalis, vroeger veel 
gebruikt bij godsdienstige plechtigheden; grens, grensteeken, 
waarvoor deze plant 2 wordt gebruikt; mëwali-wali t awa ' ang , 
dezelfde grenzen hebben, gemeenschappelijke grenzen hebben, 
deel hebben aan hetzelfde grondbezit, gezegd van echtgenooten 
die nauw aan elkaar verwant zijn, si Imbar wo si Ontoi 
mëwal i -wal ipe ' t awa ' ang , I. en O. (man en vrouw) zijn 
nauw aan elkaar verwant; lu me wo' in t a w a ' a n g , de (door 
de Ouden gestelde) grenzen (van bloedverwantschap) over
schrijden, vernietigen, door met een nauw verwante te trouwen 3. 

tawang (Tb. Ts. sa wang, Sang. tawang) , pleegkind, bediende, 
helper; ka t awang , mede-pleegkind; ta wang an, hulp. 

tawea, de groet dien men aan groote landbouw-gezelschappen ver
plicht was te geven4 ; tumawea, matawea, groeten, de hand 
geven als groet.; i taweao-mange, worde de hand gedrukt, 
bv. bij het sluiten van een koop. 

tawoi, tumawoi, matawoi, werken, arbeiden; tumawoi p ë l i ' i , 
een offerfeest aanrichten; t awoiën , werk, arbeid, taak, rang; 
weana tawoiëm bangko' , hij gaf hem een hoogen rang; 
pa tawoiën, hetgeen gewerkt wordt, werk waaraan men bezig 
is, rang dien men bekleedt. 

tëka', tumëka ' , matëka' , aankomen op eene plaats, zich neder
zetten van vogels op een tak; bij gemeenschappelijken veldarbeid; 
niet werken op eene rij staande, zonder dat ieder zich een 
bepaald deel ziet toegewezen, maar den arbeid verrichten 
terwijl aan ieder een bepaald deel is toegemeten. 

tëla'u, rest, overblijfsel, wat nagelaten, overgelaten wordt; tum. , 
mat., achterlaten, nalaten; r a ' i t j a wana sapa-sapa en an 

1 Zie op të'tëk en „Vertaling" blz. 266—267. 
2 Zie „Aanteekeningen" blz. 107 en Wirken I I I , blz. 238 nt 602, 
3 Zie „Aanteekeningen" blz. 171 n°. 23 en op lewo', 
4 Zie „Aanteekeningen" blz. 81, 
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iaku ë maindo të la 'uën iow, ik bezit niets dat een erfstuk 
voor ui. zal worden. 

tëlës, waarde, koopsom, huurloon, koop; ka të lës , de persoon met 
wien men een koop sluit; tumëlës , matëlës, koopen, huren, 
prijs, waarde geven. 

të lu, drie, se maando ' m a t ë l u - t ë l u , elke landbouwvereeniging 
heeft slechts drie personen. 

tëndan, loon, betaling die men voor eenig werk ontvangt; tumën-
dan, loon geven, uitbetalen; se pa tëndanan , de huurlieden. 

tëlldnl, valsche beschuldiging; turn., mat., valsch beschuldigen. 
1. të'tëk,^huur, huurprijs; si t a 'un kumi ' i t in ta 'um bangko ' , 

p a t u ' u l ë n t a 'un t o j a ' ang kaapa ipa t ë ' t ëk , het jaar dat 
volgt op het groote jaar, wordt genoemd het kleine jaar of het 
//huurjaar//. 

2. të'tëk, Tt. uitspraak van Tb. tëk tëk , een Tb. vlaktemaat; 
s anga t ë ' t ëk , komt overeen met de Tt. pu lu ' nga tempa im 
pulu ' , 100 vierk. vadem; deze maat is eerst sinds een 25 jaar 
bij de Tt. bekend 2. 

tëwas, manëwas, een huisoffer, beschreven in Med. Ned. Zend. 
Gen. 47, bl. 101—124. 

temboai), t emboan, naam van de heilige kist in de huizen der 
Tt. stammen, waarin rijst werd bewaard, zie Meded. Ned. Zend. 
Gen. Deel XXII, bl. 275, en XLVII, bl. 103, Noot 5, en 
bl. 124; se makatoro an temboan (de goden) die recht 
hebben op de t e m b o a n 3 ; tumemboan, matemboan, een 
temboan maken, opstellen, bezigen; van een anderen stam 
gaan naar de streken waar de Tontemboan zijn gevestigd; 
i t j a temboan , tot den stam der Tontemboan worden gerekend. 

tem pa, vierkant, de benaming der vierkante vlaktemaat onder de 
Tt.; sangatempa i l ima, een tempa van 5 D vadem, san-
ga tempa im p u l u ' 4 een t. van 10 D vadem, tempa in 
a to ran , een t. van 15 D vadem; te tempa, iets dat gebezigd 
wordt als maat, bv. een rietstok; tumempa, matempa, meten 
met een te tempa; ook: bij gemeenschappelijk landbouwwerk 
elk één tempa bewerken; matempa im pakasaan, im pa-
karuaan , im paka t ë luan , oppervlak van 1, 2, 3 vadem in 
het vierkant. 

tia', ML sia ' , dat niet, laat niet, moge niet, partikel die den 
vetatief aanduidt; t umia ' , mat ia ' wegwerpen, verwerpen; 
kat ia ' , de medegescheidene, de gescheidene vrouw van een man, 
of man van eene vrouw; makarua tumia ' tow, makatë lu 
t u m i a ' tow, enz.; t i n i a ' benaming van den grond die, na 
voor rijstveld te zijn gebezigd, het jaar daarna braak ligt, dus: 

1 Zie op ëndo. 
2 Zie Wilken I I , blz. 362, en „Aanteekeningon" blz. i l l . 
3 Zie op wuta. 
4 Zie op waloleng. 
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braakliggende akkergrond in het eerste jaar. Na het eerste jaar, 
tot 2, 3 of 4 jaren, wordt zulke grond genoemd rëkat , daarna: 
rëkat matu ' a , kaju matu 'a , t ana ' matu 'a ' . 

t imboi . tum., mat., houden, vasthouden, makat imboi ( = ma-
kaange) an t a n a ' i T i la ' a r , deel hebben aan den grond 
van T. 

timomor, bolrond, een geheel, een geheel stuk; matimomor, tot 
een geheel vereeuigd worden, zich tot een geheel vereenigen, 
zeer vaak gebruikt voor: zich in het huwelijk vereenigen; ni-
mat imomoro se P o n t o ' , Ponto' en zijne bruid zijn vereeuigd 
in het huwelijk, nimatimomoro ka ' i se Ponto ' , de echte
lieden P. (die eenigen tijd lang zich van elkaar gescheiden 
hadden) zijn weder vereeuigd; paka t imomorën-ako sera, ja 
më la ' u - l a ' u s mange am baleera sera, na (in het huwelijk) 
vereenigd te zijn geworden, zijn zij terstond > naar hunne 
woning gegaan. 

tiwa' (Tb. Ts. id , Sang. id. oude tijd, goede nagedachtenis van 
gestorvenen), eed, plechtige gelofte voor het leven 2 ; tu mi w a', 
ma t iwa ' , eed uitspreken, vervloeking over zich zelf inroepen, 
voor 't geval dat men ongelijk mocht hebben; mëtiwa' , afleggen 
eener gelofte, die de mannen eertijds met een plechtigen eed 
bezwoeren, bij den steen tumotowa ' 3 , waarbij zij zich ver
bonden om een eerlijk, rechtvaardig leven te leiden, niet̂  te 
stelen, niet te liegen, niemand kwaad te doen, ook van niets 
te eten of te drinken, dat gestolen, of op oneerlijke wijze ver
kregen was, alleen vleesch te eten van varkens, waarvan bij 
het slachten tevens een offer was gebracht. Slechts weinigen 
kwamen er toe om te mëtiwa' , daar zij die gelofte te be
zwarend achtten. Zij die het mët iwa ' hadden volbracht, 
waren nauw met elkaar verbonden. Zij noemden elkander nim
mer bij den naam (ra'io mëntu 'u lan) , maar karapi . De 
tijd om het mët iwa ' te volbrengen, was bij het begin van 
het plantjaar; t umi t iwa ' , hij, wiens ambt het is den eed af 
te nemen. 

toke (Sang. id.), plaatsvervanger; sia tokeangku in tumëlës 
t ëwi ' , ik zal hem in mijne plaats rijst laten koopen; sia n 
t inokean in tawoiën, hem is als plaatsvervanger het ambt 
gegeven. 

toloatëk (Tb. loloatëk), de stam waarvan de betrekkingsnamen 
zijn afgeleid, die bij ons door samenstelling met stief-worden 
uitgedrukt4; tumoloatëk ook: amang, imang an tumo-
loatëk of a n i tumoloatëk , stiefvader, stiefmoeder; ka to lo-
atëk, wederkeerige benaming van de echtgenooten, die elk 

1 Eegel is dit niet. Zie Wilken I , blz. 374, Adatrechtbundel I I I , blz. 69, 
en boven blz. 53 en vgg. over het Bantiksch huwelijk. 

2 Zie „Aanteekeningen" blz. 54—55. 
3 Zie op towa. 
4 Zie „Aanteekeningen" blz. 35, 
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eigen kinderen hebben uit een vorig huwelijk; ook noemen 
elkaar aldus de wederzijdsche stiefkinderen; to loa tëkën , stief-
Jsind; po ow tuama, wewene toloatëkën of: an tolo-
a tekken, stiefbroeder, -zuster; id. an t inoloatëk of enkel 
t inoJoatek de gewezen stiefbroeder, zuster; patoloatëkën 
een kind dat bij herhaling een stiefvader of -moeder krijgt! 

mento loa tëkan , trouwen v. e. weduwe en weduwnaar, die' 
elk eigen kinderen hebben. 

tombëng, ML turn., mat., leenen, in leen, op schuld nemen 
tumombeng wene', rijst op schuld nemen, rijst leenen. 

l o m b u l u , naam van een der Minahassische volksstammen ». 
lompaüewa, spotnaam, door de stammen van Tondano Ka 'kas 

en Eembokën gegeven aan de Zuidelijke stammen, wier naam 
is l o n t e m b o a n . Zie Tijdschr. Bat. Gen. XLVI bl 108 2 

tona kiem van alle planten, vruchtbeginsel in een pit; tow in 
to na, met verwant, niet tot de familie behoorende, tot eene 
andere plaats behoorende dan die waar de spreker woont dus • 
vreemdeling aan een ander toebehoorende, niet aan den 
spreker. In de uitdrukking tow in tona is verzwegen walina :! 

dus beteekent tow in tona //mensch van een andere kiem,/ ' 
tonaong turn mat,, loskoopen, vrijkoopen, verlossen, heeft ook 

wel de beteekems van k i ' i t , volgen, t umondong in ëndo 
een dag uitkoopen, inhalen, wanneer men bv. een dag zijn 
werk heeft verzuimd en den anderen dag dubbel hard werkt-
i t o n d o n g , a i tondong , ipa tondong, losprijs, ëm paser 
i tondong het goud als losprijs, ter vergoeding er bij, als 
schadeloosstelling. J 

Tonsoa' naam v. e. district, se Ton sea', de bewoners van T * 
lontemboan, ware naam vau de Zuidelijke stammen die de Mina-

hassa bewonen. Zie Tijdschr. Bat. Gen. XLVI, bl 108—117 
5 //de beuamingen Tontemboan en Toinpakëwa* s 

to o r , Mk. to'd, staand, turn., mat., staan, opstaan, oprichten, 
opzetten; mano or (ë)kë'-mai in t jama, de hand opheffen 

^ r e c h ^ staande naar boven steken, tot teeken eener eedzwering. 

gen'̂ bb 77nWülf TT^f^ *?"* V°°v d o MinaJmsors, - e „Aanteekenin-geu aiz. u, Wilken I I , 375 nt 1, en „Vertaling" blz. 419 
M* u-i ¥ a f l e i d m g van de namen van eenigo stammen, vgl. Wilken IV 

' . " n o ,™°D
rfc5 J e l I e S m a ^ a g e n Bat. Gen. deel « (1892) i*° stuk 

dtnHisï d« ^1- ..Byiragen tot de kennis van het Tompakewasoh» met woor
denlijst de oude geschiedems der Minahasa, aanteekeningen enz • erTorn 
trent de geografische verspreiding der dialecten in de Mi1 ahasa' z i e T e 

Cn KnU 1 v ? ' ? o £ l » T o e l l °û t " i g tot de schetstaalkaart van Celebes» 
(m Koloniaal Verslag 1894) van dr. Brandes, in Notulen Bat. Gen. deel 32, 

8 Ander , anders , behalve. 

An Trnur ° e
n

n ; ; o o r . f I l l i J s f c omtrent de taal van dit district, zie J. ten Hove-
An amut un tarendem ne Tonsea ipawolanda, Menado, 1904 

6 Zie boven op temboan en Tompakëwa. 
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De zwerende zegt dan : nange si Tjasuruan, sa aku me
rampas in ta na 'mu , daarboven is God (die het weet) zoo 
ik uw grond aan u wil ontrooven. 

toro, nut, hetgeen goed, mogelijk, gepast, behoorlijk, recht en 
billijk is; tumoro, matoro, kunnen, mogen, moeten, be
hoorlijk, recht en billijk zijn; meten, beraadslagen; makatoro 
t a n i ' t u , het moet aldus, makatoro am pangumaan, hetz, 
als makaange am pangumaan , deel hebben, aandeel hebben 
aan een stuk land, dat als akker wordt bebouwd, se maka
toro an t a lun , de eigenaars (rechtmatige bewoners) van het 
woud (benaming van de Rorot 's) , ko makatoro mamuali 
pama tu ' an , pa 'pa ' an ko ja suru i Lombogia , gij hebt 
recht om hoofd te worden, daar gij afstammeling zijt van 
L.; mëntoroan, met elkaar beraadslagen, tegenover elkaar 
recht en billijkheid uitmeten ; to toroan, pa toroan, eene maat, 
zoowel in 't algemeen, als eene die door de metenden wordt 
bepaald; ën ipatoro a si Tjompania, hetgeen aan de Com
pagnie wordt toegemeten, benaming voor de rijst, die de Mina-
hassers vroeger aan het Gouvernement moesten opbrengen. 

torungku, uit het Mal. (Port.), gevangenis, blok. 
to'tol, Mk. t o i n t o k ; tum. , mat . , met een stok op den grond 

stampen, ten teeken dat men begint te spreken, zooals hoofden 
en oudsten in eene vergadering; beginnen. 

tow (Sang. enz. tau), mensch, volk, menschen, lieden; mamual i 
tow, geboren worden; anak e tow, anderer kind, tumow, 
m a t o w , ontkiemen1; t u m o w , geboren worden van menschen 
en dieren2; m ë t o w , m ë p ë t o w , huwen, in het huwelijk 
treden, se mëtow, se mëpëtow, de gehuwden, meto w, man, 
si mëtow(ë)na, haar man; pëtowën, vrouw, si pëtowëngku, 
mijne vrouw; t o w a n , geboorteplaats, de plek waarop iets, bv. 
eene plant, ontstaat, uit den grond komt; towan, ook man 
en vrouw alleen, s a n g a t o wan, een huisgezin, man, vrouw 
en kinderen (ook s a n g a w a 1 e a n) ; t i n o w a n, geboorte, plaats, 
tijd van geboorte. 

towa, Mi., towa' Mk.; tum., mat., aanroepen; t u m o w a i 
n imu 'kur , een offerfeest dat drie dagen na iemands overlijden 
werd gehouden; tu moto wa, de heilige steenen , die vroeger in 
elk Tt. dorp stonden; zie daarover //Vertaling//, 186—188, 
231 \ 

tu'a, ma tu ' a , oud; se m a t u - m a t u ' a , de ouderen , de oude lieden ; 
se m a n g a m a t u ' a , hetz.; karna tua 'an , het aandeel dat 
iemand van iets toekomt in zijne hoedanigheid van oude; pa
m a t u ' a n , dorpshoofd. 

1 Zie op tona. 
2 Taro tumow = pas opgegroeid, pas groot geworden. Gewone uitdrukking 

voor jongelingen of jonge meisjes, die reeds huwbaar zijn ,„ âanteekeningen" 

3 Zie ook op ro'ong. 



MINAHASA 138 

tuilttiii (Bar. id.), mau, mannelijk; manga tuama, allen mannen. 
tuan, tum., mat., in iemand varen, hem bezitten of bezeten doen 

zijn, gezegd van een god of geest, die voor een tijd iemand 
beheerscht of bezielt. ' . 

tuari (Sang. tu ari) , jongere broeder of zuster ; mëtuar i , gebroeders, 
die tot elkaar in betrekking staan van t u a r i ; mangamë tua r i , 
gebroeders in ruimeren zin, mëtuar i an sangawiwi, an 
a m a n g o k a broeders van één kant (halve broeders), van vaders
zijde slechts, mëtuar i an i nang , broeders van moederszijde; 
pë tua r i an , broederschap, geschenk ter versterking van den 
band van broederschap of vriendschap, het aandeel dat iemand 
toekomt in zijne hoedanigheid van broeder of zuster. 

tuke, turn., mat., duwen; pëtuken, samen deelen, als de eene 
werkt met de middelen van den ander. 

tulus (Jav. Mal. tulus), hard, vast ineen of aaneengesloten, van 
eenige zelfstandigheid, naam van heilige steentjes (bezoar-steenen), 
door de priesteres in haar taschje (patoka) bewaard; tum., 
mat., aaneenhechten, aaneenvoegen, vereenigen, twee uiteinden 
aaneenvoegen, matulus im pënguman, de akkergronden ver
eenigen, samenvoegen, gezegd van trouwen met iemand die 
geen familie is en dus nieuwe akkergronden aanbrengt 2 . 

tunipa (Sang. id.), ongelijk, niet bij elkaar passend, geen gelijk 
paar vormend; tum. , mat . , afdalen, afstijgen, afbrengen, 
ontladen, nederdalen, beginnen met het gemeenschappelijk 
akkerwerk bij een der leden van een landbouwgezelschap; 
p o t u m p a, datgene wat men aan een hoofd geeft, ten einde 
verlof te ontvangen om het een of ander spoedig af te laden ; 
t u m p a a n , t i n u m p a a n , de persoon bij wien het landbouw
gezelschap een aauvang maakt. 

tunu , tu rn . , m a t . , m ë t u n u , branden, bakken, roosteren ; s i 
m a t u n u im b a t u , die de haardsteenen brandt, d.i . het 
haardvuur onderhoudt, benaming van de vrouw. 

ture, t u m . , m a t . , iemand bijtrekken, om te getuigen in eene 
zaak; si L o m b o k en t i n u r e a n g k u in i i t u , L. heb ik 
tot getuige geroepen daaromtrent. 

tu'ur (Saug, t u i d e ) , Mk. t u ' d , stronk, stomp van een omgehouwen 
boom; t u ' u r a , Mk. t u ' d a n a , onderste deel, voet van iets 
of datgene waarop iets rust, stam; t u ' u r im b a l e : hoofd
plaats vau het district , eerste en tweede districtshoofd ; 
s a n g a t u ' u r , één plant, één boom, ééu familie, één stam. 

til war, tum., mat., het geven of betalen van den bruidschat3, 
die vooraf was bedongen en betaald werd aan de ouders der 
bruid; veel, mildelijk geven; de bruidschat bestoud meestal 
uit verschillende zaken en was doorgaans aanzienlijk grooter 

1 Zie op nimu'kur. 
2 Dus tegengesteld aan: mëwali-wali tawa'ang, zie op dit laatste woord, 
* Zie ook op roko' en waja. 
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dan de i r a n g , die uit kleinigheden bestond; k a r ë n g a n a 
aku t u w a r a n u in d o k o 1 gij moet voor mij een bruidschat 
in goederen betalen; en a i t u w a r ( ë ) n a a si i n a n g wo 
a m a n g i t a n e a n a , j a p a s e r , w e n t o n g, t ë w a s ë n , 
l o u r , t a n a ' , het door hem betaalde, als bruidschat aan de 
ouders zijner bruid, bestaat uit goud, lijnwaad, sago-boomen, 
vijvers en grond. 

U. 

uknnian (uit het Mal. h u k u m ) , straf. 
nknng, hetz, woord als de stam van het voorg.; Tt. titel van de 

onder-dorpshoofden die thans gewoonlijk k a p a l a i l u k a r 
(Mal. kapala djaga) worden genoemd *. 

ula, wees, een kind dat een zijner ouders heeft verloren; u la 
p ë i m p ë n , een kind dat zijne beide ouders heeft verloren. 

uma, akker, rijstakker op een droog veld; w a l i a n in u ma, 
landbouwpriesteres ; m au g a m a , het land bebouwen, land
bouwer zijn; p a n g u m a a n , akkergrond, bouwgrond, in 
bewerking; t o n a ' a s im p a g u m a a n , landbouwpriester ; 
p ë n g u m a n , akkergrond, ook die niet in bewerking is; w a ra ' 
i p a n g u m a vogelkreten voor het bewerken van het land; 
ipënguma, naam voor de zwarte slang (ula ' wai ') ; men 
dorst n.1. eertijds op geen terrein een akker aanleggen, voordat 
men eerst aldaar een zwarte slang had gevonden; niuma, een 
gewezen akker, land dat vroeger al eens is bebouwd geweest. 

untung, uit het Mal., winst, geluk, overwinning, voorspoed; 
m a u n t u n g , het winnen, de winnende partij zijn. 

lirëni, Mk. ulëm; murëm, maurëm, in den mond houden, met 
den mond vasthouden, houden, omvatten; murëm in t ana ' e 
makatana ' , het land van anderen in bezit houden; pina-
kaurë -urëm(ë)nakë ' ën t ë l a 'uënera , hij heeft hunne erfenis 
geheel en al voor zich gehouden. 

utang, mutang, mautang , zijn echtgenoot betrappen bij het be
drijven van overspel, gaan constateeren dat zijn echtgenoot 
overspel bedrijft, door met andere lieden hem (haar) te gaan 
betrappen. 

W. 

AViier (Tag. bajad, Mal. bajar, Tsw. wahir, Sang. baehë), prijs, 
betaling; maer, mawaer, betalen, vergelden, betaald zetten; 
se mawaer (Mk. se ma'baer), pandelingen, die voor hunne 
schuld betalen en dus, na het voldoen der schuld, weder vrij 
worden (ook se t u m u w a r ) 2 ; wawaer, betaling, vergelding, 
wraak. 

wa'ilan, rijk, voornaam; machtig, gelukkig, de titel waarmede men 

1 Zie ook Adatrechtbundel I I I , blz. 6 nt 2. 
5 Zie op tuwar. 
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de vergode voorvaderen benoemde en ook degenen die in dit 
leven tot grooten voorspoed geraakten, zoodat zij alle offers 
konden volbrengen. 

waja (Sang. bala), slechts, maar, alles, alle; maja, m a waja, los
laten, laten begaan, aan zich zelf overlaten 1 ; pa maja (voor 
ipamaja), bruidschat2, datgene waardoor men verkrijgt dat de 
ouders het meisje overlaten, ook: het meisje dat men door den 
bruidschat verkrijgt. 

waju, maju, mawaju, morren, verwijten, kwalijk nemen, de 
schuld op een ander schuiven; si Pon to 1 mawajukë' in 
t jamësea 'ana a si Lonto ' , P. schuift zijne schuld maar op L. 

walak, groep, afdeeliug, tak van een geslacht; geslacht, stam, 
volksstam ; plaats waar de takken van een geslacht zijn ge
vestigd of waar die wonen, en vandaar ook, wat men thans 
uoemt: district. De titel kapala im balak a of kapala e 
walak a, woordelijk vertaald: //hoofd van de geslachten of 
families te//, is een echt Minahassische titel, buiten vreemden 
invloed ontstaan. De Minahassische stammen gaven dien aan 
hunne opperhoofden, reeds langen tijd vóór hunne aanraking 
met de Nederlanders. De verklaring van dien titel uit het Holl. 
//balk'/ is een verzinsel [zie//Vertaling//blz. 192]; sanga walak, 
één geslacht, één tak van een geslacht, één district, eng 
k ë w e t e n g in t ë la 'uën i S o n d a k ja winalak(ë)kë ' , sa-
ngawalak wo n sangawalak n i t jumuluo im betengera , 
bij de verdeeling der nalatenschap van S. is die slechts walak's-
gewijze verdeeld geworden, elke tak van de familie heeft zijn 
deel ontvangen, aanvaard; t u ' u r im balak ( tu 'ur im bale), 
de hoofdplaats, de oorspronkelijke vestigingsplaats van een stam, 
van waar uit later de onderscheidene takken zijn uitgezwermd ; 
de hoofden van het district; kawalak, medelid van een walak, 
die mede aandeel heeft in de erfenis van een walak; malak, 
mawalak, eene erfenis zóó verdeelen, dat elk deel het eigen
dom wordt van een tak of afdeeling van een geslacht als geheel ; 
mëngawalak, degene die gewoonlijk de leider is bij de ver
deeling eener erfenis, walak's-gewijze; mangepe ' walakën-
ai-wo, r in t ëkënoka-sa , eerst de erfenis gaan verdeelen in 
groote porties, toekomende aan één walak in zijn geheel, later 
worden die in kleine porties verdeeld; i p a walak, een stuk 
grond dat, als erfstuk, niet in kleine deelen is verdeeld, maar 
steeds in zijn geheel ten gebruike wordt gegeven, beurtelings 
aan een der takken van het geslacht, welks gemeenschappelijke 
voorvader de oorspronkelijke eigenaar was; si tana" i Mamoto' 
a ipa 'ba lak wo akad kaan ta ' un , ta'an tumo'tol a si ta'un 
iasa p inë 'be tengën , de grond van M. (een voorvader) werd 
vroeger (eerst) verdeeld tusschen de takken van dat geslacht 

1 Zie „Aanteekeningen" blz. 97—98. 
2 Zie ook op roko' en tuwar. 
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(d. w. z. tusschen de familiën of het geslacht van zijne eerste 
afstammelingen), tot op verleden jaar toe, maar aanvangende 
met dit jaar is die verdeeld (in kleine stukken, onder de indi
viduen). 

wale (M. P. walai, vgl. ka 'mbalei) , huis, dorp, nest; sanga-
wale, één huisgeziu, sangawale wo n sangawale = sanga-
sangawale, elk huisgezin; se ambalesa (baie ësa), de 
echtgenooten; mëwale, zijne woning ergens vestigen, ergens 
zijn verblijf houden, domicilie hebben, sia m ë wale an Sondër, 
hij woont te S.; mamale, gehuwd zijn, makawale, eigenaar 
van een huis, heer des huizes, huisbaas; ma 'mbale , maam-
bale, in huis blijven omdat het verboden is het dorp te ver
laten, in die perioden der offers, waarin men te huis moest 
blijven; sangawalean, een heel huisgezin; pamalean, huwe
lijk; ipëwale, de patroon van het dorp (een voorouderpaar, 
wier geesten het dorp beschermden, waarschijnlijk de vergode 
stichters van het dorp ' . 

walèleng, eene vlaktemaat, afkomstig van de Tb. en eerst sedert 
een 15 jaar hier in gebruik, 10 vierk. vadem , sangawaleleng, 
Tt. sangatempa 2 im pulu ' . 

wali, mali, mawali , geleiden, begeleiden; kawali , reismakker; 
mëwali-wali , samen zijn, gaan, doen, met elkaar leven van 
man en vrouw; m ë w a l i - w a l i t awa ' ang , een stuk erfelijken 
grond gemeenschappelijk bezitten, zonder het te verdeelen, dus 
gemeenschappelijke grenzen hebben (van eenige onderling na 
verwante families)3; kawalian, reden, doel, zaak; i t jawal i , 
datgene (kleederen, mes, enz.) wat men den doode medegeeft 
in zijn graf 4 . 

walian, stam wal i , met s u ff. - a n , evenals Daj. b al i a n , Sang. 
b a l i a n g , Mong. b ol i an, Mal. b ë l i a n , West-Toradja'sche 
talen b a l i a ; in vele Indon. talen benaming voor //shamaan//, 
in het Tt. priesteres 5 , in het Tb. en Ts. (wadian) priester5. 
Over de afleiding zie Bijdr. K. I. 5, I I , 471, aldaar niet 
afgeleid van wa l i in de bet. //geleiden//. Is het af te leiden 
van wa l i in de algem. bet. //samengaan met//, dan is walian 
te vertalen met //degene met wien wordt samengegaan, die een 
ander (wa l ina , Sang. b al i n e) met zich heeft//, vgl. Bar. 
b a l i //tegenhanger, tegenstuk//. Wellicht is ook de vert, //die 
een ander in zich heeft en daardoor een ander wordt//, daar 
het uitsluitend van shamanen wordt gebruikt en bv. niet van 
de niet-shamaan zijnde priesteressen bij de O. Toradja'sche 
stammen 6. 

1 Ook in den zin van de tumotowa (stam towa), zie „Vertaling" blz. 186. 
2 Zie op tempa. 
3 Zie boven op tawa'ang en walak. 
4 Zie Wilken I I I , blz. 118, 124. 
6 Zie als voren, blz. 355. 
c Zie als voren, blz. 369—370 nt 137. 
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wal ui (Saug, b a l u i), m a l u i , m a w a l u i , overgieten , veranderen ; 
si n i m u ' k u r m a w a l u - w a l u i a si w i o ' o , de ziel ver
andert zich in een wild zwijn ' . 

wangkcr , m a n g k e r , i n a w a n g k e r , handeldrijven ; m a ra ang
k e r , handelen, handelaar zijn. 

wangko', groot, in eigenlijken en in overdrachtelijken zin. 
Wantitj, Bantik, naam v. e. volksstam die oorspr. niet in de Mina-

hassa tehuis behoort en welks gebied een afzonderlijk district 
vormt. 

wara1 , de geloofsvogel, het vogelgeschreeuw, de kreten van twee 
vogels: w a r a ' e n d o , de dag-geloofsvogel, eene koekoeksoort 
en wa ra 1 w ë n g i , de nacht-geloofsvogel, eene uilsoort; deze 
kreten werden eertijds beschouwd als teekenen waardoor de 
goden aan de menschen hunnen wil te kennen gaven2; wara' 
s a m a ' , gunstig vogelgeluid, w a r a ' Ie wo 1 , ongunstig vogel
geluid ; m a n g e - m a i w a r a ' , vogelgeschrei gaan hooren; 
p i n a l a ' u s a n im b a r a ' , in d o ' k o s , letterl. //waar het 
vogelgeschrei, de gesnelde kop, regelrecht is gebracht gewor
den//; zoo wordt genaamd eene plaats bij het dorp, of de 
woning van een oud man, Maarheen de menschen die eertijds 
vogelgeschrei waren gaan hooren , of een kop waren gaan snellen, 
regelrecht zich begaven, vóór zij in het dorp kwamen ; op die 
plaats wachten zij een poosje, pruimden sirih of deden eenige 
oogenblikken alsof zij sliepen, en gingen dan eerst het dorp 
i n 3 . Ais zij dat hadden gedaan, was de scherpte van het 
vogelgeschrei krachteloos geworden, zoodat zij geen ongeluk 
brachten aan degenen die zij in het dorp ontmoetten. Zulk 
een plaats was heilig (kapë l i ' i an ) en werd door de lieden 
gevreesd als eene plaats des onheils, voor elk die daar zijn 
tijdelijk of vast verblijf hield; maka w a r a ' , eigenaar vanden 
geloofsvogel ( w a r a 1 ) 4 . 

wataru (Mak. b o t o r o , Jav. bot oh, Bar. b u t o r o , Sang. b a -
ta ru) , m a t a r u , m a w a t a r u , wedden, inzetten bij eene wed
denschap. 

wawo (Sang, b a w o , bowo), ondiep, boven, op, het bovenste 
van een stapel; wawona in tj u n t u n g , een eenigszins vlak 
terrein, op den top van een berg; datgene wat nog boven iets, 
daaraan toegevoegd wordt, vandaar: toegift, welke bij het 
hoofdgeschenk wordt gedaan, een kort woord, dat men aan 
het reeds gesprokene toevoegt, eene straf die nog boven de 
reeds ontvangene aan den gestrafte wordt opgelegd ; m a w o, 
mawawo, ondiep worden; bovenop iets anders liggen, leggen, 
tusschen het door een ander reeds geplante nog weer planten, 

' Zie Wilken I I I , blz. 77. Het tamme varken heet wawi. 
5 NI. bij alle eenigszins belangrijk aangelegenheden b.v. dorpsstichting, 

ontginning van gronden, reizen enz. ..Vertaling" blz. 185. 
3 Zie op kia'lin. 
4 Zie „Vertaling" blz. 246—247. 
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wat zeer vaak wordt gaan door partijen, die twist hebben over 
een stuk akkergrond ; m am a w o, ontfutselen, bv. een stuk 
akkergrond. 

wënang, schuld; afgepast, bv. kleederen, of de houtwerken voor 
een gebouw, naar een bepaalde maat genomen, met mate, 
matig, bv. in het eten; voorspeld door vogelgeschreeuw; t a -
k u r a ëm b e n a n g k u an i i t j o ? hoeveel is mijne schuld 
aan u; i p a m ë n a n g , a i p a m ë n a n g , schuld. 

wëndu (Sang. ben du), zorg, last, moeite, smart, arbeid voor het 
gouvernement ; m ë n d u , ma w ë n d u , hard werken , moeite, 
verdriet, zorg hebben, heerendienst verrichten1; së mëwëndu, 
de heerendienstplichtigen (voor w u m ë w ë n d u ) ; se tow 
n i m a n g e im p a w ë n d u n , de lieden zijn gegaan in heeren
dienst. 

wëru (Sang. b u h u ) , nieuw, w ë r u p e ' n i m a m a l e , pasgetrouwd, 
w ë r u p e ' m a n g u m a se a m b a l e s a , w ë r u p e ' n i t u m a n e 
a se m a t u ' a , de jonggehuwden hebben pas een akker, zij 
hebben zich pas afgezonderd van hunne ouders 2. 

we'e, m e ' e , ma w e ' e , geven, toelaten, goedvinden, leggen, 
zetten, er op los gaan ; w e ' e n a, de prijs van iets ; m a k a -
w e ' e n a in s a t u r u p i a , den prijs hebbende van één gulden ; 
w e w e ' e, gift, gave. 

wenang, Menado. 
wene' (Boeg. wine , Sang. b ine , Mal. b ë n i h ) , rijst in den bol

ster, zoowel te velde als reeds geoogst; men ga we n e ' , hij 
wiens werk het is om bij het gemeenschappelijk landbouwwerk 
rijst te zaaien. 

wesar, het teeken (een stukje hout of iets anders) dat men aan 
een boom maakt of aanbrengt, ten einde te beletten dat iemand 
anders zich dien boom toeeigent; beletsel, beletting; we s a ra 
in d o ' o n g de afsluiting van het dorp; wesar an im ba l e 
naam eener plechtigheid in het plautjaar ( t a 'uu) , waarbij het 
dorp werd afgesloten, zoodat er geen vreemdelingen konden 
inkomen 3. Zie //Vertaling// blz. 249. 

weteng, deel, aandeel; m e t e n g , ma we teng , deelen, verdeelen 3 ; 
m ë w e t e n g , met een ander deelen; m ë w e t e n g , ploegbaas 
bij heeren- en gemeentedienst, wiens ambt het is de taken te 
verdeelen 4 . 

wewene (Sang. ba wine, Napoesch wawine, Mak. ba in e, Mal. 
O. Jav. bini) , vrouw 5. 

wio, mi o, mawio, zich begeven op den rug van iemand, dragen 
op den rug; wiwio, draagsarong; aldus wordt ook genoemd 

1 Omtrent de heerendienstplichtigheid in twee districten (ruawewëndu) zie 
Willeen I I , blz. 363'en 377. 

2 Zie op timomor. 
3 Ook scheiden van gehuwden, zie op kajas en Adatreohtbundel III, blz. 4, 75. 
4 Zie als voren blz. 94 nt 2 en 124 ut 1, zoomede op wowato. 
* Tot ongeveer twaalfjarigen leeftijd, zie „Aanteekeningen" blz. 44. 
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een stuk katoen, gegeven door een man aan de vrouw, bij wie 
hij een kind buiten echt heeft verwekt; hij erkent daardoor 
het kind als het zijne. 

worong, uit het Mal. b o r o n g , de prijs van een geheele partij 
goederen, tegelijk in het groot gekocht, de prijs van het aan
nemen van eenig werk; morong, maworong, een geheel 
werk voor een vasten prijs aannemen, eene geheele partij van 
iets tegelijk koopen , in 't groot koopen. 

woto, wo ' to ' (Saug, b oto), een bosje haar, met de huid van den 
schedel er aan, van een vijand afkomstig; gewoonlijk werd dit 
gehecht aan de lans of het zwaard van den priester, bij offers, 
of van den aanvoerder, bij gevechten. Vóór het uittrekken ten 
strijde werd de wo to ' in kokend water gedompeld en daarna 
werd dit water door de krijgers gedronken, tot opwekking van 
hun moed; winotoan of w ino ' t o ' an , de gescalpeerde ». 

wowato, uit het Tem. bobato; titel van een lid van het dorpsbestuur, 
de laagste rang, thans gewoonlijk meweteng genoemd 2. 

wuat (Mong. mobuat , Daj. b u a t , Amb. hua, Ampana'sch, 
bua t i , Mal. muat), bak van woka-blad ; me'e wuat , beladen, 
lading geven, de benaming van een offerfeest, hetwelk jong
gehuwden moesten vieren om het koopen van huisrn.ad, huis
dieren, gereedschap, enz. in te wijden. Bij hun huwelijk mochten 
zij nog niets van dit alles in huis hebben, doch korter of langer 
daarna vierden zij in hun nog //ungeladen» huis het feest van 
het //beladen// daarvan. Daarbij brachten verwanten en vrienden 
hun allerlei (huisraad, keukengereedschap en huisdieren), wat 
na afloop van het offer weder werd meegenomen ; daarna mochten 
de offeraars zich alles aanschaffen wat zij wilden. De plechtigheid 
heet ook m e r e n kelana. 

wuei, m u ei , m a w u e i , vragen, onderzoeken, verzoeken; m ë wuei, 
eene vraag tot iemand richten; m u wuei (voor wumuwue i ) , 
degene die voor zich en anderen het woord doet, wanneer er 
iets moet gevraagd worden, de vrager; si pa wuei an in 
t a n a ' , bij wien onderzoek gedaan wordt omtrent de gronden, 
de deskundige in zake grondeigendom. 

2. wuku (Mal. Sang. b u k u , enz.), knoop, knobbel, kneukei, 
hobbeling, geleding, gewricht; muku, mawuku, knoopeu 
leggen ter berekening van de offerdagen waarop men te huis 
moest blijven; si t o n a ' a s n i m u k u in t ë lu n g a n d o , de 
priester heeft voor drie dagen knoopen gelegd, vgl. p u l ë s ; 
muwuku (voor wumuwuku) , knoopenlegger, de t o n a ' a s 
wiens ambt het was om knoopen te leggen in een koord, om 
de dagen voor godsdienstige verrichtingen te berekenen 3. 

1 Vgl. Wilken I I I , blz. 148—149, en zie op ngasi ' en porong. 
2 Vgl. Adatreelitbundel I I I , blz. 94 n t 2. 
s Zie „Vertaling" blz. 262, 267—268 en op rërët. Vgl. ook de poedoen der 

Bataks, Adatreelitbundel VI , blz. 101. 
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w u l e i , een oud woord voor echtgenoot; m a m u l e i , iu het huwelijk 
treden. 

Wli leleng, t a m b u l e l e u g , een uitgeholde boomstam in zijn geheel 
gelaten ' , dienende tot berging van een lijk; zulk een lijkkist 
werd in een gegraven kuil rechtop geplaatst, en het lijk in 
zittende houding er in gezet, evenals iu een t i m b u k a r . 

w u n a k , merg van de beenderen; ook: het beste, de smakelijkste 
deelen van den jachtbuit, die de Miuahassers vroeger aan den 
Vorst van Mongondou (si p a l a w u a u 2 im b u n a k ) moesten 
afstaan. 

WUllSul, het voorste uiteinde, de spits van iets; w u n s u l a , liet 
hoofd, hetgeen aan de spits of het hoofeinde van iets is; ivo-
w u n s u i , wo w u n s u l a , de krijgsaanvoerder. 

w n n t u l , wat iemand waarlijk noodig heeft, wat voor eigen gebruik 
noodig of bestemd is, datgene wat men gewoon is te doen, 
het pad dat men gewoon is te volgen, de persoon aan wien 
men gewoon is iets te geven; m uu t u i , m a w u u t u l , alleen 
werken aan een akker of iets anders, zonder landbouwgezelschap 
( m a a n d o ) ; aku m a w u n t u l ( ë ) k ë ' in u m a , ik bearbeid zelf 
mijn eigen veld, zonder hulp van andereu of van de m a a n d o . 

wui iu ' («Tav. Mal. b u n u h , Boeg. Sang. b u n o , Bar. w u u u ) , m u n u ' , 
m a w u n u ' een dief, een vijand door betoovering beschadigen, 
hem een lichaamsgebrek of den dood bezorgen. De toovenaar 
maakt een beeld van dengene dien hij wil dooden of onge
lukkig maken en beschadigt daarvan dat lichaamsdeel, dat hij 
bij zijn vijand wil beschadigen, of hij neemt een haar :i van 
deugene dien hij wil dooden en begraaft dat ergens. 

vvuruk (Tag. Bis. b o g o k , Mal. Bat. b u r u k , Sang. b u h u 1 ) , rot, 
verrot, vuil, liederlijk; t u m a w o i im b u r u k , overspel bedrijven. 

w u t a (Saug. Mal. b u t a ) , in de oude taal gebruikt voor »blind//, 
w i n u t a im b e n e ' ëm b ë r ë u e r a , //hunne oogeu zijn verblind 
door de rijst//, d. w. z. omdat zij de heilige rijst in de t em-
b o a n niet hebben ontzien, of eenige fout t. o. daarvan hebben 
begaan, zijn zij met blindheid gestraft. 

w u ' u i l , m u ' u n , m a w u ' u u , verkoopen. 

1 Vgl. „Aanteekeningen" blz. 49 n°. 88. 
- Zie op lawu. 
s Zie Wilken I I I , blz. 548, en „Vertaling" blz. 74. 

10 
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M I N A H A S A . 
N°. 17. 

AANTEEKENING- OVER GKONDENRECHT IN DE MINAHASA (1914). 

In mr. J. H. Carpentier Alting's //Kegeliug van den rechtstoestand 
der inlandsche bevolking in de Minahasa-districten der residentie 
Menado//, I , 1, blz. 67 noot, wordt melding gemaakt van bijzondere 
voorschriften van het adatrecht, volgens welke niet zelden familie-
grond aan niet-familieledeu ter bebouwing moet worden afgestaan, 
soms echter jaren lang onbebouwd moet blijven. 

De bijzondere voorschriften, daar bedoeld, betreffen de bevoegd
heid , volgens het adatrecht toekomende aan de vroegere stamhoofden 
— tegenwoordig wordt die bevoegdheid door de hoofden der districten 
of namens hen door de negorij hoofden uitgeoefend —, om: 

a. in het belang van een geregelde bebouwing van de gronden 
in eenige negorij de volgorde vast te stellen, in welke verschillende 
grondcomplexen in bearbeiding moeten worden genomen. Wordt van 
die bevoegdheid gebruik gemaakt, dan is het gevolg, dat de ge-
heele werkbare bevolking van een negorij dan wel van een negorij-
deel wordt samengetrokken in eene bepaalde streek, terwijl andere 
streken braak blijven en soms jaren lang braak blijven liggen. Niet 
alleen wordt hierdoor betere gelegenheid gegeven tot regeling van 
den mapaloes-arbeid (zie Adatrechtbundel I I I , blz. 193), maar ook 
wordt het hierdoor beter mogelijk de beplante velden schoon te 
houden en te beschermen tegen ongedierte, terwijl de braakliggende 
gronden winnen aan vruchtbaarheid; 

b. in het ter bearbeiding aangewezen grondencomplex aan elke 
familie of elk familiedeel een bepaald stuk grond aan te wijzen'ter 
bebouwing en beoogsting. Deze beschikking over den grond geschiedt 
zelfs onafhankelijk van de vraag, welke persoon of welke familie tot 
dien grond gerechtigd is. 

De aldus plaats hebbende tijdelijke afstand van grond behoeft niet 
noodzakelijk te geschieden tegen onmiddellijke vergoeding, b.v. indien 
het vooruitzicht bestaat, dat de toeau tana (grondbezitter) een 
volgend jaar in een andere streek gronden ter bewerking zal ont
vangen, behoorende aan hem, wien hij thans grond moet afstaan, of 
indien die toean tana reeds vroeger dezelfde gastvrijheid genoten heeft. 

In andere gevallen echter — de al- of niet-noodzakelijkheid hiervan 
wordt door het hoofd in overleg met de familiehoofden vastgesteld — 
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wordt onmiddellijke vergoeding uoodig geoordeeld, en geschiedt dan 
door rechthebbenden en gebruikers of een deelbouwcontract (tojo) of 
een grondpachtcontract (eram) te doen sluiten (zie boven blz. 12 
vgg. en blz. 41 vgg.). 

Vergelijk hierover WILKEN //Het landbezit in de Minahasa// (Ver
spreide geschriften I I , blz. 360 vgg.) en Adatrechtbundel I I I , blz. 55. 
Ter laatstgemelder plaatse wordt aangeteekeud, dat deze voorschriften 
niet bestaan in het district Tonsëa, en inderdaad zijn ze meer ge
bruikelijk in de Tontëmboan en Toloër-districten. De reden van dit 
verschil is vermoedelijk daarin te zoeken, dat in het district Tonsëa 
(in het algemeen in de lager gelegen gedeelten van de Minahasa) 
meer aanplant van overjarige gewassen (klapper-, noten-, vrucht-
boomen-cultuur) voorkomt, waarbij van jaarlijksche verwisseling van 
bouwvelden geen sprake is, terwijl in de hooger gelegen streken 
meer sawah- en droge-veldencultuur voorkomt. 



SERIE M. 

MINAHASA. 

N°. 18. 

ADATVONNISSEN (1914). 

F a m i l i e r e c h t . A d o p t i e . E r f r e c h t . 

13. 
A. Vonnis in eersten aanleg van den landraad te Menado, 

7 Februari 1914. 
Voorzitter mr. A. J . C. van Hamel. 

B. Vonnis in hooger beroep van den 
raad van justitie te Makasar, 

8 Mei 1914. 
Mrs. H. E. Klein (wa president), J . S. Thieme en J . K. Paehlig. 

THOMASJE EHEDEUIKA PARSEA , zich noemende 

PAEÖIIA MANOPPO, eischeres, 

tegen 
THOMASJE CHBISTINA MANOPPO , gedaagde. 

De feiten zijn de volgende. 
Eischeres, dochter van de gedaagde, is in 1911 in tegenwoordig

heid der familie als kind geadopteerd door hare grootouders van moeders
zijde, de echtelieden Jan Ibrahim Manoppo en Thomasje Andries. 
Van die adoptie blijkt te zijn opgemaakt een geschrift, soerat 
pengangkatan anak; zij was volgens eischeres geschied //in optima 
forma//, wat in eersten aanleg niet blijkt te zijn ontkend, maar in 
de memorie van appel wel werd ontkend, nl. omdat de adoptie 
wel had plaats gehad in een familievergadering, maar daarbij niet 
de vader van de geadopteerde, T. J . Parëra, tegenwoordig geweest 
was, die dan ook het bewuste stuk niet zou hebben onderteekend. 
Aan deze ontkenning van de geldigheid der adoptie is echter verder 
kennelijk door de rechters geen gewicht gehecht. 

De grootvader, tevens adoptief-vader, van eischeres is overleden 
op 8 December 1912, de grootmoeder, tevens adoptief-moeder, op 
26 April 1913, te zamen aan onroerende en roerende goederen een 
waarde nalatend van + f 83000. 

Bij een testament van 1907 , notarieel verleden — volgens de 



149 MINAHASA 

memorie van appel met onderwerping, bij afzonderlijke notarieele 
akte, aan het Europeesch privaatrecht — had de grootvader zijne 
echfgenoote ingesteld tot universeele erfgename, tevens executrice-
testamentair. 

Gegeven de geldigheid van dit testament en het rechtens voort
bestaan der adoptie, zouden dus na den dood des grootvaders de 
boedels van beide adoptanten tot één zijn geworden in handen van 
de overlevende grootmoeder, en zouden, na dier daarop gevolgden 
dood, eischeres met hare moeder voor gelijke deelen tot de geheele 
nalatenschap zijn gerechtigd geworden. 

Intusschen heeft, na den dood der evengenoemde grootouders, de 
gedaagde bezit genomen van de geheele nalatenschap, en eischeres 
vordert thans veroordeeling van hare moeder om met haar over te 
gaan tot scheiding en deeling op voet van gelijkgerechtigdheid. 

Nu komt echter gedaagde, de moeder, voor den dag met een 
geschrift van 9 Maart 1913, dus een stuk opgemaakt na den dood 
van den adoptief-vader, waarin de adoptief-moeder de adoptie eenzijdig, 
maar in tegenwoordigheid van eenige familieleden, vernietigde en 
het adoptief-kind verstootte. 

Het geschil tusschen partijen gaat nu h o o f d z a k e l i j k over de 
vraag of deze verstooting mogelijk was volgens het adatrecht. De 
vraag of het bovengenoemde testament geldig was is wel in de hier
onder af te drukken bijlagen aangeroerd, maar in de vonnissen 
niet besproken. 

De rechtsoverwegingen en de beslissing van den laudraad luidden 
als volgt: 

dat gedaagde heeft erkend in het bezit te zijn der ten rekeste opgegeven 
goederen en heeft gezegd, daar alleenrecht op te hebben als eenige erfgename 
van haar ouders ; 

dat gedaagde heeft erkend, dat eischeres door haar grootouders, zijnde 
gedaagde's ouders, in optima forma is aangenomen als eigen kind met de 
daaraan verbonden rechten en verplichtingen en zij dit door haar handteeke-
ning op de soerat-pcngangkatan heeft goedgekeurd; 

dat deze adoptie ook geheel overeenkomstig d e i n de Minahasa heersehendo 
adat is; 

dat gedaagde nu de posita van eischeres heeft bestreden op grond dat 
haar moeder, eischeresse's grootmoeder, na den dood van gedaagde's vader 
en eischeresse's grootvader, die adoptie heeft vernietigd met de gevolgen 
van dien, daar eischeresse zich zou hebben misdragen; 

dat nu in de eerste plaats behoort te worden nagegaan of zulk een ver
nietiging of verstooting wel overeenkomstig de adat is ; 

dat vernietigingen van de adoptie enkele malen in do Minahasa zijn voor
gekomen, doch dan geschiedden door beide adoptanten en met adoptie van 
een ander kind ; 

dat in casu zulks niet het geval is ; 
dat toch hier één der echtelieden na den dood van den andere de adoptie 

te niet heeft gedaan en dit strijdig moet worden geacht met het hier heerschende 
gewoonterecht en met alle regelen van billijkheid ; 
dat verder niet behoeft te worden onderzocht in hoeverre de overlevende 
adoptante reden had over te gaan tot een vernietiging van de adoptie, 
indertijd door haar man en haar bewerkstelligd; 

da t , zijnde de adoptie van eischeres door haar grootouders in optima forma 
geschied en als zoodanig door gedaagde niet weersproken, tevens steunende 
op het in de Minahasa heerschende gewoonterecht en onaangetast gebleven 
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door de later plaats gehad hebbende, met de adat in strijd zijnde vernietiging 
aan eischeres haar vordering behoort te worden toegewezen. 

Gelet enz. 
Beohtdoendè : 
Wijst eischeres haar vordering toe. Veroordeelt gedaagde om met eischeres 

over te gaan tot de scheiding en deeling van den boedel, waarvan de 
goederen nader ten rekeste zijn omschreven, met dien verstande dat eischeres 
en gedaagde daarvan ieder de helft zullen bekomen. Veroordeelt gedaagde 
de ten rekeste bedoelde goederen over te geven ter verdeeling, veroordeelt 
eischeres om over te geven de door haar aan den Dominee van Menado 
afgegeven stukken. Benoemt de Leden van dezen Landraad W. A Tikoaloe 
en L. A. Wakkarij om, bijgestaan door den Griffier, ten verzoeke van de 
meest gereode partij de verdeeling en scheiding van alle ten rekeste bedoelde 
goederen tot stand te brengen, met opdracht van deze scheiding en deeling 
een proces-verbaal op te maken, hetwelk het aan ieder der partijen toe 
gewezen aandeel bevat en hetwelk zij aan den President van den Landraad 
zullen toezenden. Bepaalt dat partijen binnen zes weken, nadat haar een 
afschrift van genoemd proces-verbaal zal zijn uitgereikt zich daartegen bij 
den Landraad ku«nen verzetten. Benoemt den ex Majoor van Tombariri 
VV. Walangi tang, wonende te Tanahwangko, om dengene der partijen te ver
vangen, die, deswege opgeroepen, weigerachtig mocht zijn tot deze verdeeling 
mede te werken. Compenseert de kosten van hot geding zoodat ieder der 
partijen daarvan de helft behoort te dragen tot op heden begroot op f' 9 50 
[negen guldon en vijftig centen]. 

Aldus enz. 

Door de gedaagde, verliezende partij, werd daarop hooger beroep 
aangeteekend en eene memorie in appel ingediend, waarbij vele ver
klaringen van actieve en gewezen inlandsehe ambtenaren werden 
overgelegd, ook in hoofdzaak handelend over de hier bedoelde rechts
vraag. Deze worden hierachter als bijlagen afgedrukt met een uit
treksel uit de memorie van appel. 

De tegenpartij diende geene contra-memorie in. 
De raad van justitie overwoog en besliste als volgt: 

dat do vordering strekt , tot veroordeeling van gedaagde om met eischeresse 
over te gaan tot do scheiding en deeling der nalatenschap van de ten rekeste 
nader omschreven personen, op grond dat eischeresse als adoptief kind van 
die personen, met gedaagde de eenige erfgename zijnde, als deelgerechtigde 
in die nalatenschap met in een onverdeelden boedel behoeft te blijven-

dat gedaagde t e r t e r e c h t z i t t i n g de door eischeresse gestelde adoptie 
erkennende, heeft ontkend, dat eischeresse op dien grond mede-erfgenaam 
zoude zijn vermits die adoptie, indertijd door hare — gedaagdes — ouders 
gezamenlijk verricht, na den dood van haren vader, door hare moeder is 
vernietigd op grond van het wangedrag van eischeresse; 

dat eischeresse, ontkennende zich tegenover hare adoptief-moeder te hebben 
misdragen, aangaande den d o o r g e d a a g d e o v e r g e l e g d e n v e r n i e t i 
g i n g « b r i e f in zake hare adoptie, heeft opgegeven dat zulk eene vernieti
ging m strijd zoude zijn met het gewoonterecht in de Minahassa en da t , 
waar twee echtelieden vóór hun dood een kind hebben geadopteerd en tot 
erfgenaam benoemd, éen hunner na den dood van den andere die adoptie 
niet kon vernietigen; 

dat de Landraad, hiermede instemmende, do vordering heeft toegewezen 
echter naar 'sEaads oordeel ten onrechte; 

dat toch, wat betreft het eigenlijke karakter der adoptie in de Minahassa, 
blijkens het voorkomende in de door Mr. J. H. Carpentier Alting samen
gestelde „Regeling van het privaatrecht voor de Inlandsche bevolking in do 
Minahassa districten der Residentie Menado" de b e t r e k k i n g t u s s c h e n 
a d o p t a n t en g e a d o p t e e r d e is e e n b l o o t c o n t r a c t u e e l e , w a a r u i t 
n o o d z a k e l i j k v o o r t v l o e i t de o n t b i n d b a a r h e i d d e r a d o p t i e wegens 
wanpraestatie, wegens niet nakoming door den geadopteerde van de ver
plichtingen uit kracht der adoptie op hem rustende; 
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dat dan ook volgens genoemden geleerde h e t g e w o o n t e r e c h t d i e 
o n t b i n d b a a r h e i d k e n t , w e l k e z i c h v o o r d o e t , naar den vorm althans, 
a l s e e n e e e n z i j d i g e o p h e f f i n g d e r a d o p t i e d o o r d e n a d o p t a n t , 
welke echter volgens de oorspronkelijke adat moest geschieden m e t d e z e l f d e 
p u b l i c i t e i t a l s w a a r m e d e de a d o p t i e z e l v e p l a a t s h a d g e h a d , 
d u s o o k i n t e g e n w o o r d i g h e i d d e r f a m i l i e e n z . ; 

dat naar 's Kaads oordeel moet worden aangenomen, dat ook, i n d i e n 
e e n e a d o p t i e d o o r e e n m a n en v r o u w t i j d e n s h u n h u w e l i j k g e 
z a m e n l i j k i s v e r r i c h t , n a d e n d o o d v a n é é n h u n n e r d e l a n g s t 
l e v e n d e e c h t g e n o o t h e t r e c h t h e e f t d i e a d o p t i e t e v e r n i e t i g e n 
op grond van wangedrag van den geadopteerde; 

dat voorts eene tegenovergestelde opvatting zou leiden tot deze consequentie, 
dat na den dood van één der adoptiefouders, het adoptief-kind, dat toch 
tegenover beide ouders verplichtingen op zich heeft genomen, zich van die 
verplichtingen tegenover den langstlevende zou kunnen ontslagen rekenen 
aangezien toch de adoptie niet meer te vernietigen is; als gevolg waarvan 
vaak ondankbaren en onwaardigen de voordeelen aan de adoptie verbonden, 
zouden genieten; 

dat nu, blijkens den door gedaagde overgelegdcn vernietigingsbrief, d i e 
" v e r n i e t i g i n g h e e f t p l a a t s g e h a d m e t d e z e l f d e p u b l i c i t e i t a l s 
w a a r m e d e de a d o p t i e z e l v e p l a a t s h a d , immers ook in tegenwoordig
h e i d d e r f a m i l i e , en zulks door eischeresse ook niet is betwist; 

dat eischeresse wel heeft ontkend zich tegenover haar adoptief-moeder 
te hebben misdragen en gedaagde dit ook niet heeft bewezen, doch naar 
's Kaads oordeel h e t f e i t of e r op d e a d a t g e g r o n d e r e d e n e n b e 
s t a a n t o t v e r n i e t i g i n g d e r a d o p t i e , g e h e e l t e r b e o o r d e e l i n g 
s t a a t v a n d e n a d o p t a n t d i e de a d o p t i e e e n z i j d i g k a n o p h e f f e n ; 

dat op grond van het hiervoor overwogene g e d a a g d e d e v o r d e r i n g -
t e r e c h t h e e f t b e s t r e d e n en het vonnis van den eersten rechter behoort 
te worden vernietigd met ontzegging aan eischeresse van hare vordering. 

Gelet enz. 
Rechtdoende : 
Vernietigt het vonnis, waarvan appel; ontzegt aan oorspronkelijk eischeresse 

thans geintimeerde hare vordering; verwijst haar in de kosten van het geding, 
die in eersten aanleg bedragende f 9.50 (negen guldon en vijftig cents) en 
die in hooger beroep tot aan deze uitspraak begroot op f 10.25 (tien gulden 
vijf en twintig cent). 

Aldus gewezen enz. 

BIJLAGEN. 

A. U i t t r e k s e l u i t de m e m o r i e van appe l . 

[Grooteiideels worden in deze memorie grieven geuit over de wijze 
van behandeling van de zaak in eersten aanleg, vooral ook daarover 
dat volgens 's landraads voorstelling de gedaagde erkend zou hebben 
in het bezit te zijn van alle goederen der nalatenschap, wat niet 
juist zou zijn. 

Als minder ter zake dienend, wordt hetgeen daarop betrekking 
heeft weggelaten. Overigens werd in de memorie hoofdzakelijk betoogd :] 

vooreerst: „dat volgens het adatrecht van de Minahasa, aangevuld door het 
testament van appellantes vader hiervoren vermeld, na zijn dood d i e n s 
a a n d e e l in de bezittingen en eigendommen staande het huwelijk verworven, 
het universeel bezit en eigendom van zijne weduwe (appellantes moeder) zijn 
geworden en de nalatenschap in questie dus niet meer van den eerst over
leden man J. I. Manoppo, maar wél van de (langer levende) echtgenoote 
Thomasje Andries is geworden;" 

en vooits: „dat vernietigingen van adoptie door beide echtgenooten (adop-
tief-ouders) a l s b e i d e n i n l e v e n z i j n , en na den dood van één der 
echtgenooten door de(n) langstlevende echtgenoot(e) in het volksleven van 
de Minahasa veelvuldig plaats gehad heeft en nog plaats heeft;" 
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„dat volgens hot, in de Minahasa geldend adatrecht , ingeval een adoptief
kind met aan zijne verplichtingen voldoet en in de verpleging en den eerbied 
aan zijne adoptief-ouders, -vader of -moeder, gedurende het leven van één 
dezer te kort is geschoten, na den dood der adoptief-ouders, -vader of 
-moeder, een of meer der echte kinderen en zelfs bloedverwanten van de 
reeds overleden adoptief-ouders in een familieraad de(n) geadopteerde kunnen 
verstooten." 

Verder wordt nog betoogd dat uit het rapport Kalengkougaii c.s. 
(zie Adatrechtbundel III blz. 37 onderaan) niet mag worden opge
maakt dat vernietiging van adoptie steeds behoort gepaard te gaan 
aan adoptie van een ander kind. Uit kan niet de bedoeling geweest zijn. 

B. V e r k l a r i n g e n van i n l a n d s e h e a m b t e n a r e n . 

I. 
Jang bertanda tangan dibawali ini Estefanus, Arnold Gerangan, cep 

Majoor Touliang dianoegrahlah bintang perak voor T. & Verdiensten, oemoer 
69 tahocn, dengan 40 tahoen berikoet-ikoet dienst gouvernement, jang dari 
padanja lebih 20 tahoen selakoe Majoor Touliang, Lid Landraad menocroet 
Gouvernements besluit 20 December 1889 N°. 15, bertinggal di-Tondano, 
menjatakan disini dengan kebenaran bahwa menoeroet Adat-kebiasaan di 
tanah Minahasa, dari doeloe sampai sekarang ini , maka tahoe d jadi hal 
meniadakan pengakoean-anak : 

Olëh laki dan bini (bapa- dan iboe-mengakoe) sama-sama, d jikalau kedoe-
anja masih lndoep lagi. Oleh satoe dari laki atau bini jang 'mas ih hidoep 
lagi (bapa-mengakoe atau iboe-mengakoe) djikalau satoe dari kcdoeanja 
soedah mati. 

Dan apabila satoe anak-mengakoe atau anak-angkat, kemoedian dari 
angkatau-anak, tiada ia soedah berbooat dengan betooi keharoesannja selakoe 
anak-angkat, atau tiada ia soedah menghormati bagaimana patoet kepada 
iboe bapanja mengakoe itoe semantara keliidoopan mereka ini, maka satoe 
atau lebih anak-soonggoeh, belikan keloearganja dari pada iboe-bapa-
mongakoe itoe, kemoedian kematian dari iboe-bapa-mengakoe itoe. boleh 
meniadakan angkatan-aiiak itoe dan anak-angkat, jang ditiadakan demikian 
tiada boleh menarima apa-apa dari pada harta poesaka dari ianK soedah 
mati itoe. 

Tondano, 21 Februari 1914. 

(w. g.) E. A. GERUNGAN. 

I r. 
Jang bertanda tangan dibawali ini A. M. Sumaikoo, gepensioneerd Majoor 

Kakas Rembokken, dianoegerahkan Bintang Brons dan Bintang Perak voor 
Trouw en Verdiensten, oemoer 74 tahoen dengan 47 tahoen berikoet-ikoet 
Dienst Grou vernemen t, jang dari padanja lebih 24 tahoen selakoe Kopal a-
dis tnet , Lid Landraad , tinggal di Kakas , menjatakan disini, saja berse-
toedjoe dan berseroepa dengan toetoeran diatas ini, serta saja tambahkan 
lagi , bahwa djikalau semantara kehidoepan iboe-atau bapa-mengakoe satoe 
anak-mengakoe ditiadakan, maka barang harta j ang s o e d a h d i b e r i k a n 
olehnja kepada anak-mengakoe itoe, boleh diambil poelang oleh iboe- atau 
bapa-mengakoe. Tetapi djikalau iboe-bapa-mengakoe doea-doea soedah mati 
dan anak-anak-soenggoeh tiadakan anak-mengakoe demikian, maka barang 
harta jang s o e d a h d i s e r a h k a n l e b i h d l io o io e oléh bapa- atau iboe-
mengakoe kepada anak-mengakoe demikian, tiada boleh diambil poelang lagi 

Maka kemoedian dari tiadakan anak-angkat itoe, ia sakali-kali tiada beleli 
dapat atau menarima lagi apa-apa dari harta poesaka. 

Kakas , 1 Maart 1914. 

(w. g.) A. M. SOMAIKOE. 
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HI . 

Jang bertanda tangan di bawah ini . Estefanus Arnold Gcrungan, gepen
sioneerd Majoor Touliang, begiftigd met den Zilveren Ster v. Trouw en 
Verdiensten, menjatakan lagi dengan ini, berikoet toetoerannja d.d. Tondano 
21 li.b. ini beberapa tjonto jang tertoelis di bawah ini: 

a. Catharinus Wuijsang, orang dari negeri Tataaran , district Touliang, 
telah diakoe anak (geadopteerd) olêh toean Hermanus Willem Dotulung, 
dhoeloe Majoor district Sonder, sesama isterinja bernama Alexandrine Alias 
Aletta Kalalo; tetapi kemoedian dari matinja Alexandrina Alias Aletta 
Kalalo, maka soeaminja H. W. Dotulung tiadakanlah liai pengakoean-anak 
itoe dan Katharinus Wuijsang tiada soedah dapat apa-apa dari poesaka atau 
harta ketinggalannja H. W. fjotulong soeami-isteri. 

b. Tangkilisan Walalangi, dhoeloe hoekoemtoea negeri Wewelen, district Tou
liang, lebih dhoeloe diakoe-anak (geadopteerd) oleh toean Mariwu Maengkom, 
dhoeloe Hmkedoea district Touliang, beserta isterinja nama Maria Bokong; 
tetapi kemoedian dari matinja M. Maengkom, maka anaknja nama Albertus 
Maengkom, dhoeloe Hmkedoea djoega district Touliang, tiadakanlah hal 
pengakoean-anak itoe, dan Tangkilisan Walalangi tiada soedah dapat apa

-apa dari harta ketinggalan toean Mariwu Maengkom laki-isteri. 
c. Nicodemus, Alias Tocalangi Maukar, orang dari negeri Wewelen, telah 

diakoe-anak (geadopteerd) oleh Tangkilisan Walalangitetapi kemoedian 
dari matinja Tangkilisan Walalangi , maka anaknja nama Abraham Wala
langi, Hmtoea dari negeri Wewelen terseboet, tiadakalah hal pengakoean 
anak itoe dan Nicodemus Alias Toealangi Maukar tiada soedali dapat apa-
apa dari poesaka atau harta ketinggalannja Tangkilisan Walalangi. 

Tondano, 2S Februari 1914. 
(w. g.) E. A. CTEBONGAN. 

IV. 

Berikoet verklaringkoe tt . Kakas l« Maart 1914, maka disini jang bertanda 
dibawah ini A. M. Suma.ikoe, gepensioneerd Majoor district Kakas-Bembokken, 
menjatakan beberapa tjonto jang soedah djadi tahoen-tahoon laloe di District 
Kakas-Bembokken dan di negeri Talêr, district Tondano-Touliang jaïtoe : 

a. Daniël Inkiriwang, dhoeloe bertinggal di-Kakas, sekarang soedah 
meninggal, soedah diakoe-anak (geadopteerd) olëh Moesa Sigar (laki) dan 
Catharina Bentek (bini); kedooanja bertinggal di Kakas , sekarang soedah 
meninggal, maka kemoedian kematian dari Moesa Sigar (laki), maka Catha
rina Bentek (bini) terseboet meniadakan adoptie itoe, dan anak-diakoo 
(geadopteerd kind) Daniel Inkiriwang terseboet tiada menarima apa-apa 
dari pada harta-harta ketinggalan iboe- dan bapanja-mengakoe (adoptief
ouders) terseboet. 

b. Lamber Mamboh tinggal di Toulimambot, soedah diakoe-anak (geadop
teerd) oleh Jermias Sepang (laki) dan Johanna Wuijsang (bini); kemoedian 
kematian dari Jermias Sepang (laki) terseboet, maka djanda Johanna Wuij
sang (bini) dan anak-anaknja soedah meniadakan adoptie itoe, dan anak-
diakoo Lamber Mamboh terseboet tiada menarima apa-apa daripada harta 
ketinggalan iboe-dan bapanja-mengakoe (adoptief-ouders) terseboet. 

Kakas , 5 Maart 1914, 
(W. g.) A . M . SüMAIKOK. 

V. 

Ondergeteekendc H. Wênas , gepensioneerd Majoor van Tomohon-Sarong-
song, begiftigd met de Zilveren Ster v. Trouw en Verdiensten, oud 70 
jaren met 48 achtereenvolgende dienstjaren, waarvan ruim 40 als Districts
hoofd in de Minahasa, wonende te Tomohon, verklaart bij deze naar waar
heid, dat volgens de adat-kebiasaan (het adat-recht) in de Minahasa, van 
ouds en tot nu toe, vernietiging van adoptie door beide echtgenooten 
(adoptief-ouders) en ook door één der langstlevende echtgenooten plaats mag 
hebben. 

Ingeval een geadopteerd kind niet aan zijne (hare) verplichtingen voldoet, 
zoowel ten opzichte van den adoptief-vader als van de adoptief-moeder, kan, 

• 
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na den dood der adoptief-ouders, één of meer der eclite kinderen in een 
familieraad de(n) geadopteerde onterven m.a.w. de adoptie vernietigen. 

In de laatste jaren zijn door welgestelde Minahasa-mannen en vrouwen 
testamenten gemaakt. Dergelijke testamenten kunnen gevolgd worden, mits 
die geene bepalingen bevatten in strijd met de adat-kebiasaan in de Minahasa. 

Tomohon, 19 Februari 1914. 
(w. g.) H. WESAS. 

Eensluidende verklaring d.d. Sonder 19e Februari 1914 van den heer F. H. 
Dotulong, gepensioneerd Majoor van Sonder, oud 58 jaar , met ruim 30 
achtereenvolgende dienstjaren aan den Lande , en behoorende tot den stam 
der Tompakëwa of Tontemboan. 

Eensluidende verklaring d.d. Langowan 20 Februari 1914 van den heer 
E. Mogot, gepensioneerd Eerste-Districtshoofd met den titel van Hm Besar 
van Langowan, oud 57 j aa r , met ruim 30 achtereenvolgende dienstjaren 
aan den Lande, behoorende tot den stam der Toloers; doch achtereenvol
gens gediend hebbende te Kema (Tonsca-stam) Bembokken (ïoloerstam) en 
Langowan (Tompakëwa of Tontemboanstam). 

Eensluidende verklaring d.d. Tomohon 3 Maart 1914 van den heer Th. E. 
G-erungan, oud 54 j a a r , met ruim 30 dienstjaren, in functie zijnd Eerste-
Districtshoofd met den titel van Hoekoem-Besar van Tomohon-Sarongsong 
(Tomboeloestam); tevoren als zoodanig van het district Tombassian en van 
het district Kawangkoan (Tompakëwa,- of Tontemboanstammen); geboren en 
als Tweede-districtshoofd gediend hebbende te Tondano-Touliang (Toloerstam). 

Eensluidende verklaring d.d. Kawangkoan 1" Maart 1914 van den heer 
L. l i . Warokka , in functie zijnd Eerste-districtshoofd met den titel van 
Hoekoem-Besar van Kawangkoan, tevoren achtereenvolgende Tweede-districts
hoofd van de districten Bomoon, Sonder en Kawangkoan (Tompakëwa of 
Tontemboanstammen). 

VI. 
Berikoet verklaringkoe tt Langoan 20 Februari j .b .1 . , maka disini jang 

bertanda dibawah ini Everhardus Mogot, gepensioneerd Districtshoofd Lango
wan, menjatakanlah beberapa tjonto j ang soedah djadi tahoen-tahoen laloo 
di-Bembokken, district Kakas-Bembokken, jaï toe: 

1. Silfanus Wowor dari negeri Talikoerang I , soedah diakoe-anak (geadop
teerd) olëh toean marhoem N. E. Mogot (laki), dan S. Wenas , tinggal di 
negeri Talikoerang I I (bini); kemoedian kematian dari toean N. E. Mogot 
(laki), maka S. Wenas (bini) terseboet meniadakan adoptie itoe, dan anak-
diakoe (geadopteerd kind) Silfanus Wowor terseboet tiada menarima apa-apa 
dari pada harta-harta ketinggalan iboe- dan bapanja-mengakoe (adoptief 
ouders) terseboet. 

2. Andries Wowoka, Carel Toerang dan Daniël Mongkau, ketiganja ber
tinggal di Bembokken, soedah diakoe-anak (geadopteerd) olëh Nol Toerang 
(laki) dan Fransio Kambian (bini); kemoedian kematian dari laki dan bini 
terseboet, maka anak-anak dari laki dan bini itoe djoega meniadakan (ver
nietigen) adoptie itoe, sebab anak-anak-mengakoo itoe tiada soedah boeat 
keharoesannja kepada bapa- dan iboo-mengakoe, djoega melawan peratoe-
rannja anak-anak soenggoeh itoe, sebagaimana ditoentoet menooroet adat-
kebiasaan (adatrecht), di tanah Minahasa. 

Langoan, 5 Maart 1914. 
(w. g.) E. MOGOT. 

VII. 
Jang bertanda tangan dibawah ini Hendrikus Johannes Andries Hm toea 

lama negeri Sarani-Matanih, district Tombariri , hoeloe bangsa Tomboeloe, 
oemoer 70 tahoen dan soedah pegang 34 tahoen dienst Gouvernement 
Nederlandsch-Indië, dianoegerahkan Bintang Trouw en Verdiensten, teper-
anak dan tinggal di Tanahwangko, menjatakan dengan kebenaran ada tahoe 
betoel-betoel: 

a. Bahwa Njonja Thomasje Andries, djanda dari toean Jan Ibrahim 
Manoppo, ada anak dari marhoem Majoor Semuel Andries dan isterinja 
Njonja Martha Barera, kedoeanja teperanak dan asal dari district Tombariri, 
hoeloe bangsa Tomboeloe (Minahasa). 
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b. Bahwa menoeroet adat-kebiasaan tanah Minahasa, maka dalam hal 
mengakoe-anak (adoptie), lebih dhoeloe sentiasa m e s t i d i p i n t a dan m e s t i 
d i d a p a t keloeasan, baik dari iboe, baik dari bapa anak jang hendak 
diambil-anak (geadopteerd). 

Djikalau bapa atau iboe soedah bertjerei n ikah, maka dioesahi keloeasan 
dari m a s i n g - m a s i n g s e n d i r i . 

c. Bahwa djikalau satoe anak-mcngakoe tiada berkenan kepada iboe-ba-
panja mengakoe sementara iboe-bapanja-mcngakoe masih hidoep lagi , dan 
dalam hal satoe dari kedoeanja ini soedah mati , djikalau anak-mengakoe 
tiada dengar-dengaran kepada b a p a - a t a u ib o e n j a - m e n g a k o e , j a n g 
m a s i h h i d o e p , maka iboe- atau bapa-mengakoe jang hidoep ini sentiasa ada 
hak meniadakan pengakoean-anak (adoptie). 

d. Bahwa anak atau anak-anak-soenggoeh (echt kind of echte kinderen) 
dari bapa- atau iboe-mengakoe ada hak meniadakan pengakoean-anak (adoptie), 
djikalau anak-mengakoe (geadopteerde) tiada toeloeng dan djaga dalam 
kesakitan dan memberi makan dengan betoel kepada jang mengakoe-anak 
kepadanja. 

Aehiernja saja menjatakan lagi bahwa dalam hal nikah toean Jan Ibrahim 
Manoppo dengan Njonja Thomasje Andries semantara 1866, maka harta-harta 
benda atau kakajaan tjara kaoem Minahasa, itoelah datang dari pada pihak 
Njonja Thomasje Andries; tetapi toean J. I. Manoppo soedah perbendahara-
kan itoe tjara adat-kebiasaan Minahasa dengan baik dan betoel. 

Terboeat dengan kebenaran 
di Tanahwangkoe pada 15 hb Februari 1914 

(w. g.) H. J. ANDRIES. 

VIII. 

Jang bertanda F. M. Mamahit , gepensioneerd Hm Besar Kakas-Eembokken 
oemoor 61 tahoen, jang telah mendjabat pekerdjaan Gouvernement selang 
40 tahoen berikoet-ikoct, jang dari padanja 20 tahoen lebih selakoe Kepala 
district di Minahasa dalam district Passan Pa tahan Ponosakan, Tonsawang 
dan Kakas-Bombokken, menjatakan dengan kebenaran, bahwa menoeroet 
aadat-kebiasaan (adatrecbt) dalam tanah Minahasa jang terpakai dari dhoeloe 
dan lagi sampai sekarang, maka seorang jang diakoe anak-angkat, itoelah 
biasa ditiadakan oleh iboe-bapa-angkat (laki isteri) atau salah s a t o e d a r i 
m e r S k a i t o e j a n g h i d o e p atau d j o e g a o l ë h a n a k - a n a k - s o e n g g o e h 
d a r i l a k i i s t e r i i t o e , djikalau anak jang diakoe (angkat) itoe tidak me
noeroet atau mclakoekan kc'wadjibanja selakoe anak-angkat, jang o l ë h n j a 
t i d a k s a k a l i - k a l i b o l e h i a m e n d a p a t a t a u m e n a r i m a a p a - a p a 
dari harta-harta ketinggalan atau poesaka iboe-bapanja-mengakoo (angkat) itoe. 

Kakas , 18 Maart J 914. 
Jang bertanda 

(w. g.) P. M. MAMAHIT. 

IX. 

Ondergeteekende A. L. Wawo-Buntu, oud Majoor van Sonder, tijdelijk te 
Menado, verklaart bij dezen, dat volgens de „Adat-kebiasaair' van de 
Minahasa eono adoptie vroeg of laat zoowel door do adoptief-ouders gedurende 
het leven van beiden, als door één der langstlevende echtgenooton vernietigd 
kan worden. 

Vernietigingen van adopties door beide ochtgenooten (adoptief-ouders) en 
ook door één der langstlevende echtgenooten hebben in den loop der tijden 
onder het Minahasa-volk veelvuldig plaats gehad. 

Ingeval een geadopteerd kind niet aan zijne verplichtingen voldoet, zoowel 
ten opzichte van den adoptief-vader als van de adoptief-moeder, kan na den 
dood der adoptief-ouders één of meer der echte kinderen, en zelfs bloed
verwanten van de overleden adoptief-ouders in een familieraad de(n) geadop
teerde onterven. 

De heer mr. J. H. Carpentier Alt ing, die eene grondige studie van de 
„Adat-kebiasaan" en het maatschappelijk leven van het volk der Minahasa 
heeft gemaakt , verklaarde in het slot van zijn geschrift „Het Gewoonterecht 
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in do Minahasa": „De mogelijkheid van herroeping, eventueel tenietdoening 
„eencr adoptie op grond van het niet nakomen zijner verplichtingen door 
,,de(n) geadopteerde behoort te worden ingevoerd met dien effecte evenwel, 
„dat het i'eit der adoptie alléén, wanneer die niet herroepen of vernietigd is, 
„recht van erfgenaamschap geeft". 

Instede van het woord „ i n g e v o e r d " had de lieer mr. J. H. Carpentier 
Alting zeer terecht het woord „ b e v e s t i g d " kunnen gebruiken, aangezien 
het door Z. H. Gel. gewenschte reeds van vroeger bestond. 

Dat vernietiging van adopties op de Adat-kebiasaan gebaseerd is , werd 
o.m. ook verklaard en bevestigd in het R a p p o r t o v e r h e t e r f r e c h t en 
a n d e r e M i n a h a s a v o l k s g e w o o n t e n door eene Commissie, bestaande 
uit de oud-hoofden: 

wijlen den heer A. B. Wawo-Runtu, tevoren Hoofd-Djaksa bij den Land
en Minahasaraad te Menado en later Majoor van Sonder ( ïompakëwa of 
Tontcmboan) ; 

wijlen den heer A. B. Kalenkongan, gepensionneerd Hoofd-Djaksa bij den 
Land- en Minahasaraad te Menado; tevoren Hoekocm-Besar van Likoepang 
(Tonsea); 

wijlen den heer J. M. Pareira , gepensionneerd Majoor van Tombariri 
(ïomboeloe); en 

den heer E. W. J. Wawo-Euntu, toenmalig Hoekoem-Kadoea van Menado, 
als secretaris. 

En parenthese zij hier vermeld, dat met uitzondering van den laatste, die 
als secretaris der voornoemde Commissie dienstdeed, alle hierboven genoemde 
oud-hoofden bij hunne opdracht in Juni 1895 reeds ver over do 70 jaar oud 
waren en dus een eigen waarneming van meer dan een halve eeuw konden 
teboekstellen. 

Ondergeteekende^ was — toen deze Commissie gevormd werd — ongesteld 
en werd daarom zijn jongere broeder tot secretaris der Commissie benoemd. 
In de samenstelling en redactie van dit rapport had ondergeteekende echter 
een zeer werkzaam aandeel. 

Toen dit rapport door den Resident van Menado aan alle 1= en 2" Districts
hoofden van do Minahasa ter kennisname en ter fine van advies werd ge
zonden, werd het gedeelte „Vernietiging van de Adoptie" luidende: 

„Maka djikalau anak-mengakoe itoe tiada berkenan (voldoet) pada orang-
„toeanja-mengakoe, maka merêka itoe bolêh meniadakan padanja dan meng-
„ambil lain orang ganti padanja. Maka dalam hal jang sedemikian, maka 
„anak-mengakoe jang ditiadakan itoe hilang segala haknja jang timboel dari hal 
„pengakoeananak itoe dan anak-mengakoe jang baharoe itoe ganti padanja", 
door geen enkele der Hoofden weersproken. (Zie Adatrechtbundel I I I , be
zorgd door de Commissie voor het Adatrocht, pag. 37—38 en pag. 2—3.) 

Nadrukkelijk zij hier vermeld, dat in de hier aangehaalde clausule van 
het rapport opgesloten ligt , d a t g e d u r e n d e h e t l e v e n v a n b e i d e 
e c h t g e n o o t o n b e i d e n do a d o p t i e k u n n e n v e r n i e t i e g e n , d o c h 
n a d e n d o o d v a n é é n d e r b e i d e e c h t g e n o o t e n d e l a n g s t l e v e n d e 
e c h t g e n o o t (e) d e d o o r b e i d e n t e v o r e n v e r r i c h t e a d o p t i c k a n 
v e r n i e t i g e n . 

Drie voorbeelden uit vele plaatsgehad hebbende feiten mogen hier ter 
illustratie volgen: 

Indertijd vernietigde ondergeteekende's overgrootvader, n.1. de toenmalige 
Majoor van Sonder, Hermanus Willem Dotoelong, titulair Groot-Majoor b/d 
Infanterie van het Nederlandsch-Oost-Indische Leger, n a d e n d o o d v a n 
z i jne w e t t i g e c c h t g e n o o t e A l e t t a K a l a l o , d e a d o p t i e v a n e e n 
d o o r b e i d e n a a n g e n o m e n z o o n , genaamd Catrinus Wuisang, omdat 
deze zich den toorn van zijn adoptief-vader op den hals haalde. 

Eenige jaren geleden vernietigden de naaste bloedverwanten eneen ige 
adoptiefkinderen van Antonia Wuisang, weduwe van Alexander Pesik, oud-
Hoekoem-toea van de negeri Talikoeran, district Sonder, n a d e n d o o d 
d e z e r v r o u w de door b e i d e e c h t e l i e d e n bewerkstelligde adoptie van 
Beatrix Tamboewoen, toen echtgenoote van Izaak Laäh, Hoekoem-toea van 
de negeri Kaoeneran, district Sonder, omdat genoemde adoptante ' in gebreke 

1 Lees: geadopteerde. — Noot van de oommissie. 
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was gebleven de adoptief-moeder ia haar laatste levensjaar naar behooren te 
verplegen. Bij de later plaats gehad hebbende verdeoling van de belangrijke 
nalatenschap der weduwe Antonie Wuisang, kreeg de verstootene ook niets. 

Kort geleden vernietigde de hee rL . A. Warokka, toen Tweede-districtshoofd, 
sedert Eerste-districtshoofd met den titel van H m Besar van Kawangkoan, 
n a d e n d o o d v a n z i j n e e c h t g e n o o t e Anna Louisa Parera (schoonzuster 
van onderteekenaar dezes), de door beide hierboven genoemde echtgenooten 
bewerkstelligde adoptie van Emma Mamab.it, dochter van L. P. Marnahit en 
Maria Anna Parera [beide echtelieden nog in leven] omdat bovengenoemd 
adoptief-kind Emma Mamahit zich de ontevredenheid van den adoptief-vador 
op den hals gehaald had. Zoowel het verstouten adoptief-kind als hare ouders 
denken er niet aan, dat de verstootene iets van do reeds overleden adoptief-
moeder als van den nog in leven zijnden adoptief-vader erven zal. 

Eenigen tijd later vernietigde wijlen Mevrouw de weduwe Martha Andries, 
geboren Pareira , weduwe van den Majoor van Tombariri , Samuel Andries, 
n a d e n d o o d v a n h a r e n e c h t g e n o o t d e a d o p t i e v a n e e n d o o r 
b e i d e n a a n g e n o m e n z o o n , genaamd Jacob Andries, nadat deze zich 
onbetamelijk gedragen had. 

Alle vier hierboven genoemde adoptief-kinderen hebben ook n i e t s van 
-de nalatenschap hunner vroegere adoptief-ouders mogen erven en kregen 

ook n i e t s . 
Geheel in overeenstemming met het vorenstaande en over hot huwelijk en 

staande hot huwelijk verworven goederen, lezen wij in do Handleiding voor 
de Vergelijkende Volkenkunde van Nederlandsch-Indië door Er. Gr. A. "Wilken, 
naar diens dictaten en aanteekeivingen uitgegeven door C. M. Pleyte ' op : 

pag. 737 en v.l.g.n. „Het begrip van koop moet dus aan het huwelijk bij 
„den Alfoer van de Minahasa en bij de Dajaks ten eenenmale vreemd zijn, 
„en vanzelf ook van eene ondergeschikte positie van de vrouw ten opzichte 
„van haren man. Integendeel staan beiden op den voet van gelijkheid ten 
„opzichte van elkander" enz. 

en verder: „Door de meeste schrijvers over de Minahasa wordt de bruid
sschat eenvoudig als een koopsom, het huwelijk als een koop voorgesteld. 
„Men beroept zich dan daarbij op het feit, dat de vrouw bij de huwelijks-
„overeenkomst strikt genomen geen parti j , doch meer het voorwerp daarvan 
„uitmaakt, dat haar gevoelen daarbij vaak niet gevraagd wordt en zij 
„slechts als een zaak, een koopwaar aan den meestbiedende wordt afgestaan. 
„Intusschen bewijst dit niets. In vorm moge het huwelijk door den bruidschat 
„in vele opzichten een koop zijn, i n z i j ne r e c h t s g e v o l g e n is h e t d i t 
„ g e e n s z i n s . Invloed op de verhouding van de vrouw tot haren man , of 
„op de gedragslijn van den laatste ten opzichte van de eerste, heb ik voor 
„mij van den bruidschat niet kunnen ontdekken, getuigt de heer Tendeloo, 
„die zeker door zijn langdurig verblijf in de Minahasa onder het volk als 
„een alleszins bevoegd getuige mag worden beschouwd. "Wel verre, dat de 
„vrouw als slavin, als ondergeschikte van haren echtgenoot beschouwd wordt, 
„neemt zij in het gezin een zekeren rang in, staan beide echtgenooten op 
„voet van gelijkheid ten opzichte van elkander. Nergens inderdaad kan dit 
„beter blijken, dan uit de benaming waarmede eene getrouwde vrouw aan-
„geduid wordt. Naast de woorden l u m u l u t u „kookster" en t u m ë t ë m u 
„„stampster", welke op hare voornaamste bezigheden in het huishouden 
„wijzen, vindt men vooral in zangen en legenden daarvoor de uitdrukking 
„ t e t e n d e n „leunster", enz. enz. 

En verder: „ H e t z e l f g e w o n n e n g o e d i s n a t u u r l i j k i n d i v i d u e e l 
„ e i g e n d o m . 

„Het behoeft wel nauwelijks te worden gezegd, dat onder het stelsel van 
„de onverdeelde nalatenschappen, gemeenschap van goederen, staande het 
„huwelijk tusschen de echtelieden eene onmogelijkheid moet zijn, voorzoover 
„het althans zaken betreft die tot de poesaka behooren. Deze zijn toch niet 
„het persoonlijk eigendom van den man of van de vrouw, doch communaal 

1 Het nu volgend betoog strekt vermoedelijk om aan te toonen dat niet 
enkel aan den overlevenden man, maar ook aan de overlevende vrouw de 
bevoegdheid toekomt om de adoptie te vernietigen, daar man en vrouw als 
gelijkwaardig moeten worden beschouwd. — Noot van de commissie. 
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„familiebezit. D e p o e s a k a ' s v a n de b e i d e e c h t g e n o o t e n b l i j v e n 
„ d u s i n h e t h u w e l i j k g e s c h e i d e n . Bij sterfgeval zoowel van de vrouw 
„als van den man treden ten aanzien van deze goederen de erfgenamen, 
„in d e e e r s t e p l a a t s de k i n d e r e n , z o o n s en d o c h t e r s , verder de 
„broeders, zusters , broers- en zusters-kinderen zonder meer in de rechten 
„van de(n) overledene. Met het zelfgewonnen vermogen is dit natuurlijk 
„anders. H e t g e e n d o o r d e b e i d e e c h t g e n o o t e n s t a a n d e h e t h u w e 
l i j k v e r w o r v e n w o r d t , i s ook b e i d e r g e m e e n s c h a p p e l i j k e i g o n -
„dom. Bij overlijden wordt dit in twee deelen verdeeld, waarvan de eene 
„helft aan de(n) langstlevende(n) echtgenoot(e), de wederhelft aan de erfge-
„namen van de(n) overledene, in de zooeven opgegeven orde vervalt. 

„De verdeeling van den boedel bij sterfgevallen heeft dan ook in dien 
„zin plaats. 

„De verdeeling van den boedel bij overlijden van een der echtgenooten 
„zooals zooeven is aangegeven, heeft echter nooit plaats zoo er kinderen uit 
„het huwelijk zijn. De langstlevende echtgenoot blijft de goederen dan onver-
„deeld beheeren", enz. enz. 

En verder op pag. 747 : „Ten aanzien van de goederen gelden dan dezelfde 
„regelen als bij sterfgevallen. D e m a n b e h o u d t z i jne p o e s a k a e v e n z o o 
„de v r o u w d e h a r e " . 

In zijn bekroond geschrift „Over de verwantschap en het huwelijks- en 
„erfrecht bij de volken van het Maleische ras" , opgenomen in de Indische 
Gids, jaargang 1883, stemde Dr. G. A. Wilken, die te Tomohon geboren 
was en later als controleur in de Minahasa gediend had, volkomen in met 
hetgeen de heer Tendeloo in zijn opstel „De toestand der vrouw in de Mina
hasa" , opgenomen in de Modedeelingen vanwege het Noderlandsch Zonding-
genootschap, deel XVII , bldz. 21 verklaarde: 

„Wel verre dat de vrouw als slavin, als ondergeschikte van haren echtge-
„noot beschouwd wordt, neemt zij in het gezin een zekeren rang in, staan beide 
„echtgenooten op den voet van gelijkheid ten opzichte van elkander" enz. enz. 

E n verder: „Doch niet minder van waarde voor de kenschetsing van de 
„verhouding tusschen de wederzijdsche echtgenooten naar de Alfoersche op-
„vatting is het woord m a h a t a m u „de opkweekende", die door den man 
„ten opzichte van zijne vrouw, en omgekeerd door de vrouw ten opzichte van 
„haar man gebruikt wordt en op dezelfde wijze gebezigd k ä s e n d e „eetge-
„noot". Vanzelf wijst de laatste benaming erop, dat man en vrouw gezamen
l i j k plegen te eten, hetgeen o n t e g e n z e g g e l i j k e e n e z e k e r e g e l i j k h e i d 
„ v a n r a n g t u s s c h e n d e b e i d e g e s l a c h t e n t e e k e n t " enz. 

En verder: „ H e t is o o k n i e t de m a n , d i e e i g e n m a c h t i g b e s c h i k t 
„ o v e r h e t g e e n b e i d e n g e m e e n s c h a p p e l i j k b e z i t t e n . Dikwijls is het 
„mij gebeurd, dat ik iets wilde koopen en dat de man mij liet zeggen, dat 
„hij er met zijne vrouw over wilde spreken. Zij overleggen samen" enz. 

E n verder: „Doch niet alleen in het gezin, doch ook in de maatschappij 
„is de vrouw niet van aanzien ontbloot, oefent zij op den gang der zaken 
„een grooten invloed uit. Voorheen vooral was dit het geval. Bij openbare 
„en volksaangelegenheden toch, waar naar hare meening de mannen niet 
„krachtig genoeg optraden, deed de vrouw zich steeds gelden. Zoowel door 
„de legenden als door de geschiedenis wordt deze karaktertrek aan het licht 
„gebracht" enz. 

En verder op bldz. 742 e.V.: „Gelijk bij de Maleiers van Sumatra's West-
„kust moet . o o k bij de M i n a h a s i s c h e A l f o e r e n bij het erfrecht onder
s c h e i d w o r d e n g e m a a k t t u s s c h e n h e t v e r m o g e n d a t m e n z e l f 
„ d o o r a a n e r v i n g , en d a t h e t w e l k m e n d o o r e i g e n v l i j t v e r w o r -
„ v e n h e e f t , t u s s c h e n h e t e r f g o e d e n z e l f g e w o n n e n g o e d d u s " enz. 

En verder: „Het behoeft wel nauwelijks te worden gezegd, dat onder het 
„stelsel van de onverdeelde nalatenschappen g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n 
„ s t a a n d e h u w e l i j k t u s s c h e n d e e c h t e l i e d e n e e n e o n m o g e l i j k h e i d 
„ m o e t z i jn , v o o r z o o v e e l a l t h a n s h e t z a k e n b e t r e f t d i e t o t de 
„ p o e s a k a b e h o o r e n . " 

En verder: „De p o e s a k a ' s v a n b e i d e e c h t g e n o o t e n b l i j v e n d u s 
„in h e t h u w e l i j k g e h e e l g e s c h e i d e n " , enz. 

En verder: „Met het zelfgewonnen vermogen is dit natuurlijk anders 
„Hetgeen door de beide echtgenooten staande het huwelijk verworven wordt 
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„is ook beider gemeenschappelijk eigendom. Bij overlijden wordt dit in twee 
„deelen verdeeld, waarvan de eene helft aan de langstlevende echtgenoot, 
„weduwe of weduwnaar, de andere helft aan de erfgenamen van den over
l e d e n e in de zooeven aangegeven orde vervalt", enz. 

En verder: „Ten aanzien van de goederen gelden dezelfde regelen als bij 
„sterfgevallen. De m a n b e h o u d t z i j ne p o e s a k a , e v e n z o o d e v r o u w 
„de h a r e . Wat tot het zelf gewonnen goed behoort, wordt althans bij 
„minderen, gelijkelijk tusschen de beide echtgenooten verdeeld." 

Voorts werd deze aangelegenheid in mindere of meerdere mate nog be
handeld in de volgende geschriften: 

„Over de primitieve vormen van het huwelijk en den oorsprong van het 
gezin" door Dr. G. A. Wilken, opgenomen in de Indische Gids, jaargang 
1880, deel I I , pag. 1188 e.V. 

„Iets over het landbezit in de Minahasa" door J. G. F. Riedel. Opgenomen 
in het Tijdschrift van Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indië, deel 14, 
pag. 1 e. v. Nieuwe serie deel IX pag. 3 e. v. 

„Bijdrage tot de kennis der oude geschiedenis van Noord-Celebes" door 
J. G. F . Biedel. Opgenomen in het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-en 
Volkenkunde, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten 
en "Wetenschappen, Deel XVII , vijfde serie, deel III . 

„De Minahasa in 1825". 
„Bijdrage tot de kennis der oude geschiedenis van Noord-Celebes" door 

,T. G. F. Biedel. Opgenomen in het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-en 
Volkenkunde, deel XVII I , zesde serie, deel I. 

„Over eenige maatschappelijke instellingen bij de inlandsehe Christenen 
in de Minahasa" door F. S. A. do Clercq. Opgenomen in het Tijdschrift van 
Nederlandsch-Indië 1871, afi. 3. 

„Het landbezit in de Minahasa" door G. A. Wilken. Opgenomen in de Mede-
deelingen vanwege het Nederlandsch Zending Genootschap, deel XVII, 2= stuk. 

Geheel in overeenstemming met bovcnaangehaalde geschriften en eigen 
waarnemingen en onderzoekingen bij de bevolking van de Minahasa, moet 
onderteekenaar dezes dan ook nadrukkelijk vorklaren, dat de v raag : 

I e : of volgens de Adat-kebiasaan in de Minahasa eene adoptie vernietigd 
kan worden, g e h e e l b e v e s t i g e n d b e a n t w o o r d m o e t w o r d e n . 

2 e : of eene adoptie door man en vrouw bewerkstelligd, na den dood van 
een der echtelieden door de(n) langstlevend e vernietigd kan worden, e v e n e e n s 
b e v e s t i g e n d b e a n t w o o r d m o e t w o r d e n . 

Ten slotte zij hier nog aangeteekend, dat eene uiterste wilsbeschikking of 
testament door Inlanders van de Minahasa, al dan niet voor een notaris 
gepasseerd, n i e t t e g e n d e „ A d a t - k e b i a s a a n " i n d r u i s c h t en dit 
testament wel degelijk opgevolgd moet worden , altijd mits dusdanige uiterste 
wilsbeschikking geene bepalingen bevat in strijd met de „Adat-kebiasaan" 
(adatrecht) der Minahasa. 

Menado 6 Februari 1914. A. L. WAWO-BDNTO. 

R e c h t s v r a a g . B e s l i s s i n g . 
Kan in de Minahasa eene adop- Ja, mits de verstooting gebeure 

tie, door twee echtelieden gezamen- met dezelfde formaliteiten als waar
lijk geschied, na den dood van een mee de adoptie is geschied, vnl. 
der adoptanteii door de(n) andere mits ze geschiede in tegenwoor-
worden te niet gedaan? digheid of na behoorlijke uitnoo-

diging van de familieleden van 
adoptanten en geadopteerden. 

O p m e r k i n g e n . 
1. Aan de juistheid, volgens het adatrecht, van de in deze door 

den raad vau justitie gegeven beslissing kan niet worden getwijfeld 
en de motiveeriug, voor den aangenomen adatregel door den raad 
aangevoerd, komt voor juist te zijn. 
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Vraagt men, waar dan de waarborg ligt dat de intrekking van de 
adoptie niet bloot willekeurig en zonder gegronde redenen plaats 
hebbe, dan moet het antwoord luiden dat die waarborg ligt in den 
adat-eisch vau tegenwoordigheid der familie van beide zijden en ia de 
waarschijnlijkheid dat de intrekking niet zal plaats vinden indien de 
meerderheid der familie de aangevoerde redenen niet voldoende acht. 

In dit geval waren, volgens gedaagdes in eersten aanleg gedane mede-
deelingen, die redenen daarin gelegen dat eischeresse, geadopteerde, na 
den dood van haar grootvader familiepapieren, die in een kist werden be
waard , had weggehaald en die in bewaring had gegeven aan deu predi
kant te Menado en zij hare adoptief-moeder met een bezem had geslagen. 

Of de gemelde waarborg voldoende is en of niet de wetgever in 
deze behoorde op te treden en rechterlijke controle op de vernietiging 
behoorde in te stellen (zie daarover CAEPENÏIEII ALTING, Regeling 
enz. I , 2 , blz. 1 5 5 , en 3 , blz. 181) is een andere vraag. 

Bij intrekking van de adoptie kunnen volgens bovenstaande ver
klaring (II) van A. M. Soemaikoe de reeds aan een geadopteerde 
geschonken goederen niet worden teruggenomeu. 

2. In de bovenstaande vonnissen is niet de vraag behandeld, of 
het notarieel-testament, waarbij de grootvader Manoppo, met onder
werping ter zake aan het Europeesch privaatrecht, over zijne nalaten
schap beschikte ten behoeve van zijne echtgenoote, als in rechte 
geldig moet worden beschouwd. Eene beslissing daaromtrent was dan 
ook onnoodig omdat èn erflater èn testamentair erfgename reeds waren 
overleden en beider nalatenschap ook anders aan dezelfde personen, 
de thans in geschil zijnde partijen, zouden zijn toegevallen. Uit eenige 
der boven afgedrukte verklaringen (zie V) blijkt dat testamenten in 
den laatsten tijd in de Minahasa meer en meer gebruikelijk worden. 

Aan de juistheid dier usantie moet worden getwijfeld. Het 
adatrecht kent geen testamenten , kent alleen boedelverdeeliugen door 
den erflater, mits met instemming zijner familieleden, tot stand ge
bracht. Ten hoogste kan dus aangenomen worden dat een testament 
van kracht is mits de familieleden na doode uitdrukkelijk of stil
zwijgend verklaren de bepalingen daarvan te zullen opvolgen. De 
meening, in de laatste zinsnede der verklaring van den heer Wawo-
Roentoe uitgedrukt, is dus vermoedelijk minder juist. 

Natuurlijk wordt dit niet anders door de omstandigheid dat de 
erflater zich ter zake van het testament had onderworpen aan het 
voor Europeanen geldend burgerlijk en handelsrecht, met opvolging 
van het bepaalde in artikel 13 A.B. De hier geregelde, beperkte, 
onderwerping toch kan alleen betreffen de persoon van dengene die 
zich onderwerpt (CAIIVENTIEE ALTING, Grondslagen van rechtsbedeeling 
in Nederlandsch-Indië, blz. 51) en dus onmogelijk van zoo wijde strek
king zijn dat eene nalatenschap, in strijd met de aanspraken, die 
volgens het adatrecht daarop kunnen worden uitgeoefend, door het 
Europeanenrecht zou worden beheerscht, met dieu effecte dat daardoor 
de evenbedoelde aanspraken zelfs zouden kunnen worden vernietigd. 



Zie Bundel III, biz. 1-2, 128-129, 142 LITH. J . SMULDERS <fe C ' 
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DOKPSINRICHTING EN GKRONDENBECHT (1910). 

I. U i t t r e k s e l u i t een r a p p o r t van den a s s i s t e n t 
r e s i d e n t van G o r o n t a l o L. 1\ Hoeke (1910) over 

de v r a a g , we lke a ls de i n l a n d s c h e gemeen
s c h a p in d ie a f d e e l i n g moet w o r d e n 

b e s c h o u w d ' . 

In deze afdeeling is van een zelfstandige positie van de gemeenten 
(kampongs) tegenover het district niets te bekennen, en de kampong-
hoofdeu treden hier niet zelfstandig op tegenover de districtshoofden 
als vertegenwoordigers van hunne gemeenten ; zij zijn niet anders 
dan tusschenpersonen tusschen de bevolking en het districtshoofd en 
uitvoerders van de bevelen van den laatste. 

Niet zij zijn het die opkomen voor de belangen hunner gemeenten en 
zoo hiervan al sprake mag zijn, gaat alles uit van het districtshoofd. 

Hier vindt men dus juist het omgekeerde van het hetgeen hier
omtrent is geconstateerd in de Minahasa, waar de gemeente zich 
om zoo te zeggen ten koste van het district ontwikkeld heeft. De 
gemeente neemt hier dus geen zelfstandige positie in tegenover het 
district, terwijl de kamponghoofden over het algemeen nog te weinig 
ontwikkeld zijn en te weinig zelfstandigheid bezitten om voor de 
belangen hunner gemeenten op te komen. 

Waar van de Javasche gemeente-ordonnantie reeds vermeld wordt, 
dat zij den tijd vooruit loopt, zal dat hier in nog meerdere mate 
het geval zijn, waar het een afdeeling geldt, die eerst twintig jaren 
geleden onder rechtstreeksch bestuur werd gebracht, waar men nu nog 
met eigen rechtspraak te doen heeft, en waar het peil der kampong
hoofden, en meer nog dat van de overige leden van het negorij-
bestuur, wat ontwikkeling betreft, nog laag staat, en kamponghoofden, 
die bepaald voor hun taak berekend zijn, nog tot de uitzonderingen 
behooren. 

Onder die omstandigheden kon het bestuur hier met anders dan 
streng centraliseerend zijn, omdat alle maatregelen in het belang der 
negorijen van het districtshoofd uitgaan, en ligt de autonomie van 

i Voor de beantwoording van dezelfde vraag voor de Minahasa, zie boven 
serie M blz. 25 vgg. — Noot van de commissie. 
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de kampongs nog in de verre toekomst. Om die reden ben ik dan 
ook geen voorstander van het denkbeeld om voor deze afdeeling een 
gemeente-ordonnantie in het leven te roepen, omdat men daarmee 
den tijd vooruit zou loopen en de behoefte aan een dergelijke 
regeling zich hier nog niet heeft doen gevoelen. 

II . U i t t r e k s e l s u i t h e t z e l f d e r a p p o r t b e t r e f f e n d e 
a g r a r i s c h e t o e s t a n d e n . 

1. O n w e t t i g g r o n d b e z i t . Onwettig grondbezit komt in het 
onder het rechtstreeksch bestuur gebrachte gedeelte der afdeeling 
Gorontalo nog veel voor, nl. grondbezit in strijd met het in Staats
blad 1875 n°. 179 opgenomen beginsel dat het gebruiksrecht op den 
grond niet vatbaar is voor vervreemding aan niet-inlanders en dat 
alle overeenkomsten, die zoodanige vervreemding rechtstreeks of 
zijdelings ten doel hebben, van rechtswege nietig zijn. 

Wil men aan dergelijke overeenkomsten nietigheid verbinden, en 
dit is gewenscht om een einde te maken aan het hier veelvuldig 
voorkomend onwettig grondbezit, dan dient de toepasselijkheid vau 
het beginsel zelf buiten allen twijfel te zijn. Zoolang men aan de 
geldigheid van het beginsel twijfelt, kan men geeu nietigheid aan de 
bovenbedoelde overeenkomsten verbinden, en zal het onwettig grond
bezit in deze afdeeling toenemen en men nooit een gezonden toe
stand kunnen komen. 

De feitelijke toestand is thans dat gebruiksrechten der inlanders 
wel degelijk vervreemd worden aan niet-inlanders en dit het meest 
voorkwam in de meest afgelegen districten dezer afdeeling : Pagoe-
jaman, Boalemo en Pagoeat, waar het Europeesch bestuur zich het 
minst heeft doen gelden. Den Europeaan of Vreemden Oosterling 
kan het niet schelen of hij de gronden al dan niet wettig bezit of 
in gebruik heeft, omdat hij weet dat de Gorontalees, vooral in 
afgelegen streken, te goeder trouw is en men hem nooit in zijn 
onwettig bezit zal storen. Daarenboven is de inlander, zoo hij al 
een actie tegen een niet-inlander zou gaan instellen, nog daardoor 
in het nadeel, omdat, gesteld dat de inlander in zijne rechten wordt 
hersteld, het nog niet zeker is, of de niet-inlander geene tegen-
vordering zou kunnen instellen ter zake van hetgeen de inlander 
genoten heeft voor het verlaten zijner gronden, zulks om reden 
dat een terugvordering daarvan niet uitdrukkelijk is uitgesloten. 

Meestal is de inlander te arm om hetgeen vroeger door hem ge
noten werd terug te betalen, en hiervan is het juist, dat de niet-
inlander gebruik weet te maken om in het bezit te komen van 
gronden van inlanders. 

Vervreemding van bezitsrechten komt vooral voor, doordat inlanders 
bij Europeanen en Vreemde Oosterlingen in het krijt staan en zij 
niet in staat zijn het genotene terug te betalen. Wel wetende dat 
hun bezit onwettig is, maakt in vele gevallen niet het bezitsrecht 
op den grond, doch de op den grond staande klapperboomen het 
onderwerp der overeenkomst uit, wat in de practijk op hetzelfde 
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neerkomt, daar de grond, zoolang er klapperboomen op staan, voor 
geen andere cultuur kan worden benut. Het heet dan dat de inlander 
alleen zijn klapperboomen verkoopt, terwijl van den grond niet 
gerept wordt. 

Dit is de feitelijke toestand, waaraan zoo spoedig mogelijk een 
einde dient te worden gemaakt, wil men het beginsel in Staatsblad 
1875 n°. 179 niet een doode letter doen blijven. Zonder onbillijk te 
zijn tegen den niet-inlander, die de gronden of klapperaanplantingen 
reeds vele jaren in bezit of in gebruik heeft, zou men den feitelijken 
toestand tot een wettigen kunnen maken door de bezitters in de ge
legenheid te stellen binnen een zoo kort mogelijken termijn öf een 
wettigen titel op die gronden aan te vragen of die gronden weder 
te abandonneeren, en voor het vervolg transacties, vervreemding van 
bezitsrechten beoogend, niet allleen nietig te verklaren met uitsluiting 
van een actie tot terugvordering van hetgeen door den inlander ont
vangen of genoten is, doch ook straffen te stellen op het onwettig 
occupeeren van gronden. 

2. O v e r e e n k o m s t e n t o t o v e r d r a c h t of v e r p a n d i n g 
van p l a n t s o e n . In deze afdeeling komen voor //overeenkomsten 
tot afstand van klappertuinen// (boomen) ni. aanplantingen ter ver
krijging van een product voor de Europeesche markt, en //de wel
vaart van een deel der bevolking hangt er ook derhalve van deze 
cultuur af//. De //klapperboomen worden dikwijls verkocht of ver
pand zonder den grond waarop ze staan, zoodat de eigenaar van 
de boomen dikwijls niet de rechthebbende op den grond is, een 
toestand die met onze begrippen niet overeenkomt, omdat volgens 
ons recht de eigendom van den grond zich uitstrekt tot alles wat 
zich op den grond bevindt T //. 

Vaak //speculeeren de handelaren op de behoefte der bevolking 
om dadelijk over contanten te kunnen beschikken. In dit geval ver
pandt de Gorontalees, de kleine man, zijn klapperboomen, die hij 
later meestal niet meer kan inlossen, en het zijn niet altijd de 
Europeanen en vreemdelingen doch meest Gorontaleezen zelf, die op 
deze wijze tegen lage prijzen in het bezit van klapperaauplantingen 
komen//. 

3. G e m e e n e g r o n d . //In deze afdeeling komt geen communaal 
bezit voor, terwijl verdeeling van familiegoederen hier plaats heeft 
door de sjarat, volgen de godsdienstige wetten.// 

1 Volgens het Europeanenrecht brengt liet recht op den grond een v e r-
m o e d e n mede van recht op hetgeen met dien grond organisch of mechanisch 
is verbonden. Het tegendeel is echter mogelijk en door de wet in het minst 
niet uitgesloten. Juist is echter dat de toestand, volgens welken het recht op 
plantsoen afgescheiden is van het recht op den grond, volgens adatreeht (en 
niet enkel in Gorontalo) veelvuldig voorkomt. — Noot van de commissie. 
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G O R O N T A L O ENZ. 
N". 4. 

VERJARING (1901). 

Brief van den controleur van Limbotto aan den assistent-resident 
van Gorontalo van December 1901. 

Ik heb de eer UWEdG. mede te deelen, dat de verjaringstermijn 
van 30 jaar voor de grondquesties reeds sedert geruimen tijd door 
den madjelis werd aangenomen en dat alle hoofden volkomen van 
het nut daarvan overtuigd zijn. 

Niet alleen de reden, dat er te weinig grond in de nabijheid 
zou zijn voor het aanleggen van tuinen, deed hen tot de regeling 
overgaan, doch ook de moeielijkheid om na 30 jaar nog op betrouw
bare grondslagen een rechtvaardig vonnis te vellen. Tegen de ver
klaring mij door den controleur van G o r o n t a l o gezonden, hadden 
de hoofden niet alleen geen bezwaar, doch zij vonden dat de ver
jaringstermijn ook in andere grondquesties en in het algemeen in 
civiele zaken kan worden van kracht verklaard, en bijv., wanneer 
iemand 30 jaar ongestoord in het bezit van een stuk grond was 
geweest, niemand hem dan meer vau zijn rechten zou kunnen ontzetten. 

De zaak was reeds sedert geruimen tijd door mij met de hoofden 
besproken, doch daar ook de hoofden van P a g o e j a m a n en K w a n -
d a n g nog moesten onderteekenen, kon bedoelde aangelegenheid eerst 
thans worden afgedaan. 

S o e r a t p e n g a k o e a n . 

Bahwa kami jang bertanda dibawah soerat ini jaïtoe : 
UNO VAN GOBEL marsaoleh district T i b a w a, 
BOELANGKODO'E DANCÜA walaapoeloe district T i b a w a, 
AcHMADi ADAM marsaoleh district B a t o e d a ä , 
Moö HOEMONGGIJO marsaoleh district P a g o e j a m a n , 
ANETTO UNO marsaoleh district K w a u d a n g , 
SANDER UNO walaapoeloe district K w a n d a n g , 
SAKRAIN O L I Ï marsaoleh district A t t i n g g o l a , 

kami sakalian menjatakan, bahwa kami soedah moepakat dan 
bertimbang dihadapau toean Controleur di L i m b o t t o dan soedah 
memberi masihat bahwa atoeran lama jaïtoe kalau ada sapotong 
tanah jang diboeka dan bekas kebon, maskipoen tanah itoe soedah 
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ditinggal atau tiada dipelihara lagi, selamanja lagi boleh diampoeujaï 
oléh orang jang moelai memboeka tanah atau berkebon atau oleh 
ahli warisnja sabeloemnja mereka itoe djoeal atau melepaskan haknja 
dengan maksoednja sendiri. Atoeran itoe ditimbang djadi kasoesahau 
dan karoegian orang pedoedoek negeri, sebab segala tanah hoetan 
lekas akan djadi habis dan orang jang akan berkebon lebih lama 
lebih djaoeh dia mesti mentjahari tanah, dan tanah jang dekat dari 
perkampoengan orang banjak tiada boleh diganggoe, maskipoen tiada 
bergoena lagi pada orang lain, pëndëknja orang pedoedoek negeri 
lebih lama lebih banjak bertambah-tambah tetapi tanah perkebonan 
lebih lama lebih koerang, maka itoelah mendjadikan kesoesahan 
dan keroegian orang pedoedoek jang akan berkebon dan djadi alangan 
dalam pentjahariannja orang itoe. 

Maka dari sebab itoe, timbangan dan pikiran kami, haroeslah 
dioebahkan atoeran baroe, bahwa tanah bekas kebon atau lain-lain 
jang soedah ditinggalkan kosong atau tiada lagi dipelihara lebih 
dari tiga poeloeh tahoen lamanja, akan diseboet tanah jang soedah 
ditinggal njata-njata dan dikombalikan kapada negeri, ertinja tiada 
ada lagi orang berhak diatas tanah itoe (Staatsdomein). 

Lagipoen kami menjatakan atoeran jang diseboet ini, atoeran baroe. 
Waktoe Radja M o n o a r f a lagi djadi Radja di G o ron t a io soedaii 
ditjoba moelai dipakai dan beberapa kepoetoesan madjelis di G o r o n 
t a l o didalam hal tanah soedah menoeroet atoeran itoe. 

Diboeat di L i m b o t t o pada hari Selasa tanggal tiga hari boel an 
December tahoen 1900 satoe. 

Hier volgen de handteekeningen. 

Eene gelijkluidende overeenkomst werd op 9 November 1901 ge
sloten door den marsaoleh en den walaäpoeloe van ieder der districten 
Kotta, Kabila, Telaga, Tapa en Bonë der onderafdeelin g Gorontalo. 



SERIE N. 

GORONTALO ENZ. 

N°. 5. 

REGEERINGSRAPPORT NOPENS DE TOESTANDEN IN DE 
ONDERAFDEELING BOALËMO DER APDEELING 

GORONTALO (1912). 

Kort overzicht omtrent het vroegere 
en het tegenwoordige bestuur. 

Inlandsch bestuur. 

Kampongbestuur. 

Bevolking. Cijferverhoudingen. 

Ten tijde der zelfbesturen be
hoorde het district P a g o e j a m a n 
der tegenwoordige onderafdeeling 
B o al ë ra o tot het rijkje Lim-
b o t t o . Het district B o a l ë m o 
was een zelfstandig rijkje, terwijl 
het district P a g o e at een onder-
hoorigheid was van den radja van 
Go r on t al o. 

Elk der districten dezer onder
afdeeling wordt bestuurd door een 
districtshoofd of m a r s a o l e h . Die 
van P ago ea t wordt bijgestaan 
door een onderdistrictshoofd of 
w a l a ä p o e l o e . De districten Pa
g o e j a m a n en B o a l ë m o zijn 
zoo klein, dat een onderdistricts
hoofd daar niet noodig is. 

De kamponghoofden of t aoe-
d a ä ' s worden bijgestaan door den 
d j o e r o e k a l a m (schrijver), die 
gewoonlijk ook als vervanger van 
het kamponghoofd optreedt, en de 
k a p a l a - d a p o e r s , welke laatste 
elk het toezicht hebben over huis
gezinnen. 

De bevolkingssterkte op het einde 
van 1911 was als volgt: 
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Mannen. 

Pa. g o ej a m a n . 

Totaal 

2483 

1371 

1072 

4926 

Vrouwen. 

1937 

1105 

940 

3982 

Kinderen. 

3455 

2125 

2031 

7611 

Totaal. 

7875 

4601 

4043 

16519 

Aantal 
huis

gezinnen. 

1082 

697 

680 

2459 

Deze cijfers leveren een eigen
aardig beeld omtrent de samen
stelling der bevolking. De helft 
der volwassen mannelijke bevol
king, die iu aantal de vrouwelijke 
met i overtreft, is ongehuwd, 
terwijl van de volwassen vrouwen 
-y ongehuwd is. 

Het aantal kinderen per huis
gezin bedraagt iets meer dan 3. 

Bij elkaar genomen wijzen deze 
cijfers op een hoogst ongezonden 
toestand. Er schijnt een groote 
kindersterfte te heerschen, terwijl 
overspel aan de orde van den dag 
moet zijn (hetgeen de hoofden 
erkennen, niet gesproken van andere 
sexueele ondeugden, die zeker uit 
deze verhoudingen voortvloeien). 

Het ongunstigst zijn de cijfers 
voor het district P ago eat. Zooais 
boven reeds werd vermeld, be
hoorde dit district vóór 1889 aan 
de radja's van G o r o n t a l o , die 
er hun goudwasscherijen hadden 
en daarvoor, en ook voor het 
zoeken van boschproducten, hunne 
lieden er heen zonden. Men had 
daar steeds een vlottende bevolking 
en dat is tot op den huidigen dag 
zoo gebleven. Het tegenwoordige 
districtshoofd verklaarde dat op de 
10 lieden, die men in Pa go ea t 
aantreft, er zeker 7 nog in Goron
talo geboren blijken te zijn. 

Minder sterk treedt dit ver
schijnsel op in B o a l ë m o , dat 
ook reeds vroeger een eigen radja 
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Landbouw. 

Rechtspraak. 

1 Zie Adatrechtbundel V blz. 464. 

bezat, en ook in P a g o e j a m a n , 
waar de bevolking de meer ge
vestigde leefwijze van het naburige 
Gorontalo overnam, al uitte dit 
zich nog niet door het samenwonen 
in kampongs. 

Waar in de eerste tijden geen 
sprake zal zijn, met het oog op 
de geringe bevolking, van ont
ginning dier uitgestrekte terreinen, 
kan men niet anders hopen, dan 
dat vele gronden in erfpacht zullen 
kunnen worden uitgegeven, ten 
einde de ontwikkeling dezer streken 
te bevorderen. Deze agrarische aan
gelegenheden brengen de grond
rechten der bevolking in gedachte. 

; Men kent hier slechts erfelijk indi
vidueel bezit. Dit beslaat nog slechts 
een klein gedeelte der oppervlakte 
van het district. Aan de versprei
ding van genoemd grondbezit be
merkt men duidelijk, dat de be
volking van de zeezijde is geïm
migreerd. Het strekt zich uit in 
hoofdzaak in de vlakte langs de 
rivieren, vooral aan de mondingen. 

De tusschengelegen bergruggen 
bestaan nog vrijwel uit woeste 
gronden. 

Voor uitroeiing van het bosch 
behoeft men nog niet bang te zijn. 
Het meeste persoonlijk grondbezit 
is nog erg onvast. Men bebouwt 
de tuinen een à twee jaren met 
miloe of padi en is dan wegens 
de weinig intensieve bewerking ge
noodzaakt andere gronden te ont
ginnen. Na een vijfjarige verlating 
komen de gronden weer terug aan 

; het Gouvernement. Slechts de klap-
pertuinen in de nabijheid der kust 
worden niet meer verlaten. 

Bij Staatsblad 1889 n°. 95 > werd 
i de inheemsche bevolking der Go-
| rontaleesche landschappen gelaten in 

— Noot van de commissie. 
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1 Een gouvernementsreclitbauk. 
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het genot harer eigen rechtspleging. 
Deze heeft plaats door twee 

soorten rechtbanken, ni. de groot e 
madje l i s te G o r o n t a l o 1 en de 
k le ine of gewone madje l is 
op elk der onderafdeelingshoofd-
plaatsen. 

Door den grooten mad je l i s 1 

worden slechts berecht een aantal 
in voormeld Staatsblad opgesomde 
belangrijke crimineele zaken. 

De overige misdrijven, alle over
tredingen en civiele zaken worden 
berecht door den kle inen ma
djelis. 

In artikel 8 van vd. Staatsblad 
is bepaald, dat bij de uitoefening 
van zijn rechtsmacht de g roo te 
mad je l i s 1 moet toepassen de ten 
aanzien van de inlanders in de onder 
's gouvernements rechtstreeksch be
heer staande landen vigeerende 
strafbepalingen. Omtrent de rechts
pleging voor den k le inen ma
djel is staat niets vermeld, en 
het bovenstaande voert tot de con
clusie dat de kleine madjelis tot 
het toepassen van bedoelde bepa
lingen nie t verplicht is. Hij is be
voegd ook adat-delicten te straffen, 
die bij de gouvernementsrechtspraak 
niet strafbaar zijn. 

De hoofden der onderafdeeling 
Boalëmo durven niet tot het laat
ste over te gaan, omdat ze meenen 
alleen de gouvernementsbepalingen 
te moeten volgen. 

Dat de hoofden gaarne bestraffing 
van adat-delicten zouden zien plaats 
hebben, blijkt wel uit een rekest 
der kamponghoofden van Boalëmo, 
met den inhoud waarvan de districfcs-
hoofden accoord gaan.N.b.m. echter 
is hun verzoek overbodig. Het boven-
aangehaald Staatsblad geeft indirect 
den k l e i n e n madjelis de in het 
rekest gevraagde bevoegdheid. 
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HET TORADJA-GEBIED. 
N°. 3. 

UITTREKSEL UIT „PAPA I WOENTE" DOOR ALB. C. KRUYT 
IN „MEDEDEELINGEN VAN WEG-E HET NEDERLANDSCIIE 

ZENDELING-GENOOTSCHAP" DEEL LIV, blz. 201 v. (1910). 

I. S c h u l d e n r e c h t . A (blz. 206). //Eens gebeurde het dat een 
jongen to Pebato door zijne ouders en door de overige familie ver
stouten werd om zijn herhaald scbuldenmaken. Een Toradja komt 
niet licht tot zulk een daad want de stem des bloeds spreekt bij 
deze communistisch levende stammen veel sterker nog dan bij ons. 
Het jonge mensch had het dan ook heel bar gemaakt en zijne 
schuldeischers (Mohammedaansche kooplieden) voerden hem naar het 
strand van Mapare vanwaar hij waarschijnlijk als slaaf naar het 
Kaïlische zou worden gebracht. Dit kon Papa i Woente niet velen. 
Ofschoon de verstootene slechts een zeer verre bloedverwant van 
hem was, stelde hij zich dadelijk borg voor hem en de jonge man 
werd niet uit zijn land gevoerd.// 

B (blz. 217). //Een van de gewoonten der Toradja's, waaruit 
soms oneindige verwikkelingen voortkwamen, was deze: wanneer 
iemand een schuld had en hij betaalde deze na herhaalde aan
maningen niet, dan had de schuldeischer het recht het bedrag van 
de schuld, en meer dan dat, van een ander die niets met de zaak 
te maken had , weg te nemen. Deze laatste moest zijn verlies dan 
maar verhalen op den oorspronkelijken schuldenaar. Deze noodlottige 
gewoonte, die dadelijk door het Gouvernement is afgeschaft, vindt 
ïiaar oorsprong in het communisme dezer stammen : oorspronkelijk 
was er geen persoonlijk bezit, alle eigendom behoorde aan den 
geheelen stam. Had iemaud uit een anderen stam dus iets te vorderen, 
dan kwam het er niet op aan wie hem betaalde, al had ook een 
bepaald persoon de schuld aangegaan.'/ 

IL R e c h t s p r a a k (blz. 208 v.). //Een van de voornaamste werk
zaamheden van een Toradjasch hoofd was vroeger om rechtszaken te 
bespreken. Het winnen van een geding hing toen nagenoeg alleen 
af van van de welsprekendheid en slagvaardigheid van het hoofd 
die de zaak verdedigde. De beide partijen, door hunne hoofden ver
tegenwoordigd, pleitten zoolang tegenover elkaar, tot de een niets 
meer wist te antwoorden op de woorden van den ander; dan was 
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zwijgen toestemmen, erkennen van onrecht, en het pleit was door 
den anderen gewonnen. Bleef geen van beide partijen het antwoord 
schuldig, dan kon de zaak door niets anders beslist worden dan 
door het plegen van geweld (en hieruit ontstond dan natuurlijk de 
oorlog) of door het toepassen van een godsoordeel. 

Iemand behoefde volstrekt niet hulp te zoeken bij zijn eigen 
dorpshoofd. Wanneer hij meer vertrouwen had in een ander hoofd, 
kon hij ook dezer hulp vragen in zijne zaak. En gewoonlijk zocht 
men hulp bij hen die een naam hadden gekregen in het winnen van 
rechtzaken. De hoofden waren er dan ook trotsch op wanneer velen 
hun hunne belangen toevertrouwden. //De trap van zijn huis is glad-
gesleten (van het op- en af gaan der talrijke cliënten)// was dan ook 
een lofspraak die een hoofd gaarne op zich zag toepassen. 

. . . Om eene zaak te willen bepleiten behoorde men ook een zekere 
mate van onzelfzuchtigheid te bezitten. Wanneer de zaak verloren 
werd, was toch het hoofd van de verliezende partij verplicht een 
gedeelte van de boete die een gevolg was van dit verliezen, mede 
te betalen, ook al had hij oorspronkelijk niets met de zaak te maken 
Daartegenover stond dat de verdediger bij het winnen der zaak een 
gedeelte van de geïnde boete voor zijn moeite ontving.// 



SERIE O. 

HET TORADJA-GEBIED. 
N°. 4. 

UIT E E N REGEERINGSRAPPORT B E T R E F F E N D E INLANDSCHE 
GOUDGRAVERIJEN IN DE ZELFBESTURENDE LAND

SCHAPPEN VAN DE TOENMALIGE ONDER-
AFDEELING TOMINIBOCHT IN VER

BAND MET DE INDISCHE 
M I J N W E T VAN 1899. 

(1900). 

In de landschappen S a o e s o e , P a r i g i , A m p i b a b o e , T o r i -
b o e l o e , K a s i m b a r , S i g e n t i , M o o e t o n en T o d j o , waarvan 
de zelfbestuurders het recht tot het verleenen van vergunningen tot 
het doen van opsporingen en van concession tot ontginning bij con
tract aan het gouvernement hebben overgedragen, en waar de 
algemeene politieke toestand thans van dien aard is, dat tegen het 
openstellen dier landschappen voor de particuliere mijnindustrie geen 
bezwaren meer bestaan, wordt door de bevolking op vele plaatsen 
goud gewonnen uit aluviale afzettingen, voorkomende op de beddingen 
of in de nabijheid van rivieren. Daarbij worden verschillende werk
wijzen gevolgd t.w. 

Ie het wasschen van het rivierzand uit de rivierbeddingen; 
2e het afgraven van de rivieroevers; 
3e het maken van kuilen of putten en dergelijke in goudhoudende 

grond ; 
4e het graven van kanaaltjes of goten gevoed door regen- of 

rivier-water, met het doel de goudhoudende aarde in den omtrek uit 
te laten spoelen. 

De bedding van een rivier, wordt, wanneer daarin goudhoudend 
zand, voldoende voor eene winstgevende exploitatie, wordt aangetroffen, 
als het gemeenschappelijk eigendom van de ingezetenen van een dorp 
of een complex van dorpen beschouwd, en het is niemand veroorloofd 
zonder toestemming van den vorst of van het dorpshoofd goud te 
wasschen. 

De andere wijzen van goudwinning hebben plaats voor rekening 
van een of meer personen, die dan als eigenaren der ontginningen , 
met uitsluiting van anderen, worden beschouwd. 

Het afgraven of afstooten van de aarde langs den meestal steilen 
oever van eene rivier levert weinig bezwaren op, zoodat de goud-
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ontginningen langs de rivieroevers dan ook eene groote lengte kunnen 
hebben en bovendien onderling bepaalde grenzen bezitten. 

Om echter dieper landwaarts en ouder de oppervlakte van den 
bodem te kunnen doordringen worden betere werktuigen , meer werk
kracht en volharding vereischt dan waarover de inlandsche bevolking 
kan beschikken. Het gevolg hiervan is, dat de eigenaren van der
gelijke oevergravingen nooit de behoefte hebben gevoeld van eene 
nadere begrenzing hunner terreinen aan de landzijde, daar men aan 
die zijde zeer langzaam vordert en nagenoeg geen kans ziet op eens 
anders terrein te stuiten. Om dezelfde redenen missen de mijnputten 
en kanaalstelsels en dergelijke terreinen voor de goudwinning der 
inlandsche bevolking bepaalde grenzen onderling, waaromtrent de 
adat ook zwijgt. 

De geschetste toestand neemt echter niet weg dat de eigenaren 
van goudontginningen geacht worden aanspraak te mogen maken op 
eene uitgestrektheid terrein, aan die zijde waar het hunne niet be
grensd wordt, groot genoeg om voor zich en hunne nakomelingen 
ten eeuwigen dage op dezelfde wijze te kunnen doorwerken. 

Waar het in de bedoeling van artikel 6 onder: 2 der Indische Mijnwet 
ligt, om ten opzichte van deze ontginningen de rechten der Inland
sche bevolking te ontzien, komt het wenechelijk voor ten behoeve 
van die ontginningen een maximum uitgestrektheid terrein te be
palen , die bij het verleenen van vergunningen tot het doen van 
mijnbouwkundige opsporingen of van mijnconcessies op verzoek der 
eigenaren zou moeten worden geënclaveerd om geen ontevredenheid 
op te wekken. 

De besprekingen met de bestuurders dier landsshappen hebben tot 
resultaat gehad, dat die uitgestrektheid zou moeteii bedragen : 

Ie Voor oeverafgravingen eene breedte van 150 vademen land
waarts, gemeten langs de geheele lengte tusschen de grenzen langs 
den rivieroever; 

2e voor mijnputten en dergelijke uitgravingen een cirkel van 150 
vadem straal daarom heen ; 

3e voor het stelsel van kanaaltjes of goten, de grootte van het 
terrein, waarvan de grond bij regen of hoogen waterstand nog in 
de kanaaltjes of goten zou kunnen afspoelen. Natuurlijk hangt de 
uitgestrektheid van dat terrein af van de uitgestrektheid van het 
goten- of kanaleusysteem en de capaciteit daarvan, en zou voor elk 
geval slechts kunnen worden bepaald na plaatselijk onderzoek en 
overleg met de belanghebbenden en hunne hoofden of bestuurders. 

Verder wordt in artikel 6 der Indische Mijnwet naast //inlandsche 
bevolking// de daarmede gelijkgesteld en genoemd. In deze streken 
worden echter tot dusver slechts de inwoners van het landschap, de 
inheemsche bevolking dus, toegelaten tot de winning van goud in 
dat landschap en zou het, om redenen die niet nader behoeven te 
worden toegelicht, wenschelijk zijn dezen toestand te bestendigen, 
alzoo de deur niet te openen voor de met de inlandsche bevolking 
gelijkgestelden m. a. w. Vreemde Oosterlingen. 
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Onder //rechthebbenden op den grond// kunnen hier slechts worden 
gerekend de rechthebbenden op gronden, die nog worden geoccupeerd 
of geoccupeerd zijn geweest ; in het laatste geval echter alleen 
wanneer de gronden na 7 tot 10 jaren verlaten te zijn, daarop nog 
zichtbare kenteekeneii van ontginning kunnen worden geconstateerd, 
anders worden zij beschouwd te behooreu tot hetgeen wij //woeste 
gronden// zouden noemen. 
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HET TORADJA-GEBIED. 
N°. 5. 

UIT E E N REGEEKINGSKAPPOKT (1906). 

Dat de Possostreek een deel vormde van Loewoe, dat wisten wij 
niet. Er werd een politiek contract gesloten met kabosenja's uit dé 
benedenlanden der Posso-depressie, die tot geeue politieke handeling 
bevoegd waren. Wij wisten dat niet. En zij vatten de portee hunner 
handeling niet, toen zij, geschenken ontvangend, kruisjes plaatsen 
onder de papieren contracten. 

Ik had door mijne reizen langs de kustlandschappeu gezien, dat 
de bevolking voorschotten placht te nemen voor de inzameling van 
boschproducten en levering van copra. Nu kwam het veel voor, dat 
men van het eene voorschot in het andere verviel en de schuld 
daardoor toenam. De renteberekening was hoog. Het was niet zelden, 
dat ik den voorschotnemer in pandelingschap zag overgaan bij den 
voorschotgever. Ik had niet den indruk dat het winnen van bosch
producten en het bereiden van copra in het voordeel was van den 
producent. De eenige, die er zij bij spon, was de tusschenhande-
laar i . De groothandel had mij ook wel eens geklaagd over de 
afschrijving van groote sommen, die aan kredieten waren verstrekt 
en niet inbaar bleken te zijn. Ophouden met geven van voorschotten, 
daartoe kon de handel niet overgaan wegens de concurrentie. Dat 
deed mij den kleinen luiden den raad geven zich aan te sluiten, de 
producten aan te bieden op stapelplaatsen en te trachten geen voor
schotten aan te nemen ' . 

Er bestaan thans zeer eenvoudige vormen van rechtspleging in 
Midden-Celebes. Het is noodig, dat de vormen beschreven worden 
ter bevordering van eenheid en eenvoud. Dit werk zal nog gedaan 
moeten worden 2. 

1 Omtrent de van gouvernementswege genomen maatregelen tegen deze 
tusschenhandelaren (todo) en het geven van voorschot, vgl. „de Bare'e-
sprekende Toradja's van Midden-Celebes" van dr. Adriani en Aib. C. Kruyt, 
Batavia, 1912, I I , blz. 303, 305. — Noot van de commissie. • 

2 Zie de regeling hieronder blz. 177. — Noot van de commissie. 
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N°. 6. 

G E W E S T E L I J K E REGELING NOPENS DE INHEEMSCHE 
RECHTSPRAAK (1907). 

Het vaststellen van de hier volgende regeling, bedoeld in bundel V 
blz. 374, heeft indertijd bij de Indische regeering geen instemming 
gevonden. In afwachting echter van een nieuwe regeling, waarvoor 
de resident van Menado laatstelijk in October 1913 een ontwerp 
inzond, wordt de regeling van 1907 nog steeds als leidraad gebruikt, 
behoudens dat de vonnissen niet meer door den assistent-resident 
van Midden-Celebes worden bekrachtigd. 

_ Het schijnt in de bedoeling te liggen een nieuwe regeling te doen 
uitgaan van de zelfbesturen onder goedkeuring van het gewestelijk 
bestuur, en daarbij aandacht te schenken aan de vraag, door hoe-
danige bepalingen de opleiding van de inlandsche hoofden tot goede 
rechters het best kan worden bevorderd. 

R e g e l i n g der r e c h t s p l e g i n g over de o n d e r d a n e n der 
i n l a n d s c h e z e l f b e s t u r e n in de a f d e e l i n g M i d d e n -

C e l e b e s der r e s i d e n t i e M e n a d o , vas tges te ld bij 
r e s i d e n t s b e s l u i t van l ä J u l i 1907 n°. 50 3. 

ARTIKEL 1. 
Als onderdanen van de inlandsche zelfbesturen worden beschouwd 

alle personen, van welken landaard ook, die in de betrokken land
schappen verblijf houden en niet behooren tot een der in het volgend 
artikel omschreven categoriën. 

ARTIKEL 2. 
Als rechtstreeksche onderdanen van het Nederlandsch Indisch 

Gouvernement worden beschouwd 

a. alle Europeanen en daarmede gelijkgestelden ; 
b. alle bedienden van Europeanen en met deze gelijkgestelden, 

voor zoover zij niet behooren tot de inheemsche bevolking der 
zelf besturende landschappen van Midden-Celebes; 

c. alle personen, onverschillig van welken landaard, gevestigd 
binnen de grenzen der Gouvernements-etablissementen ; 

(l. alle personen in dienst van het Gouvernement, onverschillig van 
welken landaard ; 

12 
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e. alle gewezen dienaren van het Gouvernement, met uitzondering 
van hen, die behooren tot de inheemsche bevolking der zelf-
besturende landschappen van de afdeeling Midden-Celebes ; 

f. alle Chineezen , Arabieren en andere vreemde Oosterlingen ; 
(j. alle niet tot de inheemsche bevolking van de zelf besturende land

schappen der afdeeling Midden-Celebes behoorende personen, ge
vestigd op ondernemingen van land- of mijnbouw, die gedreven 
worden door onderdanen van het Gouvernement. 

AETIKEL 3. 

I . Onderdanen van de inlandsche zelfbesturen in de afdeeling 
Midden-Celebes staan echter te recht voor de Gouvernements 
rechters en rechtbanken ter zake van misdrijven en overtredingen: 

a. begaan in medeplichtigheid met Gouvernements-onderdanen; 
(). tegen de in- en uitwendige veiligheid van Nederlandsch-

Indië, behalve die tegen de veiligheid van de in de afdeeling 
Midden-Celebes gelegen zelf besturende landschappen ; 

c. betrekking hebbende op de belastingen en andere inkomsten 
van het Gouvernement ; 

d. ten aanzien van onderzeesche telegraafkabels ; 
e. ten aanzien van de bepalingen op het invoeren, uitvoeren of 

vervoeren van vuurwapens, buskruit en ander oorlogsmateriaal ; 
f. ter zake van zeerooverij en slavenhandel ; 

I I . Civiele vorderingen, waarbij onderdanen van de zelfbesturen te 
zamen met Gouvernements onderdanen als gedaagden optreden, 
worden door den Gouvernementsrechter berecht. 

AETIKEL 4. 

Onverminderd de rechtsmacht van den rijksraad, bedoeld in de 
ordonnantie van 6 Februari 1882 (Staatsblad N° 28) " is de uit
oefening der rechterlijke macht in de inlandsche zelfbesturende land
schappen der afdeeling Midden-Celebes opgedragen aan : 

a. het hoogste hoofd van het bestuur in elk landschap als alleen
sprekend rechter (landschapsgerecht) ; 

b. de inheemsche rechtbanken (landschapsrechtbank). 

AETIKEL 5. 

De rechtspraak van de rechters en rechtbanken der inlandsche 
zelfbesturende landschappen geschiedt met inachtneming van de in 
dit reglement opgenomen bepalingen. 

AETIKEL 6. 

I . De inheemsche rechters en rechtbanken doen, voorzoover de 
zaak niet beheerscht wordt door van de bevoegde autoriteit 
uitgegane bepalingen, uitspraak overeenkomstig de in de be-

1 Bij Stbl. 1904 n°. 234 werd, naast den rijksraad te Menado (een gouver
nementsrechtbank) , een tweede rijksraad (eveneens gouvernementsrechtbank) 
opgericht te Posso. Deze schijnt nooit te hebben bestaan, en is bij Stbl. 
1910 n°. 343 ingetrokken; de rechtsmacht van den rijksraad te Menado strekt 
zich ook thans niet uit over Midden-Celebes. Vgl. bundel V blz. 461 nt 4. 
— Noot van de commissie. 
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trokken landschappen van oudsher bestaande godsdienstige wetten, 
volksinstellingen en gebruiken,, voor zoover deze niet in strijd' 
zijn met algemeen erkende beginselen van billijkheid en recht
vaardigheid. 

IL. Het opleggen van verminkende en folterende straffen, gelijk 
mede het inroepen van godsoordeelen als bewijsmiddel is verboden. 

III. De straffen tegen misdrijf en overtredingen, bedreigd bij artikel 5 
van het Nederlandsch-Indisch Wetboek van strafrecht voor in
landers, dienen zoo mogelijk als maatstaf te worden aangenomen 
bij de berekening der door de inheemsche rechters en recht
banken op te leggen straffen. 

IV. De daarin voorkomende bepalingen betreffende medeplichtigheid, 
ontoerekenbaarheid, verschoonende en verzachtende omstandig
heden worden mede geraadpleegd. 

AKÏIKEL 7. 
f. Aan de rechtsmacht der hoogste hoofden van de zelfbesturen 

(landschapsgerecht) zijn binnen de grenzen van hun gebied 
onderworpen : 

a, de burgerlijke vorderingen, waarvan de waarde in geschil 
met meer bedraagt dan éénhonderd gulden; 

/;. de overtredingen, waartegen door den Gouvernementsrechter 
geen zwaardere straf zou kunnen worden toegepast dan drie 
maanden tenarbeidstelling of eene boete van éénhonderd 
gulden. 

II. De uitspraken van de laudschapsgerechten worden dadelijk ten 
uitvoer gelegd. 

III. De opgelegde boeten moeten worden voldaan binnen acht dagen 
na aanzegging. Zij wordeu alsdan in de landschapskas gestort. 
Bij metvoldoening na het verstrijken van den termijn worden 
de geldboeten vervangen door de straf van ten arbeidstelling, 
met dien verstande, dat voor elk bedrag van vijf en twintig 
gulden of daarbeneden de duur der straf niet langer mag zijn 
dan tien dagen. 

IV. De uitspraken wordeu iu een register modellen A en A1 op-
geteekend, welke aan dit reglement gehecht zijn, en eens in de 
maand tot leiding en leering vau de rechtsprekende zelf bestuurders 
nagezien worden door den chef der betrokken onderafdeeling, 
waarna ze worden doorgezonden aan den afdeelingschef. 

V. Het is de plicht van den betrokken Europeeschen bestuurder 
om bij de uitoefening van deze rechtspraak leiding te geven 
aan den rechtsprekenden zelfbestuurder, waar hij ervaart, dat 
behoefte aan die leiding bestaat. 

ABTIKEL 8. 
I. In elk landschap is eene landschapsrechtbank gevestigd, die 

naar gelang der behoefte op of buiten de standplaats van den 
betrokken Europeeschen bestuurder zitting houdt. 
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II. Haar rechtsgebied strekt zicht uit over het landschap, waar zij 
gevestigd is. Zij is bij voorkeur bevoegd om kennis te nemen 
van misdrijven en overtredingen, binnen den omvang vanhaar 
rechtsgebied gepleegd. 

III. Bij verschil omtrent de competentie der inheemsche rechtbanken 
onderling, beslist de Assistent-Kesident der afdeeling Midden-
Celebes. 

IV. Aan hare rechtsmacht zijn onderworpen alle civiele geschillen, 
misdrijven en overtredingen, niet vallende onder de competentie 
van een anderen rechter. 

ABTIKEL 9. 
I. De inheemsche rechtbank bestaat uit het hoogste hoofd van 

het betrokken zeltbesturend landschap en de mantri's. Zij worden 
voorgezeten door den betrokken Europeeschen bestuurder. 

II . Als ambtenaar van het openbaar ministerie treedt op de in-
landsche assistent, toegevoegd aan den Europeeschen bestuurder 
dan wel de schrijver van het landschap. 

ARTIKEL 10. 
Tot het wettig houden van eene zitting der inheemsche rechtbank 

wordt vereischt de tegenwoordigheid van den voorzitter en van ten 
minste drie leden. Waar noodig, wordt een adviseur uitgenoodigd 
de zittingen bij te wonen. 

ABTIKEL 11. 
I. De voorzitter heeft de leiding der werkzaamheden en eene 

raadgevende stem. 
II. Hij is belast met het bijhouden van de registers van de recht

bank — een voor burgerlijke en een voor strafzaken — waar
van de modellen onder de letters B en C hieraan gehecht zijn. 

III . In deze registers worden geene vonnissen in extenso inge
schreven ; bij strafzaken kan volstaan worden met vermelding 
van den datum van het vonnis, strafreden en straf dan wel 
c. q. vrijspraak ; bij civiele gedingen worden alleen datum en 
inhoud van het vonnis vermeld. 

IV. Elk in de registers ingeschreven vonnis wordt zoowel door den 
voorzitter als door minstens drie leden, die aan de behandeling 
der zaak hebben deelgenomen, onderteekend of van hun haud-
merk of zegel voorzien. 

V. Deze registers worden maandelijks afgesloten en in originali 
ingediend aan den afdeelingschef, die daarop zoodanige be
merkingen vermag te maken als hem in het belang der rechts-
bedeeling nuttig en noodig voorkomen. Zij worden daarna 
teruggezonden. 

VI. Behoudens het bepaalde bij de artikelen 13 en 15 leiden de 
gemaakte bemerkingen niet tot wijziging van de gedane uit
spraken. 
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ARTIKEL 12. 

Behoudens de gevallen, voorzien in artikel 13, worden de door 
de landschapsrechtbank uitgesproken vonnissen in strafzaken dadelijk 
geëxecuteerd. 

De opgelegde boeten moeten worden voldaan binnen veertien 
dagen na aanzegging. Zij worden alsdan in de landschapskas gestort. 
Bij niet-voldoening na het verstrijken van den termijn worden de 
geldboeten vervangen door dwangarbeid builen den kett ing, met 
dien verstande, dat voor elk bedrag van twee honderd gulden of 
minder de duur der straf niet langer mag zijn dan eene maand 
dwangarbeid. 

ARTIKEL 13. 

In geval van veroordeeling tot de straf van wegzending naar een 
oord van ballingschap voor den tijd van een jaar of bij strafopleg
ging van meer dan f 500, worden de vonnissen van de landschaps
rechtbank vóór de tenuitvoerlegging onderworpen aan de goedkeuring 
van den Assistent-Resident van Midden-Celebes ' , die daarin zoo
danige wijzigingen vermag aan te brengen als hem billijk en 
rechtvaardig voorkomen. 

Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur kan op voorstel van den 
Assistent-Resident zulk een vonnis vernietigen en een nieuw onderzoek 
der zaak gelasten. 

Doodstraf en de straf naast den dood worden niet geëxecuteerd 
dan na goedkeuring van het Hoofd van het Gewest. 

ARTIKEL 14. 

Behoudens de gevallen, voorzien in artikel 15 en 16, worden de 
door de landschapsrechtbank uitgesproken vonnissen in burgerlijke 
zaken na verstrijking van een bekwamen termijn van aanzegging, 
waar binnen geen verzet is aangeteekend, teuuitvoergelegd door 
den voorzitter, die zonder eenige formaliteit alles verricht wat hem 
daartoe noodig voorkomt. 

ARTIKEL 15. 

I . De vonnissen der landschapsrechtbank worden in burgerlijke 
zaken, wauneer de waarde in geschil meer dan f 5 0 0 . — be
draagt, vóór de tenuitvoerlegging onderworpen aan het oordeel 
van den Assistent-Resident van Midden-Celebes », die zoodanige 
wijzigingen vermag aan te brengen als hem billijk en recht
vaardig voorkomen. 

I I . De voorzittende ambtenaar zendt daarvoor, nadat het betrokken 
vonnis geveld is, ten spoedigste aan den Assistent-Resident 
voornoemd een door hem geteekend afschrift van het opgetee-
kende in het in artikel 11 genoemde register, vergezeld van 
een korte nota van toelichtingen. 

ARTIKEL 16. 

Bij verzet binnen den bekwamen termijn van aanzegging wordt 

1 Zie boven blz. 177 en beneden blz. 187. 
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J vordering op nieuw behandeld door dezelfde rechtbank, waarin 
echter minstens twee andere leden zitting hebben. Doch zoo de 
waarde m geschil meer bedraagt dan f250, bovendien voorgezeten 
door den Assistent-Eesident der afdeeling. ë 

ARTIKEL 17. 
I. Veroordeelden worden zooveel mogelijk in de afdeeling te werk 

gesteld. Zijn er reden, die er toe nopen om eene strafplaats 
buiten de afdeeling te bepalen, dan wordt dit in het vonnis 
bekendgestelcl en aan den veroordeelde medegedeeld, terwijl 
daartoe een voorstel wordt ingediend door den afdeelingschef 

overgelegd. Ut ™ ^ ^ - " ^ h e t V ° D n i s word t 

11 g ïecnr m
0 ÓddD. V O n n i S m0et WOrdeU ° P g e m a a k t VOlgenS hieraan 

ARTIKEL 18. 

of , S I" [ d e r i D g e n , W O r d e i a 8 n h a n P 8 S l a a k t door een mondeling 
of schriftelijk verzoek van den eischer of diens gemachtigde, vooi-

f e e h t l , k D den V00r
f
ZlUer, ° f een der leden ™ de 1«^» " rechtbank Dezen moeten daarvan dadelijk mededeeling doen aan 

den voorzitter, die van het verzoek dadelijk aanteekening houdt. 
ARTIKEL 19. 

Alvorens eene civiele vordering wordt onderzocht, deponeert de 
eischer in handen van den voorzitter eene geldsom, gelijkstaande 
met vijf procent van de waarde in geschil J^iaanue 

v e r b e U n t Z h ! g 7 ™ **" T h ^ d i t ^ d o o r d e i 1 * « * « verbeurd, bij toewijzing van den eisch wordt gedaagde tevens ver 
oordeeld tot terugbetaling van de gestorte geldsom aan eischer 

deSde ' regeïs ° ^ e e " e r " ^ W e g e"S i n g e d i e u d v m e t 8eld(!l> 
De geïnde gelden worden door den voorzitter verdeeld onder de 

iaÏheTb^ndebij^lÏ " *" ^f™' * * " ^ ^ 
In buitengewone gevallen kan de Assistent-Resident der afdeeling 

dispensatie verleenen van het bepaalde in dit artikel. 

ARTIKEL 20. 

tot AhHZT 0 n d e n ' r
1

a S i ^ y a n beklaagde genoegzame grond bestaat 
tot zijne verdere vervolging ter zake van het hem ten faste gelegde 

i elitär g n 7 T b e S t a a t . J ° 0 r ontvluchting, mag door den landschap 
rechter of den voorzitter van de landschapsrechtbank worden over-
m ï f o n i , Y " P r e v e n t i e v e heehtenisstelling van beklaagde. Daartoe 
mag ook worden overgegaan m andere ernstige gevallen, mits van 
elke in preventieve hechtemsstelling per eerst zich voordoende ge
legenheid bij den afdeelingschef rapport wordt gemaakt 

JJe tijd, in preventieve hechtenis doorgebracht, telt mee bii de 
berekening van den duur der straf. J 

ARTIKEL 21. 
Deze regeling treedt in werking 1 October 1907. 
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M o d e l : D. 
N°. 
Bijlagen : Vonnis van 

De rechtbank van het landschap 

Gelezen de stukken van het voorloopig onderzoek in de zaak van 
den beklaagde 

jaar oud, van beroep te 

Gehoord den beklaagde en de getuigen. Overwegende, dat wettig 
en overtuigend is bewezen, dat zich schuldig heeft 
gemaakt aan 

Veroordeelt voornoemd deswege tot de 
straf van 

Aldus gedaan te op 

Ten mijnen overstaan 

De 

A a n t e e k e n i n g e u op v o r e n s t a a n d e r e g e l i n g , o n t l e e n d 
aan een b e s t u u r s r a p p o r t van 1 9 1 3 . 

Hoe de inheemsche rechtspleging was geregeld vóór onze meer 
daadwerkelijke iumeuging in de inwendige aangelegenheden der 
zelfbesturen'de landschappen dezer afdeeling kan blijken uit de bij 
de door de verschillende zelfbesturen afgelegde korte verklaringen 
behoorende nota's van toelichting en, voor zooveel de Toradja-land
schappen aangaat, uit het onlangs verschenen werk van de heeren 
Adriani en Kruyt //De Bare'e sprekende Toradj a's van Midden-
Celebes// deel I hoofdstuk VIII [zie ook blz. 149 aldaar]. 

Het zou overbodig werk zijn en heeft voor het ouderwerpelijk 
doel geen nut het daar voorkomende hier opnieuw neer te schrijven. 

Voldoende schijnt het thans een beknopte schets te geven van de 
rechtspraak in deze streken voor onze inmenging, waarbij alleen de 
hoofdzaken worden aangestipt. 

Er bestond geen afzonderlijke rechtspraak in misdrijf- en burgerlijke 
zaken, die ook niet noodig was, aangezien bij de rechtspraak in misdrijf-
zaken niet de maatschappij handelend optrad doch de beleedigde 
partij, en middels schadevergoeding het door deze geleden onrecht 
meestal werd hersteld. 

In de meeste gevallen kan aangenomen worden dat, indien deze 
in het haar aangedaan onrecht berustte, er verder ook niemand zich 
met de zaak bemoeide. 
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Gevolg hiervan was dat de rechter in de eerste plaats beoogde 
een verzoenend optreden tegenover beide partijen. 

De rechtspraak werd in de Kajelische landschappen uitgeoefend, 
wanneer het kleine zaken betrof, door de kamponghoofd'en en de 
oudsten der kampongs en iu belangrijke door een rechtbank, bestaande 
uit den magaoe, de hadatsleden en enkele der voornaamste kampong-
hoofden. Meestal nam de magaoe echter geen zitting en werden de 
zaken namens hem onderzocht en afgedaan. Waren partijen met de 
uitspraak niet tevreden, dan wendden ze zich tot den radja, doch 
meestal zonder succes, aangezien deze zich te houden had aan de 
uitspraak der rechters. 

Het onderscheid tusschen kleine en groote zaken zat hem minder 
in de waarde in geschil of in de belangrijkheid van het door mis
drijf toegebrachte nadeel, dan wel in den stand der gedaagde of 
beleedigde partij. Hoe aanzienlijker deze was, des te belangrijker de 
//perkara//. 

In de Toradja-maatschappij kon men minder van rechtspraak iii 
den zin, dien wij er aan hechten, spreken. De beleedigde partij riep 
de hulp in van zijn dorpshoofd, ook de schuldige stelde de zaak in 
handen van zijn dorpshoofd. 

Die hoofden trachtten dan de zaak te beslechten, betrof het een 
ernstig geschil en kou men het niet eens worden, dan werden er 
nog andere hoofden bij gehaald. 

Hoewel de hoofden de beslissing aan zich hadden, zoo werd toch 
zooveel mogelijk rekening gehouden met de eischen van den'klager, 
giugen deze te hoog en wilde zich de klager niet voegen naar de 
inzichten van zijn hoofd, dan kon deze geen dwang tot onderwerping 
uitoefenen. 

In zoo'n geval werd de betrokkene dan aan zijn lot overgelaten 
en de tegenpartij, wetende dat alle dorpsgenooten met het hoofd 
meegingen, nam dan verder geen notitie meer van de zaak. 

De procedure was zeer eenvoudig; partijen voerden over en weer 
hunne argumenten aan tot een van beiden uitgepraat was. 

Kon men op deze wijze niet tot een beslissing komen, dan werd 
aan den aangeklaagde de eed opgedragen, in bepaalde gevallen werd 
het godsoordeel ingeroepen. 

Bij de reeds grootendeels Mohammedaansch geworden Kajeliërs 
raakten die godsoordeelen langzamerhand in onbruik, doch de 
heidensche ïoradjas maakten daarvau veel gebruik. 

De straften bestonden uit de doodstraf of boeten. 
De vrijheidstraf kende men niet. 
De grootte der boete hing af van het gepleegd feit of de gedane 

vordering. Als boeten werden gevorderd slaven, karbouwen, stukken 
goed, doelangs, kommen en andere voorwerpen. 

De tenuitvoerlegging der vonnissen, behalve waar het de doodstraf 
betrof, liet dikwijls veel te wenschen over. 

Was de veroordeelde niet in staat de opgelegde boete te betalen, 
dan werd hij meestal door zijne familieleden en kamponggenooten 
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geholpen, dikwijls nam de winnende partij genoegen met betaling 
van een gedeelte. 

Het spreekt intusschen vanzelf dat door het ontbreken van een 
krachtig centraal gezag in deze streken niet weinigen zich van alle 
rechtspraak niets zullen hebben aangetrokken, voor hen gold onver
kort het recht van den sterkste, en alleen wanneer zij er persoonlijk 
voordeel in zagen , werkten zij mede om zaken , waarin zij betrokken 
waren, op regelmatige wijze uit de wereld te helpen. 

Een van de eerste gevolgen van onze meer daadwerkelijke in
menging in de inwendige aangelegenheden der zelfbesturende land
schappen w:as de invoering van eene meer met onze westersche 
begrippen overeenkomende regeling der rechtspleging over de onder
danen der inlandsche zelfbesturen in deze afdeeling. 

In deze regeling werd behoorlijk onderscheid gemaakt tusschen 
de rechtspraak in civiele zaken en die in misdrijfzaken ; 

in elk landschap werd de rechtspraak in civiele zaken, waarvan 
de waarde in geschil niet meer bedraagt dan f 100 en in over
tredingszaken , waartegen door den gouvernementsrechter geen zwaar
dere straf zou kunnen worden uitgesproken dan tenarbeidstelling aan 
de publieke werken voor den kost zonder loon voor den tijd van 
drie maanden of eene geldboete van f 100, opgedragen aan het 
hoogste hoofd van het zelfbestuur als alleensprekend rechter, en in 
alle andere zaken aan de inheemsche rechtbank bestaande uit het 
hoogste hoofd van het betrokken zelfbestuur en de mantri's ; het 
opleggen van verminkende en folterende straffen, gelijk mede het 
inroepen van godsoordeelen als bewijsmiddel werden verboden; 

de bij onze wettelijke verordeningen tegen de verschillende mis
drijven en overtredingen bedreigde straffen werden zooveel mogelijk 
als maatstaf aangenomen bij de vaststelling der door de inheemsche 
rechters en rechtbanken op te leggen straffen en er werden regelen 
gegeven voor de revisie en de tenuitvoerlegging der vonnissen. 

Bij besluit van den resident van Menado dd. 12 Juli 1907 
n°. 503 vastgesteld, is deze regeling op 1 October van dat jaar in 
werking getreden. 

In vérband echter met het voorkomende in de circulaire van den 
ptcn gouvernementssecretaris dd. 9 April 1908 n°. 1056 (Bijblad 
6801) zijn in de practijk de bepalingen betreffende de revisie der 
vonnissen niet opgevolgd ', daar de regeling niet door de bevoegde 
macht was vastgesteld, kon de directeur van justitie geen rekening 
houden met de daarin aan den assistent-resident van Midden-Celebes 
gegeven bevoegdheid tot wijziging der vonnissen. De practijk te 
dezen is thans dat, bijaldien bij den afdeelingschef gewichtige be
zwaren bestaan tegen een door eene inheemsche rechtbank gewezen 
vonnis, dit vonnis met bekendstelling der bezwaren aan de betrokken 
rechtbank wordt teruggezonden, die echter geheel vrij blijft de gedane 
uitspraak te wijzigen of te handhaven. 

In dit laatste geval wordt eeu voorstel tot het verleenen van 
gratie aanhangig gemaakt. 
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De in de regeling opgenomen voorschriften betreffende de aan
wijzing van rechters en rechtbanken, en van de grenzen hunner 
bevoegdheid, zijn in de practijk vrij wel opgevolgd en hebben, zooals 
te verwachten was op grond van de elders met soortgelijke voor
schriften opgedane ervaring, goed voldaan. 

In de regeling van 1907 is het beginsel opgenomen om de recht
spraak in kleine zaken op te dragen aan een alleensprekend rechter 
en in belangrijke aan inheemsche rechtbanken, zij het ook dat men, 
zooals boven is aangeteekend, vroeger ook voor kleine zaken colle
giale rechtspraak kende. 

De bevolking heeft de practische, eenvoudige en vooral vlugge 
wijze, waarop de zaken door de alleensprekende rechters worden 
afgedaan, leeren waardeeren. 

Volgens de woorden der regeling van 1907 werd het hoogste 
hoofd van het zelfbestuur met de function van alleensprekend rechter 
belast; practisch echter is de zaak aldus geregeld, dat bij belet of 
ontstentenis van den zelfbestuurder dat lid van den hadat recht
spreekt, dat ook voor het bestuur als zijn plaatsvervanger optreedt, 
dan wel het betrokken districtshoofd. In Banawa treedt als vervanger 
van den radja op de wakil, in Towaeli de madika malolo, in 
Toli-Toli de radja moeda, in Mooetong is door het zelfbestuur in 
overleg met ons voor Tinombo een districtshoofd aangesteld , in de 
landschappen Todjo, Lage en Pebato heeft men districtshoofden 
met den titel witi makole'. 

Uit de wijze, waarop de registers thans zijn ingericht, krijgt de 
beoordeelaar geen inzicht in de omstandigheden, waaronder de zaken 
zijn voorgekomen. 

De landschapsrechtbanken zijn in de praktijk samengesteld uit 
den zelfbestuurder, met leden van den hadat of districtshoofden en 
kamponghoofden. 

Omtrent de beëediging van de getuigen wordt hierbij nog aan
geteekend dat in heidensche streken, waar de bevolking van oudsher 
niet gewoon is getuigen te beëedigen, dit ook thans niet nood
zakelijk is. Iets anders is dat voor meiischeu, die den Clnïstelijken 
of den Mohammedaanschen godsdienst belijden. 

In de meeste streken bestaan voor Mohammedanen de zoogenaamde 
priesterraden (sjarat), die alleen civiele gedingen betreffende hmvelijks-
en erfrecht berechten. Ofschoon tot nu toe nergens voorgeschreven 
is het toch veelal aangenomen dat partijen, bijaldien zij geen 
genoegen nemen met de beslissing van de sjarat, de zaak kunnen 
voorbrengen bij de betrokken landschapsrechtbank, aan de eind
beslissing van welk college partijen zich moeten onderwerpen. 



SERIE P. 
ZUID-CELEBES. 

N°. 2. 

GRONDENKECHT IN BONI E N PARË-PARË (1910-1911). 

I. R a p p o r t van den c o n t r o l e u r G o e d h a r t van B a r r o e 
b e t r e f f e n d e h e t o n d e r z o e k n a a r de r e c h t e n , welke 

door de i n l a n d s c h e b e v o l k i n g w or den u i t g e 
oefend op de o n b e b o u w d e g r o n d e n in de 

z e l f b e s t u r e n de l a n d s c h a p p e n b e h o o -
r e n d e t o t de t ij del ij k e a f d e e l i n g e n 

Bon i en P a r ë - P a r ë (1910). 

Bij besluit van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorig-
heden dd. 26 October 1908 N°. 6663/2 werd aan rapporteur het 
bovenbedoelde onderzoek opgedragen tegelijk met de uitoefening zijner 
function van controleur der onderafdeeling Barroe. 

De aanleiding tot deze opdracht was een geschil gerezen tusschen 
den aroe en den hadat van Belawa Orai (Wadjo) [onderafdeeling van 
dien naam, afdeeling Boni] eenerzijds en den aroe van WattaE 
(Sidenreng) [onderafdeeling Parë-Parë van de gelijknamige afdeeling] 
anderzijds over de door Sidenrengers sedert tal van jaren geregeld 
ontgonnen gronden, zich bevindende aan de laag gelegen oevers van 
de meren Tempe en Sidenreng en behoorende tot het gebied van 
Belawa Orai. 

Alvorens een beslissing ter zake te nemen, werd een onderzoek 
noodig geacht naar de juistheid van door partijen uitgesproken be
weringen, welk onderzoek tevens zou moeten worden dienstbaar 
gemaakt aan de oplossing van tal van andere kwesties, verband 
houdende met de rechten, welke in de tijdelijke afdeelingen Boni 
en Parë-Parë door de inlandsche bevolking op de onbebouwde 
gronden worden uitgeoefend. 

In November 1908 daarmede aangevangen moest rapporteur het 
hem opgedragen onderzoek al spoedig staken ten gevolge van de 
gebeurtenissen op politiek gebied, welke in zijn bestuursressort 
voorvielen. 

Eerst lang daarna (October 1909) kon hij dat onderzoek hervatten 
en de reizen doen, welke hij noodig achtte ter vermeerdering en 
zooveel mogelijke vervollediging van de kennis, die hij op het te 



ZUID-CELEBES 190 

onderzoeken gebied op grond van zijn langdurig verblijf in de zelf-
besturende landschappen vau dit gewest reeds vermeende te bezitten. 

De resultaten van dat onderzoek heeft hij neergelegd in vragen 
en antwoorden ; — vragen welke hij grooteudeels ontleend heeft aan 
het bekende résumé van den assistent-resident G. J. Gersen dd. 
21 Februari 1873 betreffende een dergelijk onderzoek in het recht
streeks bestuurde gebied van dit gouvernement; — antwoorden, 
welke hem op bedoelde vragen door de verschillende hoofden in 
de door hem bezochte landschappen gegeven zijn; een en ander, 
waar hij zulks gewenscht oordeelde, verrijkt met zijne, eigene be
schouwingen. 

1. Met welke benamingen worden 
de onbebouwde gronden in het 
algemeen aangeduid? 

In welke soorten worden zij 
onderscheiden? 

De meest gebruikt wordende be
namingen voor de onbebouwde 
gronden in het algemeen zijn de 
volgende: t a n a h leb a; t a n a h 
l a p a n g , tanah l a p o e n g eu 
t a n a h l a p p a ; een enkele maal 
hoort men spreken van t a n a h 
d a t o e, b.v. in Pamana (Wadjo) 
terwijl in enkele landschappen als 
b.v. Sawieto eene algemeene be
naming voor die gronden schijnt 
te ontbreken. 

In het algemeen worden de on
bebouwde gronden onderscheiden 
in twee hoofdrubrieken : 

a. die welke nog nimmer ont
gonnen zijn geweest, de woeste 
gronden bij uitnemendheid der
halve, aangeduid met den naam 
tanah dé-n a engka na-ri oema, 

b. de vroeger tot tuinen of sawahs 
ontgonnen, doch daarna weder ver
laten en tot den staat van woestheid 
teruggekeerde gronden, bekend on
der de algemeene benaming van 
t a n a h k a b o (in het landschap 
Maiwa worden oude boschgronden 
kabo toa, jonge boschgronden kabo 
lolo geheeten ; in Doeri heeft men 
daarvoor de namen alah toa en 
alah lolo). 

Tot elke dezer beide hoofdrubrie
ken behooren verschillende soorten 
van onbebouwde gronden onder de 
meest verschillende benamingen; in 
het vervolg van dit rapport zal 
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2. Zijn er onder de onbebouwde 
gronden ook, die uitsluitend 

a. voor de inzameling van som
mige producten gebezigd worden? 

gelegenheid genoeg bestaan om 
daarop terug te komen. 

In vroegere tijden, toen er nog 
zeer veel bosch bestond, hechtte 
men daaraan weinig waarde, werd 
daarin naar hartelust gekapt en 
groote uitgestrektheden werden jaar 
in , jaar uit ten behoeve van den 
ladangbouw ontgonnen. Alleen wa
ren daarvan uitgesloten die ge
deelten welke onder den naam van 
//ongko ala// tot de ornamentsbe
zittingen van den vorst behoorden 
en waarin zonder diens voorafgaande 
vergunning door niemand mocht 
gekapt worden. Toen later het duur
zame hout schaarsch begon te wor
den, kwam men overeen die bos
schen, waar duurzame houtsoorten 
in eeuigszins aanzienlijke hoeveel
heden groeiden, te reserveeren voor 
het kappen van hout ten behoeve 
van den huis- en scheepsbouw. 
Hetzelfde geschiedde ten aanzien 
van de wilde bamboe-, aren-, rotan-
en nipahbosschen. Zeer goede maat
regelen , waaraan echter over het 
algemeen heel slecht de hand ge
houden werd. De houtschaarschte 
nam daardoor hoe langer hoe meer 
toe en bracht er zelfs in enkele 
landschappen, zooals Soppeng én 
Wadjo, de bevolking toe voor eigen 
rekening biti- en tjenranahout aan 
te planten. 

Een ander nadeel van den roof
bouw is geweest, dat de water
rijkdom in verschillende streken 
zeer sterk achteruit ging en ver
scheidene bronnen van rivieren op
droogden , hetgeen den landbouw 
over het algemeen niet ten zegen 
is geweest. 

Om bovenstaande redenen is het 
wenschelijk, dat de ongko ala en 
andere bestaande boschreserves niet 
alleen behouden blijven, doch dat 
zij, waar mogelijk en rekening hou-



ZUID- CELEBES 1 9 2 

b. voor eenig ander bepaald 
doel, jachtterrein, weideplaats enz. 
zijn afgezonderd ? 

dende met de behoeften der berg-
bevolking, worden uitgebreid. Zich 
daarbij op het standpunt stellende 
dat alle bosschen, waarop derden 
geen eigendomsrechten kunnen be
wijzen, het eigendom zijn der zelf
besturen, hebben deze regelingen 
te ontwerpen , waarbij het kappen 
daarin van deugdzame houtsoorten 
als djati, bajang of ipi, tjenraua 
en biti aan beperkende bepalin
gen onderworpen wordt en het 
ontginnen dier bosschen strafbaar 
gesteld. 

In nagenoeg alle aroe-schappen 
is een gedeelte van de onbebouwde 
gronden afgezonderd om te dienen 
tot jachtterrein van den betrokken 
aroe ; op deze terreinen, welke 
meestal bestaan uit gronden met 
jong opgaand hout en alang alang 
begroeid, en welke metdealgemeene 
benaming van o n g k o d j o n g a 
(djonga = hert) worden aangeduid, 
mag zonder toestemming van den 
betrokken aroe noch gejaagd, noch 
hout gekapt worden, terwijl even
min een gedeelte daarvan mag 
worden ontgonnen. 

In sommige landschappen , zooals 
b.v. Barroe, bestaat de gewoonte 
om in geval van mislukking van 
den padi-oogst aan de bevolking 
toe te staan een gedeelte der ongko 
djonga en ongko ala te ontginnen 
en te beplanten met padi; djagoeng 
of andere eenjarig gewas op 
dergelijke gronden is verboden ; 
wordt in strijd met dit verbod ge
handeld dan zijn de planten, die 
mochten opkomen, het eigendom 
van hem, aan wien de ongko toe
behoort. 

Er zijn er, die van meening zijn 
dat ongko's van jachtvelden voor 
bepaalde personen, een privilege dus 
van den adel, niet meer in onze 
democratische bestuurswijze passen. 
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Zij vergeten evenwel, dat de herten-
jacht een der geliefkoosdste ver-
makeu is van den Boeginees en er 
daarom prijs moet worden gesteld 
op het behoud van die dieren, dat 

j het juist de ongko's geweest zijn, 
die de herten voor algeheele uit-

I roeiing bewaard hebben, en ten 
slotte dat bij het jagen van de 
vorsten in hunne ongko's ook de 
bevolking haar aandeel in het ver
maak heeft. Alleen daar, waar de 
handhaving van een ongko djonga 
ten gevolge heeft dat jaarlijks aan 
de nabij gelegen sawahs en wegen 
groote schade wordt toegebracht 
door de varkens, die in elke ongko 
in grooten getale worden aange
troffen, zou er reden kunnen be
staan tot de opheffing van de ongko 
over te gaan. 

Behalve deze ongko's zijn in 
sommige landschappen bovendien 
tot eene bepaalde uitgestrektheid 

! onbebouwde gronden speciaal ten 
behoeve van den betrokken aroe 
gereserveerd, de zoogenaamde tanah 
aradjang, gronden die uitstekend 
voor den landbouw geschikt zijn 
en dan ook in den regel aan de 
bevolking ter ontginning worden 
afgestaan. Ook na de ontginning 
blijven die gronden het eigendom 
van hem, die de waardigheid van 
aroe bekleedt; de ontginners echter 
verkrijgen daarop een erfelijk in
dividueel gebruiksrecht1 , dat voor 
vervreemding, mits geen verkoop, 
vatbaar is en alleen dan verloren 
kan gaan, wanneer aan de voor-

| waarden, waarop de ontginning 
| werd toegestaan, niet voldaan wordt. 
Die voorwaarden zijn in den regel 
het presteeren van diensten ten 
behoeve van den aroe en het af
staan aan dezen van een gedeelte 

i van de opbrengst, meestal 10 
1 Bezitreeht, bewerkingsrecht, genotrechtî — Noot van de commissie. 

13 
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3. Is van alle onbebouwde gron
den bekend tot welk district ot 
kampong zij behooren, of zijn er 
ook onbebouwde gronden, waarop 
niemand eeuige aanspraak kan doen 
gelden ? 

(b.v. in Belawa-Wadjo) of 20 pCt. 
(b.v. de tanah pabiring van 
Boni, Barroe, Sidenreng enz.) 
bedragende. 

Tot de onbebouwde gronden, 
welke voor eenig bepaald doel zijn 
afgezonderd, behooren verder de 
algemeene weideplaatsen, de open
bare wegen en pleinen, de begraaf
plaatsen, de heilige bosschen of 
offerplaatsen. 

Voor ontginningen zijn geen 
onbebouwde gronden speciaal aan
gewezen ; zij hebben overal plaats, 
waar geschikte gronden aanwezig 
zijn, mits op die gronden geen 
goed timmerhout of andere bosch-
producten van waarde in aanzien
lijke hoeveelheid groeien, en zij niet 
tot jachtterrein, algemeene weide 
of tot eenig ander bepaald doel 
zijn afgezonderd. 

Er zijn geen onbebouwde gron
den, waarop niemand eenige aan
spraak kan doen gelden. 

Zij behooren alle tot het eene 
of het andere zelfbesturende land
schap. Ontstaan er tusschen twee 
of meer van deze landschappen 
kwesties over de gemeenschappe
lijke grenzen, dan geeft alinea 2 
van artikel £ van het model Celebes-
contract ons het middel aan de 
hand om daaraan een eind te maken, 
zijnde de zelfbesturen, welke be
doeld contract gesloten of de korte 
verklaring afgelegd hebben, ver
plicht zich onvoorwaardelijk te 
onderwerpen aan de beslissing van 
het gouvernement in alle gevallen 
van grensgeschil met de aangren
zende landschappen. 

De verdeeling der zelfbesturende 
landschappen in districten en onder
districten is er eene door ons in 
het leven geroepen. Vóór onze in
menging bestonden zij uit een of 
meer aroe-schappen (akaroengang), 
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waarvan dan enkele als de voor
naamste werden beschouwd, terwijl 
de overige, a n a q ' s , l i l i ' s of 
t a k e ' s genaamd, tot die enkele 
in eene nu eens in meerdere dan 
weder in mindere mate onderge
schikte verhouding stonden. Al die 
onderdeelen haddeu hunne bepaalde 
grenzen, niet zelden omschreven 
in de oude lontara's of kronieken; 
neutrale strooken bestonden daar-
tusschen niet ; wel kwamen grens
geschillen vaak voor, doch deze wer
den, hetzij langs ordelievenden weg, 
dikwijls evenwel middels wapenge
weld, uit den weg geruimd. Van alle 
onbebouwde gronden was het der
halve bekend, welke aroe-schappen 
daarop aanspraak maakten. Deze 
gebiedsdeelen werden later door 
ons verdeeld in of vereenigd tot 
districten en onderdistricten. Waar 
de grenzen tusschen deze onderling 
nog niet met zekerheid bekend 
zijn, moeten zij door het betrokken 
zelfbestuur in overleg met het 
Europeesch bestuur na onderzoek 
worden vastgesteld, en zal het om 
hierin vastheid te verkrijgen wen-
schelijk zijn op bedoelde grens-
regelingen de goedkeuring van het 
gewestelijk bestuurshoofd te vragen, 
welke eventueel bij besluit zal 
dienen te worden verleend. 

Alle onbebouwde gronden binnen 
eenig district gelegen behooren 
daartoe te worden geacht door het 
districtsbestuur beheerd te worden. 
Waar een landschap alleen in onder
districten is verdeeld als b.v. Barroe 
en Soppeng-ri-Adja, of een district 
in onderdistricten is onderverdeeld, 
zooals b.v. met de vier districten van 
Wadjo het geval is, daar worden 
de in eenig onderdistrict gelegen 
onbebouwde gronden gecenseerd 
namens het landschaps- of districts
bestuur in beheer te zijn bij het 
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bestuur van het betrokken onder-
district. 

Elk onderdistrict telt meerdere 
kampongs; hieronder zijn er die 
een eigen kamponghoofd hebben, 
doch er zijn er ook, die met een 
of meer andere kampongs een ge
meenschappelijk hoofd bezitten ; 
onder die hoofden van kampongs 
of complexen van kampongs, die 
reeds vóór onze komst in deze 
streken bestonden, waren de on
bebouwde gronden van het aroe-
schap waartoe zij behoorden ver
deeld. 

Naar gelang van de ligging 
der gronden werden als grenslijnen 
of grensteekenen aangenomen zee-
strand, zeearmen, rivieren, beken, 
bergkruinen, berghellingen, ra
vijnen , rotsen, groote natuurlijke 
steenen, groote of bijzonder ge
vormde boomen enz. ; de vaststel
ling dier grensbepalingen berustte 
meestal op overlevering. 

Sedert onze inmenging is het aan
tal kamponghoofden zeer toege
nomen ; groote kampongs of com
plexen van ver uit elkander liggende 
kampongs werden in twee of meer
dere kampongs gesplitst, die onder 
een eigen afzonderlijk hoofd werden 
gesteld; men verzuimde evenwel in 
den regel om de grenzen van die 
nieuwe gebiedsdeelen vast te stellen. 
Zoolang er nog onbebouwde gron
den in overvloed beschikbaar zijn, 
zal dit verzuim niet tot moeilijk
heden aanleiding geven ; anders zal 
het worden, wanneer die voorraad 
begint uitgeput te raken. Het is 
evenwel niet alleen ter voorkoming 
van latere kwesties omtrent de 
vraag tot welke kampoug sommige 
onbebouwde gronden behooren, maar 

j ook om controle te kunnen uit
oefenen op de nieuwe ontginningen, 
zoomede uit een politioneel oogpunt, 
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4. Beslaan 
gronden ? 

er not* neutrale 

5. Wie is eigenaar van de on
bebouwde gronden? 

1 Heeft het beschikkingsrecht over. 

wenschelijk dat het bedoelde ver
zuim alsnog hersteld wordt. 

Neen, neutrale gronden beslaan 
niet. 

Zooals reeds bij de beantwoording 
van de vorige vraag is opgemerkt, 
zullen de gronden tusschen dis
tricten of onderdistricten gelegen 
waarvan nu nog niet met zekerheid 
bekend is of zij aan het eene of het 
andere district of onderdistrict toe-
behooren, na onderzoek aan één van 
beide moeten worden toegewezen. 

Voor alle landschappen luidt het 
antwoord op deze vraag als volgt : 
de gemeenschap is eigenaar vanx 

alle onbebouwde gronden, die nog 
nooit ontgonnen zijn geweest d.i. 
van de zoogenaamde tanah de-na 
engka na-ri oema. 

Ik spreek hier opzettelijk van de 
gemeenschap en niet van het zelf
bestuur of van den vorst, hoewel 
men in den regel op de gestelde 
vraag zal hooren antwoorden : //de 
vorst is eigenaar van den grond// 
Aan deze uitdrukking heeft men* 
toch dezelfde waarde te hechten als 
aan die, volgens welke de vorst 
het recht had over het leven en 
den eigendom zijner onderdanen te 
beschikken. Waar dit recht absoluut 
werd uitgeoefend, daar vloeide het 
niet voort uit de instellingen van 
het volk, maar vond het zijn oor
sprong in de machtsuitoefening en 
het geweld van den vorst. Deze 
toch kan rechtens slechts over het 
leven en den eigendom zijner onder
danen beschikken in de gevallen 
door de landsinstellingen uitdruk
kelijk voorgeschreven. 

Die instellingen kon hij rechtens 
slechts wijzigen in overeenstemming 
met de vertegenwoordiger van het 
volk d.i. den hadat, terwijl deze 
rechtens zijn medewerking slechts 
verleenen mocht, wanneer de wijzi-
- Noot van do commissie. 
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ging geacht moest worden te zijn 
in liet algemeen belang, dat is in 
het belang der gemeenschap. 

Wanneer dus de vorst in een 
der door de landsiustellingen ge
noemde gevallen over het leven of 
den eigendom of over beide van 
een of meer zijner onderdanen be
schikte , dan deed hij zulks namens 
de gemeenschap als haar hoogste 
vertegenwoordiger. Evenmin nu als 
hem dat recht onbeperkt toekwam, 
hebben wij de uitdrukking: '/de 
vorst is eigenaar van den grond// 
op te vatten in den zin alsof hij 
over alle gronden kon beschikken 
zooals hem goeddacht. Wel is waar 
zijn er vorsten geweest, die hetzij 
te goeder, hetzij te kwader trouw 
vermeenden dat onbeperkte be
schikkingsrecht J te bezitten , doch 
dat recht berustte geenszins op de 
instellingen des volks. Met de uit
drukking : //de vorst is eigenaar van 
den grond// wordt dan ook slechts te 
kennen gegeven, dat de vorst als 
hoogste vertegenwoordiger van de 
gemeenschap en met inachtneming 
harer instellingen namens haar het 
eigendomsrecht 2 uitoefent op alle 
onbebouwde gronden, die nog 
nimmer ontgonnen zijn geweest. 

Uit het voorgaande vloeit voort, 
dat de vorst, in overeenstemming 
met den hadat, publiekrechtelijk 
mag optreden ten aanzien van het 
outginningsrecht der bevolking. 

Waar de wijze, waarop deze 
van haar outginningsrecht gebruik 
maakt, niet in het algemeen belang 
is te achten, waar toch ten gevolge 
van roofbouw uitgestrekte terreinen 
in alang-alang vlakten zijn her
schapen en ontwouding op groote 
schaal heeft plaats gehad , daar is 
het zelfbestuur in het algemeen 
belang verplicht van zijn publiek
rechtelijk eigendomsrecht 2 gebruik 

1 Hier heeft dit woord geene technische beteekenis. — Noot van de commissie. 
2 Beschikkingsrecht. — Noot van de commissie. 
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te maken om het ontginningsrecht 
der bevolking aan beperkende be
palingen te onderwerpen. 

Om het even te herhalen : de ge
meenschap is eigenaar van a alle 
onbebouwde gronden, welke nog 
nooit ontgonnen zijn geweest. Het 
zelfbestuur voert namens de ge
meenschap het beheer over die 
gronden, doch delegeert dit beheer 
in de districten aan de districts-, 
in de onderdistricten aan de onder-
districts-besturen. Dit is geheel 
correct. Immers vóór de invoering 
onzer admistratieve indeeling be
heerden in de a n a q ' s , l i l i ' s en 
t a k e ' s (zie de beantwoording van 
vraag 3) de besturen daarvan de 
binnen elk ressort gelegen onbe
bouwde gronden; voor dit beheer 
had men de uitdrukkingen : mam pi 
en p o k a s oe w ij a n g. Waar de be
stuurder van zulk een anaq, lili 
of take eene krachtige persoonlijk
heid was, daar gebeurde het vaak 
dat hij slechts in naam het gezag 
van het zelfbestuur erkende; in 
die gevallen was de gemeenschap, 
die door de betrokken anaq, lili 
of take gevormd werd, de eigenaar 
van * de daar binnen gelegen onbe
bouwde gronden; in de andere ge
vallen ging die eigendom over op 
de grootere gemeenschap, nl. die 
waarvan het zelfbestuur de ver
tegenwoordiger was. 

Waar het onze plicht is in de 
zelfbesturende landschappen orde 
en regelmaat in de plaats te stellen 
van vroegere anarchie, daar kunnen 
wij de mate van ondergeschiktheid 
van de anaq's, lili's en take's aan 
het zelfbestuur van het landschap, 
waartoe zij gerekend worden te 
behooren, niet meer afhankelijk 
stellen van de meerder of minder 
krachtige persoonlijkheid van de 

! bestuurders dier onderdeelen. 
i Heeft het beschikkingsrecht over. — Noot van de commissie. 



ZUID-CliLüBUS 200 

6. Kunnen onbebouwde grond 
individueel worden bezeten? 

1 BescMkkingsgerechtigd over. — 1 
2 Inlandsen bozitreclxt. — Noot van 

Hoe is het nu gesteld met de 
zoogenaamde t a n a h k a bo d.i. 
de reeds eenmaal ontgonnen gron
den, welke door de ontginners of 
hunne rechtverkrijgenden weder 
verlaten zijn geworden ? In alle 
landschappen, met uitzondering van 
Sawieto, Maiwa, Enrekang enDoeri, 
waar de ontginners van sawahs het 
recht op die gronden blijven be
houden, hoelang dezelve ook braak 
mochten blijven liggen, waar der
halve sawahs nimmer tot den staat 
van woestheid kunnen terugkeeren, 
en zulks ook met braak liggende 
in de v l a k t e gelegen tuinen, 
waarin van meerjarige gewassen 
zij het ook slechts één exemplaar 
in leven is gebleven, het geval 
schijnt te zijn , en met uitzondering 
van de zg. t a n a h m a p o e n a n g 
in het onderdistrict Delawa en in 
de Tanah Sitolo, beide tot het 
landschap Wadjo behoorende (zie 
beneden) — is ook de gemeenschap 
eigenaar van ' de verlaten en tot 
den staat van woestheid terugge
keerde gronden. Hieromtrent wordt 
verder verwezen naar de beant
woording van de beide volgende 

i vragen. 
In den regel kunnen onbebouwde 

gronden niet individueel worden 
bezeten. Wel is waar kunnen zij 
aan bepaalde personen ter ontgin
ning worden afgestaan, doch dezen 
moeten dan ook binnen een bepaal
den termijn die gronden ontginnen, 
terwijl de ontginners weder alle 
eigendomsrecht â op die gronden 
verliezen, zoodra deze opnieuw tot 
den staat van woestheid zijn terug
gekeerd. 

Op dezen regel maken eene uit
zondering: 

a. In alle landschappen de bij 
de beantwoording van vraag 2 
reeds genoemde on g k o ' s a l a en 

oot van de commisssie. 
de commissie. 
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7. Wanneer wordt een ontgonnen, 
doch weder verlaten stuk grond 
geacht wederom tot den staat van 
woestheid te zijn teruggekeerd? 

Hoelaug kan de eerste ontginner 
daarop nog rechten doen gelden ? 

-dj on ga , zoomede de t a n a h 
a r a d j a n g , voor zoover een en 
ander namelijk als ornament ' (amb
telijk landbezit) aan de aroe's is 
afgestaan ; 

b. In Belawa en de Tanah Sitolo 
(Wadjo) de zoogenaamde t a n a h 
mapoen an g; 

c. In Sawieto, Maiwa, Enrekang 
en Doeri alle sawahs en tuinen 
met meerjarige gewassen; 

b. en c. omdat, hoe lang deze 
gronden ook braak mochten blijven 
liggen, zij niet weder tot den 
staat van woestheid zouden kunnen 

j terugkeeren. 
De beantwoording van deze 

vraag verschilt aanmerkelijk in de 
verschillende landschappen. 

Boven zagen wij reeds, dat in 
Sawieto, Maiwa, Enrekang en Doeri 
vermeend wordt, dat tot s awahs 
ontgonnen gronden nimmer tot den 
staat van woestheid kunnen terug
keeren. In laatstgenoemde drie land
schappen zou zulks naar de meeuing 
der hoofden zelfs gelden voor sa
wahs, die nog nimmer beplant 
zijn geweest, en zou derhalve de 
ontginner van een sawah van het 
oogenblik af dat de dijkjes gereed 
zijn, zijn recht daarop niet meer 
kunnen verliezen. Waar het echter 
volgens die zelfde hoofden nog 
nimmer moet zijn voorgekomen, 
dat de ontginner van een sawah 
deze weder verlaat en braak laat 
liggen zonder haar eerst een enkele 
maal beplant te hebben, daar 
moeten wij de bewering der hoof
den, als zoude de ontginner van 
bedoelde sawah zijn recht daarop 
niet meer kunnen verliezen, geheel 
voor hunne rekening laten en in 
ieder geval niet aannemen als 
steunende op de instellingen van 
het land. 

Gerust kunnen wij zeggen dat 
1 Ornamentstamid? Noot van do commissie. 



ten aanzien van het zoo juist be
handelde punt noch in Maiwa, noch 
in Eurekang, noch in Doeri een 
//ada mapoera onro'/ d. i. een vast-
geworteld gewoonterecht bestaat. 

Evenmin bestaat dit inSawieto, 
want op de vraag binnen hoeveel 
jaar de ontginner van een sawah 
deze beplanten moet, wil hij nimmer 
meer zijn recht daarop verliezen, 
kreeg ik de meest uiteenloopende 
antwoorden en werden als termijnen 
genoemd 2 jaren, 3 jaren enz. tot 
7 jaren. Zou derhalve volgens den 
een de ontginner van een sawah 
zijn recht daarop reeds verliezen, 
wanneer hij 2 jaren laat verloopen 
van het oogenblik af dat de sawah 
gereed is zonder haar te beplanten, 
anderen stellen dien termijn ruimer 
en sommigen gaan zelfs tot 7 jaren. 
Het vorenstaande leidt tot geen 
andere conclusie dan deze, dat het 
adatrocht omtrent het bedoelde punt 
zwijgt. Alleen zou in genoemde vier 
landschappen vaststaan, dat de 
ontginner van een sawah van het 
oogenblik af dat hij die beplant 
heeft zijn recht daarop niet meer 
kan verliezen. Hetzelfde geldt in 
die gebieden ten aanzien van in 
de v l a k t e gelegen, tot tuinen 
ontgonnen gronden, ook hierop 
zou de eerste ontginner zijn recht 
uiet meer kunnen verliezen, hoe 
lang hij ook den grond, na dien 
zij het ook slechts éénmaal beplant 
te hebben, mocht laten braak 
liggen, zoolang daarop slechts een 
spoor van zijne ontginning in den 
vorm van een of meerdere exem
plaren van meerjarige gewassen, 
zg. //tanang-tanang mabanni//, te 
vinden is. Mocht een ander dien 
grond willen bewerken dan is de 
vergunning van den eersten ont
ginner vereischt; deze kan de ver
gunning niet weigeren, wanneerde 
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van de ladangs in 

aanvrager slechts eenjarige ge
wassen, zg. w is esa, op den aan-
gevraagden grond planten wil; wel 
kan hij het planten daarop van 
klapperboomen of andere overjarige 
gewassen verbieden; stoort de be
werker zich aan dit verbod niet, 
dan is de helft van de door hem 
geplante boomen voor den eersten 
ontginner of diens rechtverkrij
gende. Ingeval een volgend be
werker te goeder trouw klapperboo
men of andere meerjarige gewassen 
geplant heeft op den grond van 
den eersten ontginner en deze hem 
zulks niet verboden heeft, kan de 
eigenaar van den grond (de eerste 
ontginner of diens rechtverkrij
gende) slechts -i van de geplante 
boomen voor zich opvorderen en 
blijven f voor dengeen, die ze 
geplant heeft. 

Ten aanzien 
het b e r g l a n d en op h e u v e l 
h e l l i n g e n is men het zoowel in 
genoemde vier landschappen als 
overal elders in de afdeelingen Boni 
en Paré-Paré vrij wel eens, dat 
deze gronden geacht moeten worden 
tot den staat van woestheid te zijn 
teruggekeerd , zoodra zij drie jaren 
lang verlaten zijn of weder met 
jong opgaand hout, struiken of 
alang-alang en ander onkruid zijn 
begroeid en er geen ompaggering 
mesr bestaat of deze zeer ver
waarloosd is. Teruggekeerd tot den 
staat van woestheid, zijn die 
gronden weder het eigendom van 
de gemeenschap geworden1, eu heeft 
de ontginner zijn recht daarop ver
loren ; alleen de vruchtboomen en 
andere meerjarige gewassen als ka-
mirie, welke hij daarop mocht ge
plant hebben, blijven ziju eigendom2 

en gaan na zijn dood op zijn erfge
namen over. Volledigheidshalve ver-
meld ik hier nog, dat alleen in het 

1 Weder onder haar volle beschikkingsrecht teruggevallen. — Noot van de 
commissie. 

3 Bezittinp Noot van de commissie. 
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tot het landschap Maloesetasie be-
hoorende onderdistrict (aroe-schap) 
Nepo enkele hoofden van eeue 
andere meening waren en beweer
den , dat ontginners vau ladangs op 
boschgronden in het berg- of heuvel
land hunne rechten daarop nimmer 
zouden kunnen verliezen, eene be
wering die door de andere hoofden 
krachtig bestreden werd en als ge
heel subjectief ter zijde moet worden 
gelegd. 

In Batoelappa, Kassa en de 
Lembaiigs (onderafdeeling Piurang) 

i worden tot sa wah s ontgonnen 
j gronden geacht tot den staat van 
woestheid te zijn teruggekeerd , zoo
dra de dijkjes niet meer zichtbaar 
of de gronden zoodanig weer be
groeid zijn dat men de bijl noodig 
heeft om ze van het opgekomen 
geboomte te zuiveren ; een en ander 
heeft eerst plaats na braakligging 

: van ten minste 10 jaren. 
j In Batoelappa en Kassa zou boven-
| dien de eerste ontginner van een 
sawah zijn recht daarop kunnen ver-

j liezen wanneer hij, nadat de sawah 
gereed is gekomen, drie jaren laat 
verloopen zonder haar te beplanten. 
Verder beweren de hoofden van 
deze twee landschappen, dat het 
betrokken zelfbestuur het recht 
heeft om sawahs, waarvan de dijkjes 
nog goed zichtbaar doch beschadigd 
zijn, en die reeds een tijdlang door 
den ontginner of zijn rechtver
krijgende braak zijn gelaten, aan 
anderen ter bewerking ' af te staan , 
wanneer de ontginner of zijn recht
verkrijgende, na daartoe door het 
zelfbestuur te zijn aangemaand, 
zonder geldige redenen in gebreke 
blijft die sawahs te bewerken; de 
nieuwe bewerkers zouden die sawahs 
zoo lang mogen bewerken als zij in 
staat zijn zulks naar behooreu te 
doen ; dan eerst zou de eigendom 2 

1 Genotroeht. — Noot van de commissie. 
2 Het met meer door genotrechten belemmerde inlandscho bezitrecht, — 

Noot van do oommissie. 
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i dier velden terugkeeren tot, den 
eersten ontginner of diens recht
verkrijgende wanneer de nieuwe 
bewerkers zich tot het behoorlijk be
werken daarvan niet meer in staat 
mocht gevoelen. 

In Sidenreng, Soeppa en Eap-
pang worden tot sawahs ontgonnen 
gronden geacht tot den staat van 
woestheid te zijn teruggekeerd , zoo
dra de dijkjes geheel verdwenen 
zijn of in zoodanigen staat zijn 
komen te verkeeren dat zij het water 
niet meer op de velden kunnen 
houden. Dergelijke gronden worden 
in Sidenreng en Soeppa //watarang//, 
in Rappaug //amoeng// geheeten. 

De eerste ontginner kan daarop 
nog drie jaren lang zijn recht doen 
gelden, d.w.z. hem moet driejaren 
tijd gegeven worden om die gronden 
opnieuw te ontginnen ; laat hij dien 
tijd verloren gaan, dan kan de 
watarang of amoeng aan anderen 
ter herontginning worden afgestaan. 

In Maloesetasie wordt nagenoeg 
dezelfde toestand aangetroffen. 

In Barroe en Soppeng-ri-Adja 
worden sawahs, die 10 jaren of 
langer braak zijn gelaten of waar
van de dijkjes geheel of nagenoeg 
geheel verdwenen zijn, geacht tot 
den staat van woestheid te zijn 
teruggekeerd; de eerste ontginner 
kan daarop nog gedurende eenjaar 
zijn recht doen gelden of liever 
hem wordt voor den tijd van een 
jaar de voorrang boven anderen 
verleend ' om bedoelde sawahs op
nieuw te ontginnen; men noemt 
daar dergelijke padi-velden //galoeng 
kabo// of //galoeng koelang//. 

In Tanette, Soppeng, Boni (met 
uitzondering van het district Tjen-
rana) en in Wadjo (met uitzondering 
vau de zg. tanah mapoenang in 
het onderdistrict Belawa en de 
Tanah Sitolo, zoomede de tanah 

Noot van de commissie. 
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' Inlandsen bezitrecht. 

liempo in het eerst genoemde onder
district, en met uitzondering van 
de Pitoempauoea-landen) worden tot 
sawahs ontgonnen gronden geacht 
weder tot den staat van woestheid 
te zijn teruggekeerd, zoodra de 
dijkjes niet meer zichtbaar zijn of 
in zoodanigen staat verkeeren, dat 
zij het water niet meer op de sawahs 
kunnen houden. In het Bonische 
district Tjenrana zouden de zg. 
//galoeng pota// reeds na 3 jaren 
braakligging, de overige sawahs na 
10 jaren te zijn braak gelaten tot 
den staat van woestheid terugkeeren. 
In de tot Wadjo behoorende Pitoem-
panoea-landen zou de eerste ont-
ginner zijn recht op door hem tot 
sawahs ontgonnen gronden verliezen, 
zouden deze derhalve weder aan de 
gemeenschap terugvallen, zoodra zij 
zoodanig begroeid zijn dat de bijl 
noodig is om ze van het opgekomen 
geboomte te zuiveren. In het be
langrijke Wadjosche onderdistrict 
Belawa worden de gronden onder
scheiden in de zg. t a n a h m a-
p o e n a n g , de t a n a h aradjang, 
waartoe alle ambtsvelden gerekend 
worden, en de t a n a h l i e m p o ; 
eerstgenoemde behooren in vollen 
eigendom ' aan bepaalde personen 
toe ; hoe dit eigendomsrechti ont
staan is, weet men thans niet meer 
op te helderen ; het meest aanneme
lijk is de bewering, dat deze gronden 
door vroegere vorsten aan parti
culieren zijn verkocht of geschonken 
geworden. Zoo moeten ook de //tanah 
mapoenang// in de zg. Tanah Sitolo 
(de welvarende aan den oostelijken 
oever van het meer van Tempe ge
legen streek) ontstaan zijn. Ten 
aanzien van deze gronden wordt 
algemeen beweerd, dat zij nimmer 
tot den staat van woestheid kunnen 
terugkeeren, nimmer dus aan de 
gemeenschap kunnen terugvallen, 

Noot van de commissie. 
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de eigenaren daarvan hunne rechten 
nimmer kunnen verliezen, behou
dens het geval dat zij zich tegen 
het in het landschap gevestigd gezag 
verzetten. 

Omtrent de tanah aradjang is 
reeds in het antwoord op vraag 2 
het een en ander vermeld. Al wat 
in Belawa niet is tanah mapoenang 
of aradjang is tanah liempo ; deze 
laatstgenoemde gronden worden 
door de gemeenschap communaal 
bezeten1, zoolang zij onbebouwd zijn; 
de leden van de gemeenschap, waar
mede de Belawasche bedoeld wordt, 
mogen die gronden ontginnen na 
daartoe vooraf toestemming te heb-

i ben gevraagd aan den matowa 
(vroeger hadatslid, thans kampong-
hoofd) tot wiens ressort de grond 
behoort, eene toestemming die niet 
mag worden geweigerd tenzij an
deren reeds het voornemen tot 
ontginning van denzelfden grond 
mochten hebben kenbaar gemaakt. 
Deze tanah liempo mogen tot tuinen 
of sawahs worden ontgonnen ; daar
omtrent geldt de vaste regel, dat 
zij na 3 jaren braakligging weder 
geacht worden tot den staat van 
woestheid te zijn teruggekeerd ; 
daardoor aan de gemeenschap terug
gevallen1, kan het betrokken hoofd 
die gronden aan anderen ter be
werking afstaan ; de eerste ontginner 
heeft zelfs niet het recht van voor
rang 2 boven anderen om die gronden 
opnieuw te mogen ontginnen. In 
overig Wadjo, Boni, Soppeng en 
Tanette bestaat dat recht van voor
rang 2 evenmin ten aanzien van tot 
sawahs ontgonnen gronden die 
wederom tot den staat van woest
heid zijn teruggekeerd ; alleen in 
het Bonische district Tjenrana, waar 
sawahs eerder tot den staat van 
woestheid terugkeeren, heeft de 
eerste ontginner of diens recht-

« Beschikkingsrecht. — Noot van de commissie. 
2 Voorkeurrecht. — Noot van de commissie. 
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verkrijgende het recht om, wanneer 
de door hem verlaten sawahs door 
een ander ter ontginning worden aan
gevraagd, aan het bestuur zijn voor
nemen kenbaar te maken bedoelde 
sawahs opnieuw te bewerken; 
hij behoudt alsdan gedurende een 
jaar het recht van voorkeur; be
werkt hij gedurende dat jaar zijn 
sawah niet, dan heeft hij na ver
loop van dien termijn zijn recht 
daarop geheel en al verloren. 

In Mario ri Wawo en Tjieta (twee 
Soppengsche districten) hebben de 
hoofden ten aanzien van sawahs, 
die eenige jaren achter elkaar niet 
bewerkt zijn geworden, doch waar
van de dijkjes nog iii orde zijn, 
die derhalve nog niet tot den staat 
van woestheid zijn teruggekeerd, 
het recht om, wanneer anderen dan 
de eerste ontginner of diens recht
verkrijgenden die sawahs wenschen te 
bewerken en daartoe toestemming 
vragen, aan den bezitter daarvan 
de vraag te stellen of hij zijne 
sawahs nog bewerken wil of niet, 
in het ontkennend geval, of zelfs 
wanneer het den hoofden voldoende 
gebleken is dat het den bezitter geen 
ernst is met zijn voornemen om 
zijne verwaarloosde sawahs spoedig 
weder te bewerken, kan het be
stuur bedoelde sawahs tegelijk aan 
anderen ter bewerking * geven voor 
den tijd van 7 jaren, wanneer 
de nieuwe bewerker de bijl noodig 
heeft om de sawahs van het op
gekomen hout te zuiveren, en anders 
voor den tijd van 3 jaren; de 
nieuwe bewerker is gedurende dien 
tijd niet verplicht aan den eigenaar 2 

der sawah een deel van de opbrengst 
af te staan ; na verloop van dien 
tijd kan de eigenaar 2 zijn eigendom 
weder opeischen. 

Ook in verschillende gedeelten 
van Wadjo beweren de hoofden 

' Genotrecht. — Noot van de commissie. 
2 Inlandsen bezitter. — Noot van de oommissie. 
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het recht te hebben braak liggende 
j sawahs, die de eigenaar niet wenscht 
te bewerken, of waarvan hun vol
doende gebleken is dat de eigenaar 
niet van plan is ze spoedig te be
werken, aan andere)! voor den tijd 
van drie jaren ter bewerking af te 
staan; de Penekische hoofden gaan 
zelfs zoover te beweren, dat der
gelijke sawahs door het bestuur 
voor altijd aan anderen kuunen 
worden afgestaan, de eerste ont-
ginner of zijn rechtverkrijgende der
halve zijn recht daarop geheel kan 
verliezen, wanneer hij, na door het 
bestuur te zijn aangemaand om ze 
opnieuw te bewerken, de sawahs 
onbewerkt laat en ze niet aan an
deren ter bewerking wil afstaan. 
Zij verdedigen dit recht met te 
zeggen, dat de onbebouwde gron
den het eigendom zijn ' der gemeen
schap, de leden hiervan wel is waar 
het recht hebben die gronden lot 
eigen voordeel te ontginnen, maar 
niet om daarvan als het ware een 
ongko te maken, een voor anderen 
verboden terrein, waar niemand, 
ook niet de ongko-houder, iets aan 
heeft. 

Ofschoon men elders in de af-
deelingeu Boni en Paré-Paré aan 
ontginners van sawahs het recht 
niet ontzegt om, na die beplant te 
hebben, de sawahs zoo lang braak 
te laten totdat zij tot den staat van 
woestheid zijn teruggekeerd, wordt 
het toch algemeen als niet //sitina-
dja//, niet behoorlijk, beschouwd, 
wanneer rechthebbenden op sawahs, 
terwijl zij zelf niet van plan zijn 
die gronden te bewerken , aan an
deren , die hun toestemming vragen 
om de velden te mogen bewerken, 
de toestemming weigeren. Yerder is 
men het vrijwel overal eens dat elk 
lid der gemeenschap het recht heeft 
om tot het ressort2 van die gemeen-

1 Onder het beschikkingsrecht staan. — Noot van de commissie. 
2 Den beschikkingskring. — Noot van de commissie. 14 
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schap behooreude padi-velden, welke 
drie jaren of langer braak hebben 
gelegen en waarvan de rechthebben
den afwezig zijn, met toestemming 
van het betrokken hoofd gedurende 

[ drie achtereenvolgende jaren te be-
| werken, zonder verplicht te zijn aan 
den eigenaar van de sawah bij diens 
terugkomst welk gedeelte ook van 
de opbrengst af te staan, terwijl 
cle eigenaar, vóór het verstrijken 
van die drie jaren terugkomende, 
den nieuwen bewerker niet kan 
dwingen tot onmiddellijke afgifte 
van de sawah. 

Ten aanzien van in de v l a k t e 
gelegen, tot tuinen ontgonnen gron
den kan in het algemeen gezegd 
worden, dat met uitzondering van 
de landschappen Sawieto, Maiwa, 
Enrekaug en Doeri, en de tanah 
mapoenang in Belawa en de Tanah 
Sitolo in Wadjo, bedoelde gronden 
overal geacht worden tot den staat 
van woestheid te zijn teruggekeerd 
zoodra zij drie jaren lang verlaten 
zijn; de boomen op die gronden 
gekweekt blijven evenwel het eigen
dom van hem, die ze geplant heeft. 

Uit het vorenstaande blijkt, dat 
de vraag wanneer een ontgonnen, 
doch weder verlaten stuk grond 
geacht wordt wederom tot den staat 
van woestheid te zijn teruggekeerd, 
en hoelang de eerste ontginner 
daarop nog rechten kan doen gelden, 
in de onderscheidene landschappen 
verschillend beantwoord wordt en 
zulks vooral het geval is ten aau-
zien van de tot sawahs ontgonnen 
gronden. 

Wanneer ik hierbij nog bekend 
stel, hoe vaak in hetzelfde onder
deel van een landschap ten aanzien 
van de grondrechten bij de verschil
lende hoofden verschil van meening 
bestaat, dat verder dikwijls wat de 
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hoofden voor gewoonterecht wen-
schen aangezien te hebben, slechts 
eene subjectieve meening van hen is, 
niet zelden geuit omdat hunne eigen 
belangen daarmede gemoeid zijn ' , 
dan zal een ieder mij de wenschelijk-
heid moeten toegeven van het vast
stellen door elk der zelfbesturen 
van eene regeling der grondrechten, 
goed te keuren door het gewestelijk 
bestuurshoofd ; waar de hoofden mij 
unaniem verklaard hebben voor eene 
uniforme regeling te zijn, daar be
hoef ik n.b.m. de wenschelijkheid 
eener zoodanige regeling niet verder 
te bepleiten en meen ik te kunnen 
volstaan met mede te deelen, hoe 
volgens mij de bovengestelde vraag 
zal dienen te worden beantwoord. 

Een ontgonnen, doch weder ver
laten stuk grond wordt geacht weder 
tot den staat van woestheid te zijn 
teruggekeerd : 

a. voor zooveel tuiugronden be
treft, zoodra het drie jaren lang 
verlaten is ; 

b. voor zoover het tot sawahs 
ontgonnen gronden aangaat, na vijf 
jaren braakligging. 

De tot den staat van woestheid 
teruggekeerde gronden behooreu aan 
de gemeenschap toe. Hij, die daar
op het laatst rechten heeft uit
geoefend, heeft gedurende een jaar 
het recht van voorrang boven an
deren om die gronden opnieuw te 
bewerken. De op de onder a bedoelde 
gronden gekweekte boomen blijven 
het eigendom van hem , die ze ge
plant heeft, of van zijne recht
verkrijgenden. 

Volgens deze regeling kunnen 
derhalve alle ontgonnen, doch weder 
verlaten gronden tot den staat van 
woestheid terugkeeren en zulks na 
een niet al te lang tijdsverloop. 

Aan hen, die van meeniug moch
ten zijn, dat de door mij voor-

1 Zie Adatwijzer punt 17 (AdatreohtbumLel I blz. 19). — Noot van de oommissie. 
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8. Hoe lang kan een volgende 
bewerker van zulk een stuk grond 
bij het verlaten daarvan er rechten 
op doen gelden ? 

9. Indien de rechten van den 
ontginner zijn verloren gegaan, 

worden die rechten clan door wie 
geacht te zijn verkregen ! 

Heeft beschikkingsrecht over. 

gestelde regeling inbreuk zoude 
maken op de rechten der bevolking 
in verschillende landschappen en 
daarom niet zoude mogen worden 
getroffen, wensch ik te antwoorden, 
dat zij niet de rechten der gemeen
schap aantast, doch slechts die van 
hare leden, en dit dan alleen doet 
ten bate der gezamenlijke leden dier 
gemeenschap en dat zulks veroor
loofd is in elke geordende maat
schappij ; voor de algemeene belan
gen moeten de particuliere wijken : 
dit zij de leuze ook van het bestuur 
in de zelf besturende landschappen. 

Waar de Boegineesche adat geen 
onderscheid maakt tusschen de 
rechten van den eersten ontginner 
van onbebouwde gronden en die 
van de volgende ontginners van 
ontgonnen, doch weder verlaten 
en tot den staat van woestheid 
teruggekeerde gronden (met uit
zondering dan van de landschappen 
Sawieto, Maiwa, Enrekang en Doeri 
en van de zg. tanah mapoenang 
in het ouderdistrict Belawa en de 
tot het landschap Wadjo behoo-
rende Tanah Sitolo), daar behoeven 
wij in eene eventueel te treffen 
regeling der grondrechten evenmin 
tusschen beider rechten onderscheid 
te maken. Het antwoord dat naar 
ik vermeen op vraag 7 het meest 
wenschelijk zoude zijn, gelde der
halve zoowel voor deu eersten, als 
voor den tweeden en latere ont
ginners. 

Die rechten worden geacht door 
de gemeenschap te zijn verkregen. 
Wij moeten dit aldus begrijpen : 
de gemeenschap is eigenaar van ' de 
nog nimmer ontgonnen, onbebouwde 
gronden ; de leden daarvan hebben 
ieder het recht om die gronden te 
ontginnen; maakt een hunner daar
van gebruik, dan gaat ten aanzien 
van den grond, dien hij ontgint, 

Noot van de commissie. 
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10. a. Welke zijn de rechten 
van de bewoners eener kampong 
op de onbebouwde gronden tot die 
kampong behoorende ? 

b. Indien zij een gedeelte daar
van in gebruik wenschen te nemen : 

I e . Welke formaliteiten worden 
daarbij dan in acht genomen? 

Moeten zij daartoe vergunning 
vragen en, zoo ja , van wien? 

Kan hun zulk, een vergunning 
geweigerd worden ? 

het ontginningsrecht van de overige 
leden van de gemeenschap verloren ; 
dit recht ontstaat weder voor alle 
leden daarvan, zoodra de indivi-
dueele rechten van den eersten 
ontginner verloren zijn gegaan. 

Men is het er over het algemeen 
over eens, dat de bewoners van 
eene kampong het recht hebben om 
de onbebouwde gronden tot hare 
kampong behoorende, voor zooverre 
die niet ten behoeve van bepaalde 
personen of tot bepaalde doeleinden 
zijn afgezonderd, en daarop niet 
door anderen rechten worden uit
geoefend (men herinnere zich het 
boven medegedeelde ten aanzien 
van de ontgonnen, doch weder 
verlaten gronden in de landschappen 
Sawieto, Maiwa, Doeri en Enrekang 
en ten aanzien van de zg. tanah 
mapoenang), met inachtneming van 
de daaromtrent bestaande regels te 
ontginnen, te bebouwen en de 
producten , die op die gronden voor
komen , te verzamelen en tot eigen 
gebruik aan te wenden. 

De praktijk leert, dat tot het 
ontginnen van onbebouwde gron
den , welke nog nimmer ontgonnen 
zijn geweest, en die niet ten be
hoeve van bepaalde personen of 
tot bepaalde doeleinden zijn afge
zonderd , door bewoners van de 
kampong, waartoe die gronden ge
rekend worden te behooren, nergens 
vooraf toestemming gevraagd wordt. 
Alleen de t a n a h l i e m p o in 
Belawa maken daarop eene uitzon
dering, aangezien voor de ontgin
ning daarvan steeds de vergunning 
van het betrokken kamponghoofd 
vereischt is. Wel is waar wordt 
door de Sidenrengsche, Eappang-
sche, Soppengsche en enkele Wa-
djosche hoofden beweerd, dat ook 
in hunne ressorten steeds de ver
gunning van het betrokken kam-
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1 Zie boven blz. 200. 
2 Zie boven bk . 190. 

ponghoofd of van het bestuur van 
het betrokken aroe-schap uoodig is, 
en gaan eerstgenoemden zelfs zoover 
van te beweren, dat bij overtreding 
van dit gebod den overtreder de 
verdere ontginning kan worden ver
boden en belet, doch depractijkin 
die gebieden is daarmede niet in 
overeenstemming. 

Daarentegen is in alle landschap
pen die vergunning noodig ten aan
zien van de andere hoofdcategorie 
van onbebouwde gronden, de zg. 
t a n a h k a b o 1 , hetgeen voor de 
hand ligt, omdat uit de heront-
ginning dier gronden zeer vaak 
kwesties ontstaan. 

Waar, zooals boven reeds is ge
zegd, de wijze, waarop de bevolking 
van het ontginniugsrecht gebruik 
maakt, dikwijls niet is in het al
gemeen belang, en controle op hare 
ontginningen ter voorkoming van 
ontwouding een gebiedende eisch 
is, zoude mijns inziens de ver
gunning van het kampongbestuur 
steeds moeten worden gevraagd, 
derhalve zoowel ten aanzien van 
de //tanah kabo// als van de //tanah 
de-na engka na-ri oema// 2. 

Die vergunning kan worden ge
weigerd, en ofschoon de aanvrager 
zich in den regel bij die weigering 
zal nederleggen, heeft hij de be
voegdheid om zich ter zake te 
wenden tot het betrokken onder-
districts- of districtsbestuur ; wei
geren ook deze de vergunning te 
verleenen, dan kan hij zijne zaak 
brengen voor het zelfbestuur in 
hoogste ressort. 

Voorts is het in de meeste land-
. schappen gebruikelijk dat degene , 
die een on bebouwden grond tot 
sawahs wenscht te ontginnen, grens-
teekens maakt om de uitgestrektheid 
der verlangde gronden aan te wijzen. 

Noot van de commissie. 
Noot van de commissie. 
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2e. Moeten zij voor die ver
gunning iets betalen en wat? 

38. Zijn zij verplicht de hun af
gestane gronden te ontginnen en, 
zoo ja, binnen welken termijn? 

i Zie boven blz. 193—194. 

Met uitzondering van degenen 
die de ongko ala, ongko djonga 
of tanah aradjang wenschen te ont
ginnen en welke voor die vergun
ning, zooals wij boven bij de be
antwoording van de 2e vraag zagen, 
\ of T'Q van de opbrengst van den 
grond moeten betalen1, is voor die 
vergunning rechtens niets verschul
digd, doch wordt vaak door den 
aanvrager een klein geschenk ge
woonlijk bestaande in eenige vruch
ten, eieren enz. bij het aanvragen 
of het ontvangen der vergunning 
gegeven aan het hoofd, van wien 
hij de vergunning heeft verzocht 
of verkregen. Een enkele maal ge
beurde het wel, dat de vergunning 
door het hoofd van het betrokken 
aroe-schap werd verleend aan den 
meestbiedende, doch zulks moet als 
misbruik worden gekwalificeerd. In 
eene eventueel te treffen regeling 
dient uitdrukkelijk te worden be
paald , dat elke eisch tot betaling 
voor de vergunning als knevelarij 
zal wordeu gestraft. 

Voor alle landschappen leert de 
practijk, dat degene, aan wienon-
bebouwde gronden zijn afgestaan, 
niet verplicht is die te ontginnen 
binnen zekeren termijn, zoolanger 
zich geen nieuwe aanvrager opdoet. 

Hetzelfde geldt daar, waar het 
vragen van vergunning geen ge
woonte is, voor dengene, die door 
het maken van grensteekens of 
op eenige andere zichtbare wijze te 
kennnen heeft gegeven een stuk 
onbebouwden grond tot sawahs te 
willen ontginnen. 

Doet er zich evenwel een andere 
liefhebber voor hetzelfde stuk grond 
op, en wenscht de eerste aanvrager 
of degeen, die het eerst op zichtbare 
wijze zijn voornemen tot ontginning 
heeft kenbaar gemaakt, dien grond 
nog te bewerken, dan wordt hem 

Noot van de commissie. 
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4e. Wanneer wordt de aanvrager 
beschouwd een aanvang gemaakt 
te hebbeu met de ontginning? 

een termijn gesteld , binnen welken 
de ontginning moet worden onder
nomen. Is die termijn verstreken 
zonder dat die ontginning heeft 
plaats gehad, dan wordt de grond 
aan den tweeden aanvrager afge
staan. Omtrent den duur van dien 
termijn bestaan nergens vaste voor
schriften ; het vaststellen daarvan 
berustte vroeger geheel bij het be
stuur van het betrokken aroe-schap, 
wat niet zeldeu aanleiding gaf tot 
begunstiging van hem, die met dat 
bestuur op een goeden voet stond, 
ten nadeele van hem die dat niet was. 

In het algemeen belang zal in 
eene eventueel te treffen regeling 
het antwoord op de gestelde vraag 
m.i. moeten luiden als volgt: Hij, 
aan wien onbebouwde gronden zijn 
afgestaan, is verplicht binnen een 
jaar na de verkregen vergunning 
een aanvang te maken met de ont
ginning, en behoudt na ommekomst 
van dien tijd, indien hij nog niet 
begonnen is met de ontginning, 
zelfs de voorkeur niet indien een 
ander daarmede beginnen wil,m.a.w. 
hij verliest na een jaar, indien hij 
niet met de ontginning begonnen 
is, alle rechten op den hem af-
gestanen grond en moet, wanneer 
hij dien grond nog bewerken wil, 
daartoe opnieuw aan het kampong-
bestuur vergunning vragen. 

Ook hieromtrent bestonden ner
gens vaste voorschriften en elk 
geval werd op zich zelf beoordeeld. 

Voorgesteld wordt te bepalen, 
dat met de ontginning van een stuk 
grond geacht wordt te zijn aan
gevangen , zoodra het door duur
zame grensteekenen is afgebakend 
en voor de helft in bebouwing ge
bracht. 

Ten einde nu te voorkomen, dat 
de andere helft zoolang onbewerkt 
wordt gelaten totdat verstreken zijn 
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11. Kunnen onbebouwde gron
den behooreude tot zekere kampong 
ook aan lieden uit een andere 
kampong ter ontginning worden 
afgestaan ? Wie geven daartoe ver
gunning? Wordt v die vergun

de termijnen van 3 en 5 jaren, 
genoemd aan het slot van de be
antwoording van vraag 7 ' , moet 
verder als eisch gesteld worden, 
dat vóór het einde van het tweede 
jaar der ontginning ook die andere 
helft in bebouwing is gebracht. 

Een en ander komt dus hierop 
neer, dat binnen twee jaren de 
grond bebouwd, de ontginning vol
bracht moet zijn. Nu zou zulk 
een bepaling wel eens belemmerend 
kunnen zijn voor ernstige aanvragers 
van uitgestrekte stukken grond en 
voor hen, die vischvijvers wenschen 
aan te leggen. 

Daarom zou, zooals zulks voor 
Java en Madoera in de ontginnings-
ordounantie is bepaald, de mogelijk
heid moeten worden geopend om 
te hunnen aanzien bedoelden ter
mijn van twee jaren te verlengen. 
Om nu zooveel mogelijk van de 
zijde der kampongbesturen knoeie-
rijen te voorkomen, zou het ge-
wenscht zijn vast te stellen, dat zij 
slechts de bevoegdheid hebben te 
beschikken op aanvragen van 3 
bouws en minder, mits niet be
oogende den aanleg van vischvijvers, 
zullende op alle andere aanvragen 
door het betrokken zelfbestuur moe
ten worden beschikt. 

Voor de aanvragen van 3 bouws 
en minder zoude dan de termijn 
van 2 jaren moeten gelden, terwijl 
indien de aanvraag eene grootere 
uitgestrektheid betreft of den aanleg 
beoogt van vischvijvers, in de be
schikking zelf een termijn bepaald 
wordt naar gelang van omstandig
heden. 

Als regel geldt, dat, wanneer de 
beschikbare hoeveelheid onbebouwde 
gronden zulks toelaat, ook aan lie
den uit eene andere kampong on
bebouwde gronden tot zekere kam
pong behooreude ter ontginning 

1 Zie "boven bin. 211. — Noot van de commissie. 
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ning iets betaald en welke forma
liteiten worden bij den afstand in 
acht genomen? Onder welke voor
waarden heeft die afstand in den 
regel plaats? 

kunnen worden afgestaan. Daartoe 
is evenwel vereischt de vergunning 

a. van het hoofd van dekampoug, 
waartoe de aangevraagde gronden 
behooren, voor zooveel het aan
vragen betreft van lieden uit het
zelfde aroe-schap (anaq, lili of take) ; 

i. van het bestuur van het aroe-
schap, waartoe bedoelde gronden 
behooren, voor zooveel aangaat aan
vragen van lieden uit een ander 
aroe-schap. Andere formaliteiten 
worden daarbij niet in acht genomen. 

Voor de vergunningen onder a 
bedoeld wordt niets betaald en is 
het slechts gebruikelijk dat een klein 
geschenk wordt aangeboden aan het 
betrokken kamponghoofd. Dit ge
bruik vindt ook plaats ten aanzien 
van de onder 5 bedoelde vergunnin
gen ; tot vóór onze komst in deze 
streken waren de verkrijgers daar
van echter in die aroe-schappen, 
welke nog eene zekere mate van 
autonomie behouden hadden, boven
dien verplicht van de jaarlijksche 
opbrengst van den ontgonnen grond 
een gedeelte af te staan aan het 
hoofd, dat de toestemming verleend 
had. Zoo was het in de. Bouische 
aroe-schappen Sailong en Timoe-
roeng gebruikelijk, dat de ver
krijger van eene vergunning als 
onder h bedoeld, 1 à 2 bossen padi 
per jaar als hommage, boea-tanah 
geheeten, aanbood aan het; betrokken 
districtshoofd; wij kunnen die hef
fing moeielijk eene belasting noe
men, en hebben haar dan ook slechts 
te beschouwen als een bewijs van 
erkenning door den verkrijger, dat 
de hem afgestane grond ook na de 
ontginning behoort tot het aroe-
schap, waaronder die vóór den af
stand ressorteerde. Het opbrengen 
van de boea-tanah hield immers 
dadelijk op, zoodra de verkrijger 
van de vergunning gevestigd was in 
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I het aroe-schap, waartoe de afgestane 
grond behoorde. In Wadjo, waar de 
aroe-schappen eene grootere mate 
van zelfbestuur hadden weten te 
handhaven, kon echter moeielijk 
anders dan van eene belasting ge
sproken worden, daar toch was de 
verkrijger van eene vergunning als 
onder b bedoeld verplicht om T'ïï 
van de opbrengst van den hem afge-
stanen grond af te staan, welke be
lasting genoemd werd sima-tanah, 
boea-tanah of tampa; uit gunst-
betoon werd die belasting wel eens 
kwijtgescholden ; de verplichting tot 
betaling daarvan hield echter rech
tens onmiddellijk op, zoodra de 
ontginner in het aroe-schap, waar hij 
zijne ontginning had, gevestigd was-. 

Terecht is deze grondbelasting 
door ons bestuur afgeschaft en 
daar, waar zij nog is blijven be
staan, moet zoo spoedig mogelijk tot 
afschaffing daarvan worden over
gegaan. 

Immers kennen wij in elk zelf-
besturend landschap slechts één zelf
bestuur; de aroe-schappen, waaruit 
het vóór onze inmenging was samen
gesteld , en die zich min of meer 
zelfstandig tot dat zelfbestuur ver
hielden, zijn thans geworden dis
tricten of onderdistricten met een 
bestuur, dat volkomen ondergeschikt 
is aan het bestuur van het land
schap ' . 

De gemeenschap, waarvan dit 
zelfbestuur de vertegenwoordiger is, 
is eigenaar der onbebouwde gron
den ; alle leden dier gemeenschap 
hebbeu gelijke rechten op bedoelde 
gronden, tegenover welke rechten 
ook gelijke verplichtingen staan, 
t.w. het presteeren van dezelfde 
heerendiensten en het betalen van 
dezelfde belasting : de sima assap-

i parang atoewong. 
1 Behoeft dat een verlies van beschikkingsrecht en andere grondrechten in 

te sluiten? — Noot van de commissie. 
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Anders is het gesteld ten aanzien 
van hen, die onbebouwde gronden 
wenschen te ontginnen in het ge
bied van een ander zelfbesturend 
landschap dan waarin zij zelven 
thuis behooren. Dan toch eischt de 
billijkheid, dat van hen eene grond
belasting ' geheven wordt ten bate 
van het landschap waaronder die 
gronden ressorteeren. Immers de 
heerendieusten die zij presteeren en 
de sima assapparang atoewong die 
zij betalen, komen hoofdzakelijk ten 
bate van het landschap, waarin zij 
zijn blijven wonen. 

Vóór onze komst in deze streken 
werden als regel geen onbebouwde 
gronden ter ontginning afgestaan aan 
lieden uit een ander zelfbesturend 
landschap; wenschte derhalve een 
Wadjorees gronden te ontginnen ge
legen in het landschap Soppeng, dan 
werd hem zulks alleen toegestaan 
wanneer hij zich in Soppeng ves
tigde of, zooals de Boegineezen het 
uitdrukken, een to-Soppeng (Sop-

jpenger) werd. Evenwel ook hier 
geen regel zonder uitzonderingen. 
Zoo mochten lieden uit Sidenreng 
zonder zich nog in Sawieto te 
vestigen gronden in laatstgenoemd 
landschap ontginnen, de zakat, die 
zij evenals alle andere landbouwers 
in Sawieto hadden op te brengen 
en die 10 pCt. bedroeg van de op
brengst van den grond, werd dan 
in twee gelijke deelen verdeeld; de 
eene helft was voor de Sawietosche, 
de andere voor de Sidenrengsche 
hoofden; vestigden zij zich echter in 
Sawieto, dan werden zij als To-
Sawieto beschouwd en werd de 

• door hen opgebrachte zakat alleen 
verdeeld tusscheu de Sawietosche 
wereldlijke en geestelijke hoofden. 
Zoo mochten ook Soppengers in 
Barroe gronden ontginnen zonder 

218. — Noot van de commissie. 
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1 Zie boven blz. 220. 

verplicht te zijn daarheen voorgoed 
te verhuizen ; zij moesten dan echter 
10 pCt. grondbelasting opbrengen 
aan den aroe van Barroe. Zoo moch
ten verder Sidenreugers, zonder zich 
in Belawa te vestigen, in dit tot 
Wadjo behooïende landschapje roet 
toestemming van den aroe en den 
hadat van Belawa de gronden , zich 
bevindende aan de laaggelegen 
oevers van de meren Tempe en 
Sidenreng, ontginnen onder ver
plichting 10 pCt. van de opbrengst 
af te staan aan het bestuur van 
genoemd onderdistrict. Daar het 
juist een gedeelte van deze laatst
bedoelde gronden betreft, waarover 
het geschil Belawa contra WattaE 
loopt (zie inleiding), acht ik het ge-
wenscht te herhalen, wat ik reeds 
boven ' mededeelde, dat als regel 
gold dat onbebouwde gronden niet 
werden afgestaan aan lieden uit een 
ander zelf besturend landschap, en 
dat, waar op dezen regel uitzon
deringen werden toegelaten , de ver
krijgers der vergunning steeds ver
plicht waren tot het betalen van 
grondbelasting aan het bestuur van 
het aroe-schap, waartoe de afgestane 
gronden behoorden. 

Waar niet betwist wordt dat de 
door den aroe van WattaE gerecla
meerde gronden, bekend onder de 
namen : La Malongi, SarasaE, ToKa-
loekoe en Lawala Orai, behooren tot 
het gebied van Belawa, en waar die 
gronden bewerkt worden door Siden
reugers (Aroe WattaE zelf behoort 
in Sidenreng thuis), daar staat het 
dus vast dat het Belawasche bestuur 
recht heeft op -fe van de opbrengst 
dier gronden. Wanneer die belasting 
nooit is opgebracht, dan kan daar
van alleen de oorzaak geweest zijn 
of dat die gronden in vroegere jaren 
bij wijze van apanage zijn afgestaan 
geworden aan een der voorouders 

Noot van de commissie. 
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van den tegenwoordigen aroe van 
WatfaE, of dat zij door geweld van 
wapenen van eigenaar zijn ver
anderd. In beide gevallen is het 
souvereine recht van het Belawasche 
bestuur tot het heffen eeuer grond-

. belasting verloren gegaan en het
zelve verkregen geworden, in het 
eerste geval door den apanage-
houder, in het tweede door den 
usurpator. 

Het ter zake gehouden onderzoek 
nu heeft ten aanzien van de gronden 
genaamd La Malongi, SarasaE en 
To Kaloeko niet aan het licht 
kunnen brengen, welke bewering 
als de juiste moet worden be
schouwd, die, volgens welke ge
noemde gronden door een der aroe's 
van WattaE op Belawa zouden ver
overd zijn, dan wel die, volgens 
welke zij door een der vroegere 
aroe's van Belawa bij wijze van 
gunst, zooals het in het Boegineesch 
wordt uitgedrukt, als //akinanreug// 
of //akatoewong// (tot levensonder
houd), aan den toenmaligen aroe 
van WattaE zouden zijn afgestaan. 
Wel staat in elk geval vast, dat 
daarna tusschen WattaE en Belawa 
herhaaldelijk over bedoelde gronden 
strijd is gevoerd eu dat de aroe's van 
het eerstgenoemde landschapje, ge
steund als zij werden door het mach
tige Sidenreng, zich in het bezit 
daarvan hebben weten te handhaven. 

Mochten dus die gronden aan
vankelijk al als apanage zijn afge
staan geworden, de later daarover 
gevoerde strijd heeft hun rechts
toestand gewijzigd in dien van ver
overde gronden (tanah-riala basi). 

Ten aanzien van LawalaOrai heeft 
het onderzoek geleerd, dat dit stuk 
grond door een der vroegere aroe's 
van Belawa, MatiroeE ri Kanana ge
naamd, geschonken werd aan Tjam-
bang Amparita, den kinderloos over-
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! ledeu broeder van den grootvader 
i van den tegen woordigen pabitjara 
van Amparita, La Pakarrangi alias 
La Karrang, eene schenking welke 
gedaan werd als belooning voor 
bewezen diensten in een strijd, 
door genoemden Belawaschen be
stuurder, die tevens aroe van 
Singkang was, gevoerd tegen den 
aroe van Tempe. Omstreeks tien 
jaren geleden werd het westelijk 
deel van Lawala (Lawala Orai) 
wederrechtlijk in bezit genomen door 
La Hindi, zoon van den aroe van 
WattaE, wederrechtelijk omdat niet 
hij, doch La Karrang als erfgenaam 
van den eersten apanage-houder 
moet worden aangemerkt. 

Dat de gronden La Malongi, 
SarasaE, To Kaloeko en de beide 
Lawala's geen zuiver privaat-
bezit vormen van den aroe van 
WattaE en den pabitjara van Am
parita, blijkt, behalve uit het feit, 
dat de bewerkers dier gronden, 
ofschoon vreemdelingen zijnde in 
Belawa, niet aan het bestuur van 
dit landschapje de anders verschul
digde tampa l opbrengen, boven
dien hieruit, dat zij, zoolang zij die 
gronden bewerkten en ofschoon zich 
op Belawa's grondgebied bevin
dende, niet onder de bevelen van 
den aroe en den hadat van Belawa 
staan, doch slechts met den aroe 
van WattaE en den pabitjara van 
Amparita te maken hebben. Het 
publiekrechtelijk karakter van dat 
bezit blijkt verder uit het onder-
volgende. Zooals boven reeds is 
gezegd, maken de gronden La 
Malongi, SarasaE, To Kaloekoe en 
Lawala een deel uit van de gronden 
zich bevindende aau de laaggelegen 

| oevers van de meren Tempe eu 
Sidenreng, gronden welke in den 
regentijd geheel onder water staan, 

Noot van do commissie. 
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1 Zie boven blz. 193. Noot 

doch in den drogen moesson plegen 
droog te vallen en, zoo zulks tijdig 
geschiedt, alsdan met djagoeng 
worden beplant. Dergelijke gronden 
worden in het Soppengsche district 
Maiwa ri Awa t a n a h m om p o , 
in Sidenreng a d a r a k a n g t o t 
b e r i , in Belawa en de Tanah Sitolo 
d a r a a b o e n g k a n g of d a r a 
b o e n g k a , in Pamana en Bola 
d a r a t a p p a r a n g , in Timoeroeng 
en Sailong a w a t a u a geheeten; de 
algemeene benaming is t a n a h t e 
l e n g (verdronken land). Nu is men 
het er in al die landschappen over 
eens dat dergelijke gronden niet 
het voorwerp kunnen zijn van er
felijk individueel privaat bezit, om
dat zij geacht worden jaarlijks, nl. 
in den regentijd, tot den staat van 
woestheid terug te keeren en daar
door weder aan de gemeenschap 
terug te vallen. Zoodra zij droog
gevallen zijn, worden zij door de 
hoofden onder de kampongbewoners 
verdeeld ; niemand mag eischen het 
s tuk, dat hij het voorafgaande jaar 
bewerkt heeft ; de hoofden kunnen 
daarmede rekening houden doch 
behoeven zulks niet te doen 

In alle landschappen zijn van die 
gronden stukken gereserveerd ten 
behoeve van den laiidvorst om 
dezen daaruit inkomsten te doen 
trekken; de zg. tanah aradjang ' , 
welke hij jaarlijks door een zijner 
vertrouwelingen laat verdeelen ouder 
hen, die zich voor de bewerking 

i komen aanbieden. Van de opbrengst 
ontvangt de vorst ^ onder den 
uaam van t a m pa . 

Daar men het billijk vond, dat 
de hadatsleden, aan wie de ver
deeling van het overige, d.w.z. niet 
voor den vorst gereserveerde gron
den, was opgedragen, en die voorts 
voor de belangen van de gemeen-

Mi do commissie. 
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schap hadden te waken en ten be
hoeve daarvan diensten moesten 
presteeren, voor hunne moeite be
loond werden, werden of voor hen 
de beste stukken tanah teleng ge
reserveerd , die zij dan tegen y L van 
de opbrengst konden laten bewerkeii 
(Belawa), of werd hun het recht 
toegekend van de opbrengst dei-
door hen verdeelde drooggeloopen 
gronden 10 pCt. belasting te heffen 
(Tempe, Sengkang enz.). In beide 
gevallen betrof het derhalve inkom
sten, die zij niet als privaat persoon, 
doch als hoofd genoten; hetzelfde 
gold voor de inkomsten uit de lanah 
aradjang. Nu waren er vorsten en 
hoofden die, om aan hunne harts
tochten te kunnen voldoen of omdat 
zij in gedurige vijandschap met 
nabijgelegen landschappen leefden, 

j veel geld uoodig hadden eu, dat geld 
niet bezittende, er toe overgingen de 
uit de tanah teleng voortvloeiende 
inkomsten te verpanden of te ver-

j koopen ; er waren er ook die, tal 
van kinderen bezittende en oneeuig-
heden tusscheu hen willende voor
komen, nog tijdens hun leven een 
deel der inkomsten uit de tanah 
teleng over die kinderen verdeelden; 
de zg. a n a t j e r a , onechte vor-
stentelgen, wetende dat zij van hun 
vader niets konden erven, legden op 
gedeelten van de tanah teleng beslag 
of liever eigenden zich het recht toe 
om over die gedeelten te beschikken, 
ze te verdeelen over de personen 
die zich voor de bewerking aan
meldden en van die personen de 
tampa ad 10 pCt. te eischen. Een 
en ander was evenwel volgens de 
algemeen heerschende opvattingen 
onwettig en onrechtmatig, maar 
men durfde zich daartegen uit 
vrees voor den vorst en de hoofden 
niet te verzetten. 

Wel werd het als rechtmatig 

15 
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12. Indien vreemdelingen zich 
in een karapong komen vestigen, 
verkrijgen zij dan eenig recht op 

beschouwd, wanneer de vorst in 
overeenstemming met den hadat 
een deel der uit de tanah telen? 
voortvloeiende inkomsten aan een 
bepaald persoon afstond wegens 
gewichtige diensten aan het land, 
d. i. aan de gemeenschap, bewezen ; 
men wees dien persoon in zulk 
een geval een gedeelte der genoemde 
gronden toe om daaruit de ge
bruikelijke tampa ad 10 pCt. te 
trekken ; hij verkreeg dan meteen 
het beschikkingsrecht over den hem 
toegewezen grond, mocht dien dus 
verdeelen onder wie hij wilde ; 
ten opzichte van dien grond was 
hij derhalve getreden in de rech
ten van den vorst en van de 
hoofden. 

Thans terugkeerende tot de 
kwestie WattaE contra Belawa staat 
het m. i. op grond van al het 
vorenstaande vast : 

Ie. dat de gronden La Malongi, 
La Kaloekoe, SarasaE en Lawala 
niet behooren tot het privaatbezit, 
noch van I Patawa, aroe van Watta, 
noch van den pabitjara van Am-
parita, La Karrang ; 

2e. dat echter eerstgenoemde ten 
aanzien van de gronden La Ma
longi, To Kaloekoe en SarasaE, 
de pabitjara La Karrang met be
trekking tot Lawala, het van hunne 
voorouders geërfde recht hebben 
van beschikking over en verdeeling 
van die gronden, zoomede van 
heffing van de bewerkers eener 
belasting, tampa genaamd, be
dragende 10 pCt. van de opbrengst 
dier gronden; 

3e. dat de onder 2e. bedoelde 
rechten zijn van publiekrechtelij ken 
aard en daarom niet gehandhaafd 
kunnen blijven. 

Ja, vreemdelingen, die zich blij
vend vestigen, belasting betalen 

jen heerendienst verrichten, komen 
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de onbebouwde gronden tot die 
kampong behoorende? 

13. Welke bepaalde voorrechten 
worden, wat de beschikking over 
onbebouwde gronden betreft, aan 
den eenen stand boven den anderen 
toegekend ? 

14. Aau wien behooren de gron
den , welke door aanslibbing, aan-
slijking of aanwas of op eenige 
andere wijze aan de aau een rivier 
gelegen gronden zijn aangegroeid? 

geheel in dezelfde rechten der 
kampongbewoners. 

Eechtens worden in geen der 
zelfbesturende landschappen aan 
den eenen stand bepaalde voor
rechten boven den anderen toe
gekend. De praktijk leert echter, 
dat, bij het aauvragen door twee 
personen van een zelfde stuk on-
bebouwden grond, in den regel wel 
degelijk gelet wordt op den stand 
van de aanvragers, en dat aan fami
lieleden of vrienden van hoogge-
plaatsten of van het tot het ver-
leenen der vergunning bevoegde 
hoofd de voorkeur gegeven wordt 
boven anderen. 

Vrij algemeen is men van oor
deel, dat dergelijke gronden — 
bekend ouder de namen van tanah 
sampe (Maiwa en Enrekang), tanah 
rappe (Batoelappa, Kassa), boe-
ngane (Sawieto), balasalo (Sidenreng, 
Maloese Tasie, Soppeug-ri-Adja, 
Tanette), wiloe of eloe (Barroe, 
een groot deel van Boni), palata 
(Noord-Boni, Pamana en Bola), 
tanah lorong (Soppeng met uitzon
dering vau Mario ri Wawo, Wadjo 
met uitzondering van Pamana en 
Bola), arangang (Mario-ri-Wawo) 
— ten voordeele komen vau de 
eigenaren van den oever, waaraan 
die gronden zijn aangespoeld ; zijn 
zij tegen onbebouwde gronden aan
gegroeid , dan behooren zij evenals 
deze aau de gemeenschap toe. 

Ook hoort men wel de meening 
verkondigen (b.v. in Sidenreng en 
enkele streken in Zuid-Boni), dat 
dergelijke gronden uitsluitend aan 
den vorst toebehooren en dat deze 
ze aan den eigenaar van den oever, 
waaraan zij zijn aangespoeld, kan 
afstaan, doch zulks niet behoeft 
te doen ; alleen wanneer de aan
spoeling bewerkt is door den eige
naar van den oever, zou zij volgens 
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15. Aan wien behooren de eilan
den en door aanslijking droog ge
worden platen, die zich in de 
rivieren hebben gevormd ? 

16. Welke rechten hebben de 
bewoners eener kampong op de 
natuurlijke producten, voorkomende 

die meening te zijnen voordeele 
komen ; deze opvatting wordt echter 
slechts door verreweg de minder
heid gedeeld en is m.i. slechts toe 
te schrijven aan de zucht der aroe's 
om zich het eigendomsrecht dier 
bij uitstek vruchtbare gronden te 
verzekeren (vgl. art. 596 van het 
Burgerlijk Wetboek voor Europe
anen in Ned.-Indië). 

Als aanspoeling wordt in den 
regel ook aangemerkt, indien een 
stuk grond door het geweld van 
den stroom in eens van den eenen 
oever wordt afgescheurd en tegen 
den anderen oever wordt aangewor
pen ; ook dan komt volgens de op
vatting van de groote meerderheid 
van hoofden en bevolking die aan
spoeling ten voordeele van den 
eigenaar van den oever, waaraan het 
afgescheurde stuk gronds is aan-
geworpen, en mag hij, bij wiens 
land dat stuk gronds is afgescheurd, 
daarop geen recht doen gelden. 

Slechts de kleine minderheid ver
meent dat de rechten van den oor-
spronkelijken eigenaar niet zijn ver
loren gegaan. (Zie art. 599 B.W.) 

Hieromtrent bestaan twee mee-
niugen : die, volgens welke bedoelde 
eilanden toebehooren aan den vorst 
(b.v. in Doeri waar zij karangaug 
tanga worden geheeten), en in de 
tweede plaats die, volgens welke zij 
toebehooren aan de eigenaren der 
oevers, aan de zijde waar zij zich 
gevormd hebben ; hebben de eilan
den (vaak leboekang geheeten) zich 
niet aan één kant opgeworpen, dan 
behooren zij aan de eigenaren der 
beide oevers toe ; liggen er aan de 
oevers slechts onbebouwde gronden 
dan behooren de eilanden aan de 
gemeenschap toe. 

De bewoners eeuer kampong heb
ben het recht om de natuurlijke pro
ducten van de tot hunne kampong 
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op of in de gronden tot die kam 
pong behoorende? 

17. Mag die inzameling plaats 
hebben uitsluitend voor eigen ge
bruik of ook om met de producten 
haudel te drijven? 

18. Hebben zij tot die inzame
ling vergunning noodig en, zoo ja, 
van vvien? 

19. Moeten zij voor liet ver
krijgen dier vergunning betalen 
en , zoo ja, wat ? 

1 Zie boven blz. 192. 

behoorende onbebouwde gronden te 
verzamelen, voor zoover die gronden 
niet aan iemand speciaal toebe-
hooren en niet tot eenig doel zijn 
aangewezen, met inachtneming dus 
van het verbod, dat de zelfbesturen 
op sommige streken hebben gelegd 
(men denke aan de ongko ala, ongko 
djonga of tanah aradjang). 

Voor beide doeleinden, tenzij het 
bestuur van het betrokken aroe-
schap den uitvoer van bepaal'de 
producten verboden heeft uit over
weging, dat de eigen bevolking op 
den duur door dien uitvoer ge
dupeerd zoude kunnen worden. 

Zij hebben daartoe geen vergun
ning noodig, wanneer de inzameling 
uitsluitend voor eigen gebruik dient; 
is het de bedoeling om met de pro
ducten handel te drijven, dan is 
vergunning van het hoofd van de 
betrokken kampong of van het be
trokken aroe-schap vereischt. Dit 
kan zoo blijven, behoudens hetgeen 
reeds gezegd is bij de beantwoording 
van vraag 2 l ten aanzien van de in 
de bosschen aangetroffen wordende 
deugdzame houtsoorten, deze dienen, 
om uitroeiing daarvan te voorkomen, 
tot ongko van het landschap te 
worden verklaard. 

Wanneer de in te zamelen natuur
lijke producten of het te kappen 
hout zich slechts tot kleine hoeveel
heden bepaalde of tot eigen gebruik 
diende, werd daarvoor nergens iets 
betaald. Doch ook wanneer de 
inzameling diende voor handels
doeleinden, werd in de meeste land
schappen niets gevorderd; dit kwam 
waarschijnlijk hier vandaan, dat de 
meeste landschappen arm waren aan 
boschproducten, en dat daarom eeue 
vergunning om dezelve voor handels
doeleinden te verzamelen zelden ge
vraagd of verleend werd. 

Daarentegen bestaan daar, waar 
Noot van de commissie. 
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20. Mogen personen niet tot die 
kampong bchoorende de in vraag 16 
bedoelde producten inzamelen en 
onder welke voorwaarden? 

in eenigszins aanzienlijke hoeveel
heid boschproducten worden aan
getroffen , wel boschrechten (s a s-
s o e n g a la ) , zooals in de tot 
Sideureng behoorende Pitoe ri Awa 
eh Pitoe ri asa, waar het bosch
recht bedraagt -i- van het verzamelde 
of de waarde daarvan, en toe
komt aan den aroe van het be
trokken landschapje, en in het tot 
Wadjo behoorende Akotengang, 
Kera en de Pitoempanoea-landen, 
waar van de ingezamelde rottan 
10 pCt. moet worden opgebracht 
aan het betrokken hoofd, terwijl, 
wanneer vergunning gevraagd wordt 
om hout te kappen bestemd voor 
den bouw van prauwen, in den 
regel die vergunning slechts ver
leend wordt onder voorwaarde dat 
voor den betrokken aroe een of 
meer sampans kosteloos worden ver
vaardigd. 

Als regel geldt, dat personen uit 
eene andere kampong dan die, waar
toe de onbebouwde gronden be-
hooren, eveneens de op of in die 
gronden voorkomende natuurlijke 
producten mogen inzamelen, wan
neer daarvan geen nadeelen voor 
de eigen kampong worden verwacht; 
zij moeten evenwel steeds vooraf 
de toestemming van het betrokken 
kamponghoofd verkregen hebben ; 
deze mag de vergunning slechts 
verleenen, wanneer het aanvragen 
betreft van lieden uit hetzelfde aroe-
schap; behooren de aanvragers in 
een ander aroe-schap of landschap 
thuis, dan moet de vergunning van 
den betrokken aroe al of niet door 
tusschenkomst van het betrokken 
kamponghoofd worden gevraagd. 

Van lieden uit hetzelfde aroe-
schap worden de bij de beantwoor
ding van de vorige vraag genoemde 
boschrechten slechts gevorderd, wan
neer het ingezamelde dient voor 
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handelsdoeleinden; van lieden uit 
andere landschappen wordt evenwel 
de s a s s o e n g a la ook geeischt 
wanneer de inzameling voor eigen 
gebruik geschiedt. 

21. Welke bepaalde voorrechten j Rechtens worden aan den eenen 
worden, wat de inzameling van de stand geen bepaalde voorrechten 
in vraag 16 bedoelde producten i boven den anderen toegekend , doch 
betreft, aan den eenen stand boven i het is ook ten aanzien hiervan 
den anderen toegekend? ! vaak het streven van de anak-

aroengs om zich meerdere rechten 
aan te matigen. 

II. N o t a van 4 J a n u a r i 1 9 1 1 van den i n s p e c t e u r 
voor a g r a r i s c h e zaken . 

Is het eene goede gedachte geweest om bij de regeling van de 
toestanden in de onder Europeesche bestuurscontrole m het genot 
van zelfbestuur gelaten lulandsche landschappen in Zuid-Celebes een 
onderzoek naar de door de bevolking uitgeoefende rechten te doen 
instellen, en verdient de door den Controleur Goedhart aangewende 
poging om de omtrent de onbebouwde gronden geldende adatbegrippen 
te constateeren waardeering, minder gelukkig is het dat bij de ver
werking der verzamelde gegevens feiten en beschouwingen te zeer 
dooreengemengd zijn en de bestaande adat met de onder onzen 
invloed te treffen wettelijke voorzieningen in te nauw verband ge
bracht zijn. 

[Nuttig ware] eene omwerking der stof en eene zorgvuldige her
ziening der beschouwingen ' . Onderscheiden zal hierbij moeten 
worden tusschen : 

a. de door feiten geïllustreerde schildering van den agrarischen 
rechtstoestand vóórdat van Gouvernementswege in het bestuur van 
het landschap werd ingegrepen; 

b. eene nadere beschouwing van het adatgrondenrecht, bij voor
keur met terugzicht op de Nederlandsch-Indische agrarische beginselen; 

c. de aantooning der urgentie tot regeling van speciale aangelegen
heden op agrarisch gebied ; 

d. de oplossing van het tusschen Wadjo en Sulenreng gerezen 
geschil over de bouwgronden aan de oevers der meren Tempe eu 
Sidenreng. , 

De sub d bedoelde quaestie is van zóó bijzonderen aard dat het 
beter voorkomt deze uit het rapport te lichten en afzonderlijk te 
doen behandelen. 

Het rapport beoogt n.f. de kennis van den toestand op agrarisch 
gebied kort vóór den opstand tegen het Nederlandsch-Indisch Gouver
nement en hiertoe zullen zoowel de betrokken zelfbestuurders en 

ï Zie benoden blz, 236 onder III . — Noot van de commissie, 
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hadatleden als de bevolking van voorlichting hebben te dienen. 
Vermits de bij een onderzoek naar adatrecht toe te passen methode 

niet onverschillig is, wordt hiernevens — zij het ten overvloede — 
een exemplaar van den door de Commissie voor het adatrecht op-
gestelden Adatwijzer '' aangeboden. 

Zou eene opzettelijke behandeling van het rapport-Goedhart te 
ver voeren, [toch worde] het volgende opgemerkt. 

1. Bij eene uiteenzetting vau het adatrecht verdient geen aan
beveling eene vergelijking met het Indisch Burgerlijk Wetboek; en 
het gebruiken van termen als: //publiek// en //privaatrecht// of van 
moderne juridische begrippen ware zooveel mogelijk te vermijden. 
Gaat Prof. Van Vollenhoven mij wel wat ver met in zijn //Adat-
wetboekje// algemeen te stellen dat //het recht van eigendom in het 
adatrecht niet bekend is//, in de aangehaalde woorden schuilt een 
zeer nuttige wenk; de adatonderzoeker stelle zoo voorzichtig mogelijk 
te boek, wat de feiten en toestanden hem leeren. 

2; Zeer bevorderlijk aan de kennis van den werkelijken toestand 
schijnt mij een uitstrekken van het onderzoek tot de op bebouwde 
gronden uitgeoefende rechten, en van veel nut is daarbij eene ver
gelijking met hetgeen door vroegere onderzoekers als Bakkers 2 en 
Kooreman 3 op schrift is gesteld. 

3._ Voorzichtigheid schijnt mij geboden waar aan de grenzen van 
distneten en landschappen bijzondere beteekenis wordt gehecht. 
Eerstens toch dekken de termen //behooren tot// en //toebehooren 
aan// elkander niet, en in de tweede plaats is er toch wel zeker 
verschil tusschen grenzen, die uit de verte bij benadering worden 
aangewezen, zonder dat de personen zich ter plaatse hebben bevonden 
of met de naburen zich hebben verstaan, en andere grenzen, welke 
het onderwerp van overleg a s. hebben uitgemaakt. 

De meer of mindere waarde der grenzen houdt soms verband met 
het peil van ontwikkeling der plaatselijke bevolking op landbouw
gebied; grenzen loopende door sawahgebied hebben allicht meer 
waarde dan die, welke op bosschen of slechts periodiek bebouwde 
droge gronden betrekking hebben. 

4. Nog een woord over de op blz. 32 4 aan te treffen beschouwingen 
over de grondbelasting. 

In de zelfbesturende landschappen van Zuid-Celebes schijnt, evenals 
in tal van andere streken, erkend te worden de wettigheid eener 
heffing van ingezamelde boschproducten of van den oogst van bouw-
velden, speciaal van andere personen dan die, welke tot het eigen 
aroeschap behooren. 

//Terecht — schrijft de Controleur Goedhart — //is deze grond-

1 Zie Adatrechtbundel I , blz. 16—20. — Noot van de commissie 
2 Tijdschrift Bat. Genootschap enz. dl. XI I en XVI 
3 Ind. Gids 1883. 
* Zie boven blz. 193, 215, 2 1 7 - 2 2 1 , 221, 225, 230. - Noot van de 

oommissie. 
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belasting door ons bestuur afgeschaft en moet daar, waar zij nog 
is blijven bestaan, zoo spoedig mogelijk tot de afschaffing daarvan 
worden overgegaan'/ 1. 

Men ziet dit niet in, en in allen gevalle zullen de personen, aan 
wie men het genot dier inkomsten ontleent, in een of anderen vorm 
behooren te worden schadeloos gesteld, tenzij die inkomsten te gering 
mochten zijn. 

De Controleur Goedhart is van oordeel dat naast de heerendiensteu 
en de hoofdelijke belasting voor eene heffing als de vorenstaande 
geen plaats meer is, tenzij voor hen, die gronden ontginnen in een 
ander landschap dan waarin zij zelven thuis behooren 2. Het daartoe 
geleverde betoog is zuiver een utiliteitspleidooi. Waarom zou naast 
evenbedoelde belastingen een werkelijke grondbelasting, zij het dan 
ook in primitieven vorm, niet zijn te dulden, tenzij het hoofdgeld 
reeds het karakter draagt van eene belasting op den landbouw? En 
zelfs in dit laatste geval behoeft het toch wel niet te zijn uitgesloten 
dat naast eene landschapsbelasting het Gezag ten behoeve van een 
onderdeel van het landschap eene bijzondere heffing veroorlooft ter 
bestrijding van algemeene onkosten. 

Het verdient over het geheel aanbeveling om bestaande belastingen 
en heffingen te continueeren, zij het ook in gezuiverden vorm, en 
even gewenscht is het toch om, indien differentiatie van belastingen 
reeds bestaat, deze te behouden, zij het onder controle gebracht en 
van gebreken ontdaan. 

5. Op blz. 30 3 brengt de Controleur Goedhart ter sprake het uit
vaardigen van ontginningsvoorschriften. Men beaamt de utiliteit daar
van, doch men beperke die regeling tot het noodzakelijke, richte de 
bepalingen eenvoudig in en voere deze niet in dan waar men voldoende 
zekerheid kan hebben dat aan de naleving de hand — al is het niet 
tot in de scherpste consequentien — kan worden gehouden. 

Vermoedelijk zal de in Stbl. 1906 n°. 431 opgenomen Lombok
regeling tot leidraad aan te treffen regelingen kunnen strekken. 

Ten slotte eenige beschouwingen tot toelichting onzer agrarische 
beginselen. 

Wordt eenig landsdeel bij het rechtstreeks bestuurd gebied van 
Nederlandsch-Iudië ingelijfd, dan wordt daarop terstond geheel van 
toepassing artikel 62 R.R.,de domeinverklaring (Stbl. 1875 n°. 199a) 
en het verbod tot vervreemding van Inlandsche gebruiksrechten door 
Inlanders aan niet-Inlanders (Stbl. 1875 n°. 179). 

Is de grond eigendom van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement 
(men late de onderscheiding in publiek- en privaatrechtelijk domein 
— een onderscheid in bestemming, echter niet in rechtskarakter — 
varen), dit domeinrecht is zeer wel bestaanbaar met Inlandsche ge
bruiksrechten, gelijk de vijfde en zesde alinea's van artikel 62 R.R. 

1 Zie boven blz. 219. — Noot van de commissie. 
2 Zie boven blz. 220. — Noot van de commissie. 
3 Zie boven blz. 198, 211 on vgg. — Noot van de commissie. 
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leeren, zoomede met zgn. adatservituten op woeste gronden en dgl. 
Ook wordt geen grond in erfpacht afgestaan, dan wanneer deze 
voor de Inlandsche bevolking en haren landbouw niet noodig is, 
geopperde bezwaren zijn gewogen en de volkshoofden c.q. in de 
zaak zijn gehoord. 

Noodig is de handhaving van het domeinrecht om onwettige 
occupatie en depossedeering van den Inlander te voorkomen — ge
vallen waarin Europeanen van Inlandsche hoofden woeste gronden 
hebben trachten te koopen, waarbij die hoofden van hunne positie 
als zoodanig misbruik maakten, zijn v o o r g e k o m e n —, en in het 
algemeen dienen niet-Inlanders dan ook geen gronden in eigendom, 
erfpacht of opstal te kunnen bekomen dan door tusschenkomst van 
den Staat-domeineigenaar, nadat — voorzoover wettelijk toegelaten — 
de gronden van Inlandsche grondrechten zijn vrijgemaakt en uit 
anderen hoofde geen bezwaar tegen dien afstand bestaat. 

Al verder ligt in het domeinrecht opgesloten het recht om het 
ontginnen van grond door Inlanders in het algemeen belang aan 
regelen te binden, zijnde de werking dier bepalingen beperkt tot de 
gronden, waarop geene privaatrechten van Inlanders of niet-Inlanders 
rusten. 

Ten slotte zijn de Inlandsche gebruiksrechten vaak plaatselijk aan 
allerlei beperkingen gebonden in het algemeen belang,, waartoe de 
handhaving van het domeinrecht het hare bijdraagt. 

Wat den aard dier Inlandsche gebruiksrechten aangaat, soms zijn 
deze voor vervreemding (altijd onder Inlanders) vatbaar; soms is 
slechts verhuur of verpanding in zekeren vorm toegelaten ; ook komt 
het voor dat het recht zich bepaalt tot een recht op de tot stand 
gebrachte aanplantingen en tot overdracht daarvan, zonder zich tot 
den grond uit te strekken langer dan voor den duur van die aan
plantingen zelf vereischt wordt. 

Op domeingrond staat het Gouvernement zelfs toe de ^ordering 
van adatheffingen op de inzameling van boschproducten door en ten 
bate van Inlandsche gemeenschappen en, waar dit voorkomt, ook 
op den landbouw door anderen dan de tot de inlandsche ge
meenschap behoorende leden gedreven. Intusschen verdient aan-
teekening dat veelal deze heffingen uitsterven of door anderen 
worden verfangen. 

Het domeinrecht staat aan die adatheffingen niet in den weg, 
maar het spreekt vanzelf dat daaraan geen verdere strekking mag 
worden gegeven dan met het karakter daarvan bestaanbaar is; meer 
dan getolereerde heffmgsrechten zijn deze niet. 

Veel van het vorenstaande is m.m. op zelf besturende landschappen 
van toepassing. 

In algemeenen zin worden deze aangemerkt als //leeneu//, maar 
ook bij die rechtsverhouding laat de leenheer — de Eegeeriug van 
Nederlandsch-Indië — het domeinrecht waar het volgens de lands-
instellingen berust, zich bij het politiek contract nochtans een 
slem voorbehoudend met betrekking tot den afstand van gronden 
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of het toekennen van rechten op gronden aan anderen dan de eigen 
ouderhoorigen van het zelfbestuur, terwijl slechts in een deel der 
leenstaten de Regeering het mijnrecht zoomede het verkenen van 
landbouwconcessies aan zich heeft getrokken. 

Dat, wanneer in de leenstaten agrarische regelingen noodig worden, 
het Inlandsen, zelfbestuur te rade gaat met die, welke voor de 
Gouvernementslauden gelden, ligt in de rede. 

Ook zonder opzettelijke regelingen wijzigt zich echter het adat-
recht in de zelf besturende staten, zoodra deze onder Europeesche 
bestuurscontrole komen, alleen reeds door het feit dat aan willekeur 
een eind komt en de belangen van de lagere bevolking als ook die 
van het algemeen beter worden behartigd dan toen het Inlandsch 
vorstenbewind hoogtij vierde. Waar voorheen vorst en hoogere 
hoofden een te sterken invloed uitoefenden, verzwakt deze, en 

- Inlandsche dorpsgemeenschappen ontwikkelen zich tot min of meer 
zelfstandige gebieden, waar tot dusver slechts sprake was van 
//stammen//, //districten// of //landschappen//. Almede neemt dan het 
bij het individu berustend gebruiksrecht op grond in beteekenis toe, 
en dit trouwens niet te keeren proces werkt nuttig : eene ontwik
keling der adat worde niet belemmerd uit een zucht tot behoud 
der zgn. //zuivere// of //echte adat//, de tijden veranderen immers en 
wij met hen. 

Bepaaldelijk geldt dit van het bij de Inlandsche gemeenschappen 
krachtens de adat berustend zgn. //beschikkingsrecht op grond//, 
hetwelk zoowel op woeste als op bebouwde gronden doch vooral op 
eerstbedoelde betrekking heeft '. Dit recht heeft de Inlandsche ge
meenschap, omdat zij in beginsel is eene staatkundige en maat
schappelijke eenheid, die krachtens zich zelf bestaat, haar eigen 
recht regelt en de tot haar gebied gerekende woeste en bebouwde 
gronden in het belang dier gemeenschap beheert. Van dit recht is 
echter na verloop van tijd en in verband met locale omstandigheden 
niet steeds meer te zeggen of, in onze moderne denkwijze, het 
beslist tot het publiek dan wel tot het privaatrecht is te brengen, 
het geldt hier een van die grensgevallen, waarbij men zich van 
generaliseering en te absolute conclusion heeft te onthouden. 

Over het geheel valt bij de ontwikkeling der Inlandsche maat
schappij eene verandering in dier voege te bespeuren, dat de indivi
dueel uitgeoefende Inlandsche gebruiksrechten in omvang toenemen, 
daarentegen het beschikkingsrecht verbleekt en onder het meer inten
sief worden onzer bestuursbemoeienis opgaat in het domeinrecht van 
den Staat, inzonderheid met betrekking tot de woeste gronden 2. 

1 Vg. prof. mr. C. van Vollenhoven, Miskenningen van het adatrecht , 
blz. 18—19. 

2 In sommige streken draagt het beschikkingsrecht over de woeste gronden 
duidelijk een publiekrechtelijk karakter , en oefent het zgn. district het 
hoogerbedoeld beschikkingsrecht uit krachtens delegatie van de hoogere 
Staatsgemeenschap, welke de inlandsche gemeenschap als een onderdeel van 
zich erkent. 
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Bij het onderzoek naar liet adatrecht op agrarisch gebied zal mitsdien 
steeds zorgvuldig dieuen te worden te werk gegaan, en hoede men 
zich dan ook b.v. om //bezit'/ te noemen, wat, welbeschouwd, geen 
//bezit// is. 

III . 

Bij regeeringsschrijven van 23 Februari 1911 n°. 452 werd den 
gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden verzocht controleur 
Goedhart uit te noodigen zijn verdienstelijken arbeid in verband 
met den inhoud van de voormelde nota te herzien, waardoor de 
waarde van zijn rapport vermoedelijk nog aanmerkelijk zou worden 
verhoogd. 

Uit vorm en inhoud van het onder I opgenomen rapport schijnt 
echter te blijken dat dit de door den inspecteur noodig geachte 
omwerking niet heeft ondergaan. 



SERIE P. 

ZUID-CELEBES. 
N°. 3. 

UIT E E N REGEERINGSRAPPORT (1910). 

Evenals in het rechtstreeks bestuurd gebied is geschied, wordt 
thans een begin gemaakt met de opmeting en registreering van de 
ornamentsvelden in het Goasche gebied, waartoe de beschikking is 
erlangd over een militairen opnemer. 

De vroegere vorsten van Goa hadden de gewoonte om gronden 
in apanage uit te geven aan familieleden, personen van aanzien en 
van verdienste. De apanages zijn na den jongsten oorlog aan het 
landschap vervallen, doch de vroegere bezitters dienen voor het 
verlies hunner inkomsten, voor zooveel zij althans daarvoor in aan
merking komen , te worden schadeloos gesteld. 

Eene regeling werd getroffen betreffende den aanslag en inning 
van den huurschat van de in tesang i uitgegeven aan den voormaligen 
leenvorst van Boni toebehoord hebbende ornamentsvelden. De mede 
tot de ornamenten van den vroegeren vorst behoord hebbende, 
aan de kust van de Sabiring (deltagebied van de Tjerana) gelegen 
sawahs, die te veel last ondervonden van zeewater en daarom in 
nipahaanplantingen zijn herschapen, werden aan de betrokken hoofden 
als ornament uitgegeven. 

Ten aanzien van de zeevischvangst aan de Bonische kust middels 
sero's is bepaald, dat ook deze soort van vischvangst, welke vroeger 
als ornament geheel in handen was van de Aroe Pitoe, en sedert 
onze daadwerkelijke inmenging ten voordeele der landschapskas werd 
verpacht, zooals overal elders voortaan zoowel in het welbegrepen 
belang van hoofden als van bevolking zonder eenige retributie zal 
worden uitgeoefend door de betrokken inheemsche bevolking, terwijl, 
met eerbiediging van de reeds door deze op enkele seroplaatsen 
verkregen rechten, aan de hoofden van genoemd kustgebied de goede 
plaatsen zullen worden toegewezen als ornamentssero's. 

Aangezien gebleken was dat het landschap Doeri eigenlijk is 
eene federatie van drie volkomen van elkaar onafhankelijke en 
gelijkwaardige landschappen ni. Maloewa, Alla en Boentoe-Batoe, 
zoodat de door Aroe Maloewa als radja van Doeri geteekende korte 
verklaring van onwaarde was, is door de zelf bestuurders van elk 
dezer landschappen op 11 Januari 1909 de korte verklaring opnieuw 

1 Deelbouw. — Noot van de commissie. 
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geteekend en bekrachtigd. Het tot de onderafdeeling Malili (afdeeling 
Loewoe) behoorend en op grooten afstand van onze bestuursvestiging 
te Malili gelegen landschap Bada, waarvan de bevolking in velerlei 
opzichten met die van Midden-Celebes overeenkomt, en daarmede 
ook tal van belangen gemeen heeft, werd bij Stbl. 1910 n°. 94 van 
dit gewest gescheiden en bij de onderafdeeling Posso der residentie 
Menado gevoegd. 

Door het zelfbestuur van Boeton zijn bij eene verklaring van 
2 Juli 1908 slavernij en pandelingschap geheel afgeschaft en is eene 
regeling vastgesteld betreffende de heerendiensten. 

Het op de eilanden Boeton en Moera voorkomend waardevol 
djatihout werd door de bevolking in dienst van enkele Chineesche 
en Arabische opkoopers gekapt en naar Makasar uitgevoerd. Aan
gezien hiervan de landschapskas noch het gouvernement eenig voor
deel trok, terwijl door deze wijze van exploitatie eene algeheele 
uitroeiing dier bosschen in de toekomst te verwachten was, vaardigde 
het zelfbestuur een algeheel verbod tot kappen uit. Bij doorgevoerde 
exploitatie (van landswege) zal aan het zelfbestuur van Boeton 
jaarlijks betaald worden eene schadeloosstelling van f 5000 voor de 
hoofden, die door het uitgevaardigd verbod tot kappen in hunne 
inkomsten zijn benadeeld, en bovendien ten behoeve der landschaps
kas een aandeel in de winst tot een maximum van f20.000 'sjaars, 
bestaande uit een vast recht van f 0.15 per H.A. in geregeld be
heer gebracht bosch benevens een bedrag vau f 5 per uitgevoerd 
M3 hout. 

De vertiening op het rijstgewas in het rechtstreeks bestuurd gebied 
(Stbl. 1893 n°. 295) is eene op de adat berustende heffing, die 
steeds zonder bezwaar door de bevolking wordt opgebracht ; deze 
weet waarvoor zij belasting betaalt en aanslag zoomede inning hebben 
plaats op een tijdstip, waarop de belastingschuldigen de noodige 
middelen ter betaling voorhandeu hebben. Intusschen is de vertie
ning eene zeer hooge belasting, waaraan tal van fouten kleven, en 
is hare vervanging door eene op meer economische basis gevestigde 
grondbelasting weuschelijk. 

Iu alle zelf besturende landschappen wordt thans de sima katalassang 
(Mak.) of sima assapparang atoewong (Boeg.) door de inheemsche 
bevolking opgebracht. De heffing bedraagt ongeveer 4 pCt. van het 
jaarlijksch inkomen met een minimum van f 2; in streken, waar de 
bevolking arm en het geld schaars is, wordt wel van dat minimum 
afgeweken. Met de inning dezer belasting, geheven op den voet der 
bepalingen der hoofdelijke belasting in de gouvernementslanden 
(Stbl. 1890 n°. 17 2), werden geene moeielijkheden ondervonden. 
De overige belastingen, welke door de bevolking der zelf besturende 
landschappen worden opgebracht, zijn van weinig belang. 

In de meeste zelfbesturende landschappen zijn door de zelf
besturen regelingen getroffen betreffende de heerendieusten, welke 
grootendeels overeenstemmen met die vastgesteld voor het rechtstreeks 
bestuurd gebied (Stbl. 1900 n° 55). Het maximum aantal verplichte 
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dagdiensten per jaar is algemeen op hoogstens 52 per werkbaren 
man gesteld. 

Keeds tijdens het bestuur van gouverneur Kroesen is in de 
zelf besturende landschappen de conversie van slaven in pandelingen 
eu registratie der pandelingen gelast. Ten gevolge van dezen maat
regel zullen beide euvels, officieel althans, ook daar spoedig tot het 
verleden behooren, evenals ze in het rechtstreeks bestuurd gebied 
thans niet meer voorkomen. Natuurlijk dat deze instellingen, welke 
zoolang bestaan hebben en zoozeer met de inrichting der inlandsche 
huishouding samenhangen, in de zelf besturende landschappen nog 
niet daadwerkelijk verdwenen zijn; eene enkele maal worden ook 
nog overtredingen ter zake geconstateerd. Intusschen is het een feit, 
dat vele gewezen slaven, vooral Toradja's, die vroeger door roof 
in den toestand van slavernij waren gebracht, naar hun land zijn 
teruggekeerd, en dat op mijne reis in Boni en Pare-Pare veelvuldig 
de klacht vernomen werd dat door de afschaffing der slavernij 
dikwijls handen te kort komen om het land te bewerken. Aan de 
besturende ambtenaren is in verband hiermede aanbevolen om te 
dezen met beleid op te treden, ter voorkoming van misstanden op 
economisch gebied. In beginsel is aangenomen, dat in pandelingen 
geconverteerde slaven hunne meesters niet eigenmachtig mogen ver
laten dan nadat zal zijn gebleken dat hun schuld hetzij in den 
vorm van arbeid , hetzij in geld is afbetaald. 

De rechtspraak over de onderdanen der zelfbesturen werd reeds 
door gouverneur Kroesen geregeld. De betrekkelijke verordening 
heeft in haar wezen veel overeenkomst met de ter zake bestaande 
voorschriften in het gouvernementsgebied, doch ontdaan van alle 
hinderlijke formaliteiten, welke de uitoefening eener vlugge, practische 
rechtspraak belemmeren. Deze regeling was echter niet in den be
hoorlijken vorm vastgesteld en behoefde op velerlei gebied aanvulling 
en wijziging, weshalve thans eene nieuwe regeling is daargesteld, 
waarbij de beginselen, volgens welke de rechtspraak in de zelf-
besturende landschappen zal geschieden, door de zelfbesturen zijn 
aangegeven en al het verdere ter zake door het gouvernement ge
regeld is *. 

Als een der middelen om aan veediefstallen in het rechtstreeks 
bestuurd gebied een einde te maken is aan de Eegeering in over
weging gegeven te bepalen, dat, op straffe van geldboete, bij over
treding, alle eigendomsovergangen van runderen, buffels en paarden 
tusschen Inlanders onderling moeten geschieden ten overstaan van 
het betrokken districts- of onderdistrictshoofd. 

De Makasaarsche en ßoegineesche bevolking en de meeste kust
bewoners belijden den Mohammedaanschen godsdienst, de Toradja's 
zijn nog heidenen. De toestand van rust en orde, die thans in de 
ïoradjalanden heerscht, is oorzaak dat de Mohammedaansche kust
bewoners veel meer dan vroeger deze landschappen bereizen, hetgeen 

Vgl. Adatrechtbundel V, blz. 375—440. — Noot van de commissie. 
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vanzelf propaganda voor den Islam met zich brengt; deze overgang 
wordt mede bevorderd door deu terugkeer aldaar van vrij geworden 
Toradjaslaven, waarvan velen tijdens den staat van slavernij, door
gebracht in Sidenreng en Boni, den Islam hebben omhelsd. Ofschoon 
van overgang tot den Mohammedaanschen godsdienst op eenigszius 
beteekenende schaal nog geen sprake is, is teekenend het door den 
controleur van Manda medegedeelde bericht, dat Toradja's hier en 
daar beginnen varkens als onreine diereu te beschouwen. 

De reeds jaren aanhangige kwestie betreffende afschaffing der door 
de hoofden in de gouvernementslanden gedane, op de adat berus
tende schadelijke heffingen heeft opnieuw een punt van onderzoek 
uitgemaakt, waarbij tevens een onderzoek is ingesteld nopens de 
wenschelijkheid tot vorming van belangrijke districten door opheffing 
t.z.t. voor zooveel mogelijk van de kleine regentschappen en samen
voeging van deze bij de grootere, met afschaffing voorts van de 
betrekking van soelewataug. De districten zullen dan, waar uoodig 
en wenschelijk, worden verdeeld in onderdistricten onder bezoldigde 
hoofden. 

Op vele plaatsen in dit gewest worden pasarrechten geheven. De 
hoofden, die de opbrengst daarvan genieten, zijn verplicht in ruil 
daarvan voor het schoonhouden der pasars alsmede voor de daar-
stelling en het onderhoud der loodsen te zorgen. Bij afschaffing 
dezer pasarrechten zonder meer zullen aan die hoofden de middelen 
daartoe onthouden worden; dit is niet wenschelijk, tenzij het 
gouvernement deze lasten op zich neemt, maar daartoe ontbreekt alle 
aanleiding. Aangezien de pasargaugers van de aanwezigheid van 
pasarloodseu profiteeren en het onderhoud daarvan ook in hun belang 
geschiedt, is het niet meer dan billijk dat ze voor het gebruik 
ervan eene kleinigheid betalen. 



SERIE P. 
ZUID-CELEBES. 

N°. 4. 

MAKASAARSCHE ADATRECHTSTERMEN, 
ontleend aan hot. „Makassaarsch-Hollandsch Woordenboek" 

van dr. B. F. MATTHES ('s-Grav., 2de d ruk, 1885). 

[Het is misschien nie t overbodig op te m e r k e n , da t u i t e r aa rd 
in een lijst als deze (of als die i n bunde ls V I , V I I en VII I ) t ien
ta l len en somtijds zelfs honde rden rech t s t e rmen zullen on tbreken . 

W a n t welke woorden en woordvormen van een taa l de waarde 
van r ech t s t e rmen hebben gekregen , k a n men alleen leeren door 
de pract i jk , nooi t u i t een woordenboek , behalve na tuur l i jk in 
h e t zeker zeldzame geval , da t zulk een boek vervaard igd is door 
iemand, die van he t r ech t bij he t b e t r o k k e n volk eene hoofdstudie 
heeft gemaakt . De bedoel ing van deze lijsten is dan ook s lechts : 
eenerzijds om alvast te verzamelen wa t bere ikbaar i s , anderzijds 
om kenne r s van taa l en ada t reeh t t e p r ikke l en to t mededeel ing 
van de verdere r e c h t s t e r m e n , die zij hebben leeren kennen . ] 

I . De commissie voor het adatreeht diende zich bij het excer-
peeren zooveel doenlijk te houden aan de transcriptie van dr. Matthes 
zelf. Hoe deze de Makasaarsche en Boegineesche letters transcribeerde, 
blijkt uit onderstaand tabelletje: 

k , 

S, 
oo 
n g , 
CV3 

"gk> 

V, 

b , 

in, 
cv 
Hip , 

t, 

(1, 

ïl> 

CV) 

n r , 

oo 
t j , 

d j , 
CV) 

11J> 
oo 

lij t j 
De commissie zag zich echter door typographische bezwaren ge

noodzaakt de slangetjes boven de letterverbindingeii ng enz. weg te 
laten. Eveuzoo moest weggelaten worden de arabische tesjdïd, eene 
kleine w boven eene letter geplaatst om verdubbeling aan te duiden. 

Een klein kapje (A) boven de lettergreep dient bij Matthes om 
den lezer te waarschuwen, dat daarop de klemtoon valt. De com
missie zag zich genoodzaakt ook dit kapje in den regel weg te 
laten, wat zonder schade geschieden kon. Waar de klemtoon niet 
op de voorlaatste lettergreep valt of om andere reden iets bijzonders 
heeft, zal het kapje opgenomen worden, ten ware het dan zou samen
vallen met een ander klankteeken. 

De Boegineesche ëtjtjë wordt bij Matthes weergegeven door eene 

16 
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a met een e-tje er boven. Dit teeken geeft te kennen onze ë in 
//geloof// en dergelijke, evenwel met dit onderscheid, dat men ook 
iets van een a klank moet laten hooren. Vandaar dat de Maleiers 
te Makasar, wanneer zij Boegineesch schrijven of spreken, dit teeken 
en het bijzondere van den daardoor aangeduiden klank dikwijls 
geheel weglaten, alzoo eenvoudig een «-klank doen hooren. Liefst had 
de commissie, overeenkomstig het stelsel-Van Ophuijsen , dezen klank 
met het enkele teeken e aangeduid; daar echter het stelsel-Matthes 
naast ë en é ook e gebruikt om den doffen ee-klank aan te duiden, 
moest de hierbedoelde ëtjtje in het excerpt wel weergegeven worden 
door ë. 

Een liggend streepje boven den klijiker geeft te kennen, dat die 
lang is, b.v. a, ï ( = ie), öë, ë, o. 

Een accent aigu boven den klinker (b.v. a, f, óe, é, 6) duidt 
bij Matthes aan, dat die bijzonder scherp moet uitgesproken worden. 
Dat men dit scherpe door middel van een q zou kunnen aanduiden, 
zooals Van der Tuuk in de Voorrede voor zijn Bataksch Woorden
boek, blz. VII , beweert, wordt volgens dr. Matthes door het zoo 
nauw met het Makasaarsch verwante Boegineesch weerlegd. In 
deel I I I , blz. 35 , van Wilkens Verspreide Geschriften (1912) vindt 
men de opmerking, dat //het Makasaarsch evenals het Boegineesch 
alleen opeue of door een keelneusklank gesloten woorden kent// ! , 
terwijl Wilken in deel I , blz. 360 nt 139, zoomede in I I I , blz. 10 
ut 18, spreekt van de //eigenaardige half-gesloten wijze//, waarop 
de hierbedoelde accent aigu of de q van Van der Tuuk uitge
sproken wordt. 

Bij de transcriptie van Maleische woorden duidt dr. Matthes den 
klinker e, zooals hij b.v. voorkomt in de voorvoegsels ber en per, 
aan met a, gelijk ook door Van der Tuuk en anderen geschiedt. 

Behalve een overgroote menigte van voorbeelden en een over
vloedige vergelijking met andere talen, vindt men — aldus dr. Matthes 
in zijn voorbericht — ook in deze uitgave menige opmerking om
trent zeden en gebruiken, die men gewoonlijk niet in een woor
denboek aantreft. Want ofschoon hij wel in zijne //Bijdragen tot 
de Ethnologie van Zuid-Celebes// ('s-Gravenhage, Belinfaute, 1875) 
het leven der Makasaren en Boegineezeu van het begin tot aan het 
einde doorliep, en achtereenvolgens stilstond bij huwelijk en echt
scheiding, zwangerschap en geboorte, eerste levensjaren en opvoeding, 
taal- en letterkunde, godsdienst en bijgeloof, spel en vermaken, 
dood eu begrafenis, bleven er toch nog vele vragen op het gebied 
der ethnologie onbeantwoord. Bovendien heeft het z. i. tot verklaring 
van den zin dikwijls veel voor, dat men de ethnologische opheldering 
terstond bij de hand heeft. 

Evenals in de eerste uitgave wordt ook in de tweede, ofschoon 
dit niet volstrekt noodzakelijk geweest ware, gedurig bij de naam-

1 In zijne Boegineesche chrestomathie, I I I , blz. 124, geeft Matthes als 
zoodanig voor beide talen aan: ng , m, n en nj. 
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woorden, die niet op eene nasaal (ug) eindigden, met voorvoeging 
van bep., d. i. : bepalend, aangeduid, op welke wijze het achter
voegsel a , dat dikwijls gebezigd wordt om ons bepalend lidwoord 
uit te drukken, wordt aangehecht, men vergel. Mak. Spr., § 60. 

Evenzoo is meestal bij de naamwoorden bekeud gesteld, indien 
zij tot aanhechting van de persoonlijke voornaamwoorden een nasaal 
aannemen; te weten: door het woord met het voornaamwoord van 
den eersten persoon enkelvoudig er achter op te geven, en er vóór 
te plaatsen: vnw., d. i. : voornaamwoord. Vergeh Mak Sor 
§ 137 , lett, b. s, • r , 

I I . Voor zooveel noodig wordt opgemerkt, dat in het woordenboek 
met B. of Boeg. bedoeld wordt Boegineesch; Bant. = Bantaëngsch 
(Bonthainsch) dialect; Bat. = Bataksch ; Mak. = Makasaarsch; Mal. 
= Maleisch; Sal. = Saleiereesch dialect; Sd. = Soendaasch. Met 
Wilken wordt bedoeld zijne //Verspreide geschriften// (1912). 

I I I . De commissie zag zich door practische redenen genoodzaakt 
de volgorde van het Makasaarsche alphabet te behouden. Ten einde 
het hieruit voortkomend ongerief te temperen is aan den voet van 
elk tweetal bladzijden die volgorde afgedrukt en zijn bij verwijzing 
naar v o o r a f g a a n d e woorden de bladzijden aangegeven. 

IV. Van de woorden, die in het Makasaarsch op gelijke wijze 
worden geschreven doch verschillende beteekenissen hebben dan wel 
verschillend getranscribeerd zijn, is het eerste woord vet en zijn 
de volgende gespatieerd gedrukt. 

V. Termen, die niet het adatrecht betreffen, zijn slechts dan 
opgenomen, als hun vermelding nuttig of noodig was voor de ver
klaring van adatrechtstermen. 

VI. De noten zijn alle vau de commissie voor het adatrecht. 



K. 
Iiiikii = 't Mal. käkaq , oudere broeder of zuster (Boeg. en Daj. 

idem; Jav. kakaiig, Bat. kaba), bep. kakaya; vnw. kakang-
koe, kakanta, kakaana. Bv.: kakanua bâdjika, de oudere ( d . i . 
de oudste) zuster, d. i. de eerste (voornaamste) der schoouen. — 
Vgl. ari. 

koekai lg , wees. — Koekang lappassâ, een wees, die beide ouders 
verloren heeft (lett. die los is , door niets meer gebonden) 

kombang. — Tana-kombaug, land dat braak ligt. (Boeg. taua-
koelang, idem.) V. d. overdr. geb. van een ongetrouwde vrouw, 
of vati een weduwe. 

k a m b a n i , — Anâ-kâmbarâ, tweelingen. — Kambani eraba, lett. 
overspelige tweelingen, aldus genoemd een tweelingpaar, waarvan 
de een een jongen, de ander een meisje is. 1 

k i m b o l o n g , iets van voren in de plooien van zijn kleed stoppen, 
en daarmede bedekken. (Tar.) Boeg. olong, idem. — Takimbolong, 
ergens toe behooren, bv. Samata takimbôlongi ri-Gowa, Samata 
behoort tot Gowa, zit als 't ware in de plooien van het gewaad 
van Gowa. •— Toewang anoe, takimbôlongi ri-toe-malompowa 
empowanna, het ambt van N. N . staat in nauw verband tot dat 
van den Gouverneur, is als 't ware in de plooien van het 
gewaad des Gouverneurs. 

kaboesóe , iets geheel zijn. Vgl. 't Mal. hâpoes. — Ngalle-
kaboesóe, iemand of iets geheel en al nemen, geheel en al tot 
zijn eigendom maken; v. d. iemand tot slaaf maken; v. d.: iets 
verbeurd verklaren; v. d. de volle waarde van personen of zaken 
doen betalen; v. d. iemand iets geheel en al ontnemen, d. i. 
zonder hem eenige schadevergoeding te geven. 

k a m m a , Angkammaï, macht hebben, heersenen over, v. d. bezitten. 
Sangkamma. lett. van één wijze, v. d. gelijk. Bv. baïne ta-sang-

kammannaya, de vrouw die niet zijns gelijke, maar van minder 
afkomst is. — Ami ta-sangkammanna, iemands kinderen bij 
eene vrouw van minder afkomst. — Tawa sangkamma-kamma, 
gelijk verdeelen. 

k a UI m i , hoeden, bewaken. — Pakammi, bep. pakâmmika, hoeder, 
bewaker. Zoo bv. genoemd de mannen, die den bruidegom steeds 
vergezellen. Zoo ook de mannelijke en vrouwelijke bediening, 
door den bruidegom aan zijn bruid gegeven. 

1 Een van hen wordt dan een krokodil: vgl. Wilken I I I , h\z. 80 nt 213. 

k, g, ng , ngk, p , b , m, mp, t, d, n, nr, 
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kémó. — Anrong-kémokang, zoogstcr. — Saribattang-kémokang, 
zoogbroeder. 

k a t i , bep. katiya, geeft eene geldswaarde te kennen van 80 reaal. 
Boeg. idem. — Si-kati si-taï, lett. 88 reaal, maar meestal 
== 88 reaal + 8 oewang (8 dubbeltjes) - j - 8 dowé, (8 duiten). 
Saboekati. Vgl. saboe. 

k a t o e , apikatoe, zenden. Boeg. m.ideatoe, idem. — Papikatoe, vnw. 
papikatoengkoe, doch liever: papikatoekoe, zending, commissie, 
boodschap, geschenk, waren die men iemand toezendt om mee 
te handelen, commissiegoederen. 

k a t t é , bep. kâtteka, = 't Arab, chatib, prediker. Boeg. idem 
k a t t o , maaien, snijden, afsnijden. — Pangattowi, datgeen wat de 

vrouw, ingeval van scheiding, den man moet aanbieden, als 't 
ware tot afsnijding van den huwelijksband. Vgl. lekó-papanika, 
op: nika. — Asare pangattowi, een pangattowi geven. — Lébâ 
nasikattowi, hun huwelijk is ontbonden. 

kota , bep. kotaya, kauwsel, pruimpje, te weten van sierih. Boeg. : 
ota, mota, kauwen. — Pakota, doen of laten kauwen, bv. : Apakota 
bêrasa, rijst laten kauwen. N B . Dit geschiedt door den waarzegger, 
of den sanro, tot ontdekking van den schuldige. 

k o l i k a , bep. kotikaya, = 't Mal. en Daj. katieka, het Bat. hatika, 
tijd, tijdstip, tijdstip ter uitvoering van de een' of andere onder
neming door berekening als gunstig of ongunstig gebleken. Aldus 
door den Inlander genoemd alles, hetzij geschrift, of tabel, of 
figuur, of wat het ook wezen moge, waaruit hij zien kan, welke 
tijd hem gunstig i s , welke niet. Zoo heeft hij bv. een kotika 
Djohoró, die hem leert, wanneer hij uit of t'huis moet varen, 
om gelukkig tegen de roovers te zijn. — Zoo heeft hij een kotika 
Pâtima (NB. Hierbij te denkeu aan Fatimah, de dochter van 
Mohammed!), om te zien, of de persoon, welke hij ontmoet, op 
dat tijdstip goed of kwalijk gezind is. — Zoo heeft hij nog ver
scheidene andere kotika's. Vgl. mijne verhandeling over de Makas-
saarsche en Boegineesehe kotika's, opgenomen in de werken van 
het Batav. genootschap, Deel X V I I I , All. 1. 

k a t e n t a n g , geb. van het laatste kind, wel te verstaan, wanneer 
men berekent geene kinderen meer te zullen krijgen. 

katarang , vorm. Boeg. katarëng. — Akalarang, vormen (steeneu 
bv. en alles, wat met een' vorm gemaakt wordt). — Taëna 
kataranganna anjdjo bitjaraya, lett . : er is geen vorm aan die 
quaestie te geven, d . i . : die quaestie is niet uit te maken. 

kadó (1°), bep. kadoka, = kanre, eten, rijst. — Kadó-pole. Dus te 
Makassar genoemd: de portie gekookte rijst met toebehooreu, die 
ieder van de gasten, bij gelegenheid van bruiloften en dergelijke 
mee naar huis krijgt. — Lontara, na taëna kadóna. brief zonder 
iets om van te eten, d . i . zonder bijgevoegd cadeau. — Sesa-
makadókoe, of: sesa-pepé-makadókoe, overblijfselen van hetgeen, 

t j , d j , n j , n j t j , y , r , 1, w , s, a, h. 
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waai'vau ik gegeten, of vau hetgeen waarvan ik mijn eten ge
kookt heb, d . i . hetgeen ik, na aftrek van begrafe.nis-onkosten, 
van schulden, en dergelijke meer, nalaat. — Ana ta-nakadó nika, 
een kind, waar geen nika voor gegeten is , d . i . plaats gehad 
heeft, d . i . een kind uit onwettige gemeenschap geboren, een 
onecht kind. — Kadó-pepé, overwonnen' landen, als zijnde groo
tendeels door vuur verwoest. — Bitjaramami angkïidóki, lett. de 
Eaad eet slechts, d. i. laat boeten betalen. 

Pakadó, lett. het eten, v. d. : het beboeten; v. d. : beboeting, 
boete. N B . ook gebezigd van het geld, dat men terstond na ziju 
huwelijk, aan den vorst, of, zoo men van geringen stand is , 
aan den toe-maïlalang of gallarraug brengt, doch gewoonlijk 
terug krijgt, alzoo lett . : hetgeen de vorst (of anders, hetzij de 
toe-maïlalang, hetzij de gallarraug) eet, d. i. in outvangst 
neemt. — Gaóe-pakadokang, of: papakadokaug, feestmaaltijd. 

k a d o (2°), knikken met het hoofd. Boeg. idem. NB. Eene achter-
waartsche beweging met het hoofd geeft toestemming; eene voor-
waartsche daarentegen een roepen, een tot zich wenken, te 
kennen. — Kadowi, toekuikken, toestemmen, instemmen met. 

kana, bep. kanaya, vnw. kanangkoe, kananta, kananna, woord. 
— Kana si-boekoewang, één woord. — Kana-sitappa, waarachtig 
woord, eed. Vgl. t a p p ! — Taëna kanangkoe, lett. ik heb geen 
woord, d . i . ik heb niets te zeggen, ik onderwerp mij geheel aan 
uwen wil. 

Akana, spreken, zeggen. — Toe-makana, iemand die spreekt, v. d. 
soms geb. voor een'rechter. — Âkana-kana, zeggen, vertel len.— 
Toe-makana-kana, iemand die spreekt, wiens voortdurende bezig
heid het is om te spreken, bv. recht te spreken, v. d.: een 
rechter, of bv. boodschappen over te brengen, v. d. : een soero, 
of zendeling. — Apakanângi, voor, ten gevalle, ten behoeve van 
iemand, of iets, spreken, bv. : apakanängi boettaya, spreken voor 
het land, v. d.: Bitjara-boetta of Rijksbestierder ziju. — Pakana-
todjêogang, een' eed doen (akaua-todjeng), of zweren voor, ten 
behoeve van, d . i . beëedigen (iets). — Ampakana-boettâugi, voor 
de waarheid van het een of ander dien eed afleggen, waarbij 
men niet slechts zijn' eigen' persoon, maar ook zijn gansche land 
met zich verwenscht, zoo men zijne lippen met leugentaal mocht 
bezoedelen. N B . deze eed natuurlijk slechts af te leggen door 
hen die een land te besturen hebben. 

kïyoró. — Kiyori, bestrooien, begiftigen. — Pangiyori ook ge
bezigd van het teruggeven van het geld, dat de jonggetrouwde 
vrouw aan de vorstin, ot vrouw des toe-m;ÏÏlalang's ofglarraiig's 
overhandigd heeft. ' — Pangiyoriyang, feest, waarbij ieder eene 

1 Zie boven op deze zelfde blz. het overeenkomstige pakadó. 
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gift in eten of geld meebrengt, tot goedmakiug der onkosten. l 

kârang, openen, open maken, losmaken, v. d. : spreiden. Bv.: 
karang payoeng, een regen- of zonnescherm openen, open maken. 
— Pantama kaxang-lalanua, lett. : zijne wijze van payoeng open
maken, in het land invoeren; v. d. overdr. : zijne gewoonten, of: 
de gewoonten van zijn land, in een ander land invoeren. NB. 
alleen gebez. van vorsten of andere hooggeplaatste personen. 

kare, bep. kareya, geeft iemand van goede geboorte te kennen, 
is echter minder dan daëng. 

käme, bep. kanreya (vgl. kadó N°. 1), 2 eten, rijst, Boeg. inaure. 
Âkanre, nganre, anganre, manganre, eten, w.w. Boeg. anre, manre. 

— Toe-manganre gadji, iemand die als 't ware loon eet, d.i. 
verdient, d.i. voor loon ergens dient, alzoo : een vrije bediende, 
in tegenstelling van: pandeling (toe-mäugiurang), en slaaf (ata). 
— Anganre poesaka riyanoe, eene erfenis voor N. N. eten, d. i. 
in ontvang nemen. NB. gebezigd van een' gevolmachtigde. — 
Tanakanreyaï baïne, lett. eene vrouw eet niet, d.i. eene vrouw 
heeft geen deel aan de winst, noch aan het verlies van haren man. 

Anganre, eten, ook overdr. gebezigd voor: beboeten. — Anganre 
bawang, te onrecht beboeten. 

Pakanre, doen eten, spijzigeu ; v. d. taoe-nipakanre, lett. iemand 
die gespijzigd wordt, v. d. iemand die ergens enkel voor den 
kost werkzaam is. 

Pikanre, lett.: doen eten, doen verteren; v. d. pikanre soempa, 
lett.: vervloeking laten eten, d.i. met vervloeking treffen, d.i. 
vervloeken. 

Pangaure, een eten; v. d. beboeting, boete. Vgl. pakadó op: 
kadó. N°. 1. • 

Panganreyang, in het algemeen: plaats van eten, v. d. : een' 
tafel, een schotel, eene weide voor buffels en andere beesten.— 
Panganreyang ook geb. voor het vruchtgebruik van iets. 

Akanre-kanre, snoepen. — Pitikanre-kanreï, nu eens van dit, dan 
eens van dat snoepen. Ook overdr. gebezigd van veelvuldige en 
willekeurige beboeting. 

kanro, nganro, anganro, aanroepen, smeeken (God). Boeg. idem. 
Panganro, het bidden. — Kanrowang, panganrowang, a) bidden 
voor iemand, v. d. iemands voorspraak zijn. 

koerróe, geluid, dat men maakt om de kippen te roepen, Boeg. 
kërróe, v. d.: akoerróe soemängana, iemands soemängana, (of 
bijzondereu levensgeest, men zie op: soemanga) roepen, hetzij 
om te voorkomen, dat die wegvliege, hetzij om te maken, dat 
dezelve terugkeere, wanneer hij reeds weggevlogen is. Zoo zegt 

1 Zie boven blz. 245 bet tegengestelde kadó-pole. 
• Zie boven biz. 245. 
s Zie boven op blz. 246. 
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men bv. : koerroe soemaugâuoe, anâkoe, roep uwe soemänga, 
mijn kind, te weten: opdat dezelve niet ontvliede. 

Apakoerróe soemänga, iemand met bêrasa ragi-ragi en bente-ase 
[geroosterde en gekleurde rijst] bestrooien, om zijne soemângâ te 
roepen, te weten: opdat dezelve niet ontvliede. NB. Dit geschiedt 
ten opzichte van bruidegoms en van alle hooggeplaatste personen, 
wanneer men hen verwelkomt, uit vreeze, dat de booze geesten 
uit wanguust op hun geluk of hun hoogen rang hunne soemângâ 
zullen doen ontvlieden. ' 

Papakoerróe-soemänga, lett. : een oproepen van de soemângâ, v. d. 
een middel tot bewaring van de soemänga, v. d. een geschenk in 
kris of piek, of andere dergelijke dingen bestaande. 

kereng, wegkrabbelen, gebezigd van een hoen, dat de aarde met 
zijne pooten wegkrabbelt. (B. idem.) V. d. overdr.: akereng-rompong, 
eenigen tijd na de geboorte van een kind, volgens sommigen 
een halve maand, volgens anderen 40 dagen daarna, den grond 
onder dat gedeelte van het huis, waar de bsvalling plaats ge
vonden heeft, tot drie keeren toe met de punt eener lans omwoelen, 
evenals de hoenders dit met de pooten plegen te doen, ten teeken, 
dat alles wat tot de bevalling in betrekking staat, thans een 
einde neemt. Dit geschiedt door de sanro, enz. 

karadjâ, bep. karâdjaka, tol, belasting. 
karawang, 't B. adawang, stuk van een padieveld, dat iemand 

volgens de verdeeling van den arbeid voor zijne rekening krijgt, 
om te bewerken. 

kârrassâ , 't Boeg. kërrë, door een' boozen geest bewoond of 
bezield. Wanneer bv. een heer zijnen jongen, wegens slecht 
gedrag, verwenscht, en deze kort daarop eenig onheil ondervindt, 
zal hij van hem zeggen: mijnheer is kârrassâ; of wanneer bv. 
iemand ziek wordt, na onder een' boom geslapen2 te hebben, 
zoo noemt hij dien boom kârrassâ; of wanneer in een huis dikwijls 
lijken zijn, heet zoodanige woning kârrassâ; of wanneer iemand met 
veel ongeluk te kampen heeft, wordt hij kârrassâ genoemd, zoo spreekt 
men bv. van: auâ-kârrassâ; wij zouden zeggen: een ongelukskind. 

karaëng, vorst, vorstin, al naar gelang van het bijgevoegde of 
verzwegen boerane of baïne. — Karâëngkoe boeraueya, mijn 
vorstelijke vader. — Karâëngkoe baïueya, mijne vorstelijke moeder. 
NB. beide deze uitdrukkingen ook dan te bezigen, wanneer vacler 
of moeder juist geen karaëng maar toch van goede geboorte is. 
Vgl. aëng. Voorts wordt karaëng ook geb. van ons heer, bv. 
tegen een' Europeaan, ook van een' heer in tegenstelling van een' 
slaaf. — .Karaëng magaóe, een regeerend vorst. Men zie op gade. 
— Karaëng-lowe. Meu zie op lowe. 

1 Vgl. Wilkeii I , blz. 565—566, 568; I I I , blz. 23, 24. 
2 Vgl. Wilken I I I , blz. 17, 19, 334-336. 
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Kakaraëngang, koningrijk, regeering, koninklijke waardigheid. 
Kakaraëngang wordt ook wel gebez. van de vorstelijke rijks-

sieraden, doch dan liever te bezigen: kalompowaug of gaoekang. 
— Adapakaraëngang, adats vanwege de afhankelijkheid van een 
vorstelijk bestuur, de adats ten opzichte van karaëng's of vorsten. 
— Toenikaraëngang, iemand die als vorst of heer beschouwd 
wordt, v. d. opperheerscher, gebieder. Vgl. 't Mal. jaug dipar-
töêwan. — ïoe-nikaraëngammang, onze Heer. 

k a l i 1 , bep. kaliya, de rechter, v. d. opperpriester. Dergelijke vindt 
men slechts één in het gansche rijk van Gowa. Boeg. idem. — 
Kakaliyang, Kali-schap, waardigheid van Opperpriester. 

k a l e , bep. kaleya, vnw. kalengkoe, kalenta, kalenna, lichaam, 
lijf. Boeg. ale, idem. •— Toe-ri-kale, lijfvolk. — Ata-ri-kale, lijf-
slaaf. — Baïne-kale, lett. lijfvrouw, v. d. : 'skonings voornaamste 
vrouw. — Kalenna, lett . : zijn eigen lichaam, v. d.: hij zelf. —• 
Akale-boerane-mi, of: akale-lolo-mi, lett . : hij heeft reeds het 
lichaam van een' man, of: van een' jongeling, d . i . : hij is reeds 
man, of: huwbaar. — Akale-baïne-mi, of : akale-lolo-mi, zij heeft 
reeds het lichaam eener vrouw, of: eener maagd, d . i . : zij is 
reeds huwbaar. — Ri-kale, onder hen zelve, onder de hand ; bv. : 
sitaba ri-kale, onder de hand overeenkomen. •— Siparé ri-kale, 
onder de hand met elkander (of: te zamen) doen. 

Kale-kalenna, hij op zich zelven, v. d.: alleen, afzonderlijk. — 
Agaóe kale-kale, uit zich zelven, geheel op eigen gezag, geheel 
willekeurig, handelen. — Gaóe kale-kale, willekeurige handeling, 
willekeur. — Anoe ri-kale kalenna, goederen, die beide echtge-
nooten, ieder afzonderlijk, bij het huwelijk meebrengen, = sisila. 
Vgl. sila. 

Amparikalenna, op zich zelven stellen, d . i : op zich nemen, zich 
toeëigencn. — Inakke amparikalengkoe inranna lyauoe , ik neem 
op mij , d . i . sta in voor, de schuld van N. INT. — Amparikaleï 
empowanna toe-mabitjaraya-boetta, de betrekking van rijksbe-
stierder op zich nemen. 

Uni l o n g , hals. B. ëllong, idem. — Kallong tedong, lelt . : buffel-
hals, v. d. buffelhuur, betaald voor het huren van een span kar
bouwen, bij gelegenheid van den ploegtijd, bestaande naar gelang 
van de meerdere of mindere opbrengst, in een zeker getal bossen 
padie, soms wel 100 bos (op Segerie 50 basse's. Vgl. basse. 
Voorts verstaat men ook in Segerie en andere streken onder kallong-
-tedong : zekere belasting, door den regent in te vorderen van 
ieder, die rijstvelden heeft, zijnde één van de 10 basse's. Deze 
naam ook wel eens toegepast, ofschoon de landbouwer zijne velden 
zonder buffels, enkel met een pätjol, of spade, bearbeidt. — 
Kallong-boetta, landengte. 

1 Zie Adatrechtbmidol I , blz. 232, 235, 241, 242. 
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koelang. — Tana-koelang, land, dat braak ligt. V. d. overdr. 
gebez. van eeu ongehuwde vrouw, of van een weduwe. Boeg. 
idem. Vgl. kombaug. ' 

kelong, 't Mal. panton, soort van gezang. Vgl. mijn Mak. 
Chrestom. in de Aanteek. op de kelong's [blz. 229 —256]. B. elong. 

kalepoe, bep. kalepoewa, geheel, Boeg. idem. -r- Âkalepoe, b) 
geheel, d.i. iu hun geheel, d.i . voltallig zijn; bv. akalepoe-mi 
toe-mâbitjaraya, de raadsheeren waren voltallig (lett. in hun ge
heel), c) het eens zijn, overeenstemmen, lett. als 't ware één 
geheel uitmaken. 

kalabini, paar, bv. man en vrouw, mannetje en wijfje. — Akalabiui, 
paren, v. d. trouwen. B. malaïbini. — Pakalabiniyang, paring, 
trouwing, huwelijk. — Sikalabini, samenparen ; v. d. trouwen. — 
Koewa sikalabini, beide, man en vrouw. 

kaloela, bep. kaloelaya, onafscheidelijk, bij elkander behoorende, 
zooals bv. een soldaat en zijn zwaard, alzoo is het zwaard de 
kaloelana sorodadoewa. Zoo ook de heer en zijn lijfkuecht; der
halve is de slaaf de kaloelana karaënga. Zoo ook is hetgeen ik 
altijd bij mij heb, kaloelakoe. Boeg. idem. 

kaleleng, soort van rank of slingerplant zonder bladen; die zeer 
taai en dus bij wijze van touw te gebruiken is. — Sangkaleleng, 
lelt. door kaleleng samenverbonden, d. i. samenschuldig, mede
plichtig. — Niyaui ri-saugkalelenna, het wordt bekend (erkend) 
door zijn medeplichtige. 

kalawing, op den arm dragen, bijv. kinderen. Boeg. awing, idem. 
— Pakalawing-epóe, sierihdoos-dragers. Aldus genaamd de ana-
karaëngs, welke of zelve de sierihdoos dragen, of althans tot 
's vorsten onmiddellijk gevolg behooreu. Zij worden ook wel ge
noemd : ana-riboko. Vergel. boko en ana. 

kalawaki, hoeden, bewaren, oppassen. — Pakalawakiyang, hoeding, 
oppassing; v. d. : a,pakaramoela-mi mono ri-pakalawakiyanna, hij 
heeft pas den leeftijd bereikt, waarop de jongens het hoeden van 
buffels laten varen. 

kalawasseng, grondgebied, bv. kalawassengkoe, mijn grondgebied, 
de plaats waar ik heer en meester ben, bv. : mijn huis. Kala-
wassenïia karâënga, het grondgebied van den vorst, het land, 
waar men zijne bevelen eerbiedigt. 

kawaroe, äkawaroe, door middel van gebeden, of duivelsbauningen, 
of tooverformulieren van den invloed der booze geesten bevrijden. 
NB. dit geschiedt meestal door de bissoe's, en wel bij groote 
rampen als aanstekelijke ziekten, of ook bij zeer gewichtige 
plechtigheden, als het verplaatsen der rijksornamenten, en der
gelijke meer. Boeg. awaroe, idem. 

koewasa, bep. koewasaya, Mal. koewäsa, machtig. B. idem. — 

1 Zie boven blz. 244. 
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Koewasa-boró, algemeen gemachtigde. —Koewasa-djalang, speciaal 
gemachtigde. N.B. dit boró eigenlijk ons borg. 1 Zoowel dit als 
het volgende koewasa-djalang ('t Mal. djälan) dus eigenlijk geen 
Makassaarsch, en slechts op de hoofdplaats Makassar gebezigd.— 
Kakoewasang, macht. 

kassipalli, bep. kassipalliya, = 't Boeg. pemali, gebezigd van 
iedere daad, die naar de heerschende denkbeelden onder de In
landers verkeerd is, en gewoonlijk nadeelige gevolgen na zich 
sleept. Zoo noemen zij bv. kassipalli: het vertrappeu van eten, het 
loopen in de zon op het midden van den dag, het dooden van eenig 
dier in een huis waar een kind is van beneden de 40 dagen. 2 

kassoewiyang, hulde, gehoorzaamheid, dienst. B. idem. Vgl. het 
Kawi siwa en sewa, alsmede het Sskr. sewä, dienst, hulde. Zoo 
het echter hiervan afgeleid ware, had men moeten zeggen: 
kasiwaiiug , kascwaiing. 

De benaming van kassoewiyang ook gegeven aan de bate-salapang, 
als die meer dan anderen den koning (en voor dat er nog een 
koning in Gowa was, den patjalla) hulde moeten brengen. 
Vgl. over bate-salapang op: bate. — Akassoewiyang, hulde of: 
gehoorzaamheid bewijzen, diensten of werk voor iemand ver
richten. — Pakassoewiyang, een bewijzen van hulde, of gehoor
zaamheid, een verrichten van arbeid voor iemand, v. d. belasting, 
en dergelijke, als zijnde de voornaamste bestanddeelen van de 
kassoewiyang voor een' vorst. 

kaï, haken, aanhaken, toehaken, enteren, bv. een vaartuig. 
Boeg. idem. Mal. kaït. — Sikaï, aan elkander gehaakt, v. d. 
samenhangende, samengebonden, bv. : toe-sikaï gantoerona, 
menschen wier gantoero's [uiterste benedenranden van het dak] 
aaneen verbonden zijn, d.i. buurlieden. — Pakaï ook gebez. van 
de geringste soort slaven, lett. : iemand die een putemmer, of wat het 
ook zij, dat in liet water gevallen is, moet ophaken, d. i. ophalen. 

kaéng, samengetrokken uit: karaeng; v. d.: kaöngkoe, = karaëngkoe. 
Vgl. op : karaeng. •1 

G. 

gauggang, zich terdege uitstrekken. — Ganggang boenga-pali-
kang, tot slavernij vervallen, lett.: met al de zijnen terdege 
gebonden worden als met den stevigen knoop bekend onder den 
naam van boenga-palikang, waarvan men zich bedient om de plooien 
van een' vrouwen-sarong van achteren goed te zamen te binden. 

gobang, het Mal. en Jav. gobang, een oortje, twee duiten, v. cl. : 
mäuge agobang, = mange akatto , = mange asawala, gaan helpen 

1 Vgl. beneden op tódó on sanggó. Zie ook Adatrechtbnndel IV, blz. 403. 
2 Vgl. Wilken I , blz. 90 nt 28. 
3 Zie boven blz. 248. 
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oogsten, omdat hij die komt helpen oogsten, begint met te 
betalen één gobang, of twee duiten, als vertiening (sima) van 
één van de vier basse's, welke hij voor zijn1 moeite krijgt. 
Later wordt het verrekend, wanneer hij meer dan één basse mee 
naar huis krijgt. 

gantang, 't Boeg., Mal. en Daj. gantang, soort van maat, voor 
rijst en dergel. Te Makassar is één gantang = 20 katti's. — Tjoe-
pana nipatjoepa, gantauna nipagantaug, lett. zijn eigen maat 
wordt gebezigd, om hem mee te meten, v. d. overdr. : zijn stand 
en afkomst worden in aanmerking genomen, bij het opleggen 
van boeten en dergelijke. 

goena, bep. goenaya, vnw. goenangkoe, loon, nut, voordeel. Mal. 
en Boeg. idem. — Koegoeua-ko berasa, ik beloon u met rijst. 

gona, bep. gonaya, gebezigd van menschen die denzelfden naam 
of titel voeren, bv. gonakoe, mijn naam- of ambtgenoot. Boeg. 
idem. — Nipasinggona boettaya, lett. naamgenoot gemaakt worden 
met, of van, het land, d.i. regent van 't land gemaakt worden. 
Als ik bv. van den regent van Galesong spreek, maak ik hem 
daardoor in zekeren zin tot naamgenoot van het landschap, waar
over hij gesteld is. 

gayang, âgayang, bij verdeeling van een oneven getal kinderen, 
tot lossing of eigening van het jongste, een zekere som betalen. — 
Gayang goeleweré. Men zie goeleweré. — .Fanggayang of: pang-
gayängaug, de som, die, bij verdeeling van een oneven getal 
kinderen, betaald wordt tot lossing van 't overblijvende. 

galoeng, rijstveld, en wel een nat rijstveld, in tegenstelling 
van bela, dat een droog rijstveld te kennen geeft. Boeg. idem. 

gallarâ, 't Mal. gälar, 't Bat. golar, 't Boeg. gëlla, betitelen. 
Gallarrang, hoofd van een' kampong of nagärie. 

goeleweré. — Gayang goeleweré, eertijds in zwang, thans niet 
meer. Indien men verzuimd had, om, na het verdeelen der 
kinderen, de vereischte panggayang ' te betalen, verloor men 
daardoor alle aanspraak op eeuig kind, zoolang totdat de moeder 
ten vierden male gebaard had, als wanneer men wederom dit 
vierde kind (doch ook dit kind alleen, en geen van de kinderen 
die later geboren mochten worden) voor zich kon reclameeren. 
13e betaling nu, tot het onder bovengemelde omstandigheden 
lossen van een vierde kind, heette, volgens zeker kundig Inlan
der, gayang goeleweré. 

gassing, sterk, gezond. — Koewalle-gassing Iyanoe, ik neem, d.i. 
maak, N.N. tot mijne sterkte of steun, d.i. ik stel mijn ver
trouwen in hem. Ngalle magassing, zich met kracht of geweld 
iets toeëigenen. — Gaóe magassing, een sterke of geweldige daad, 
d. i. geweld. — Agaóe magassing, geweld plegen. 

1 Zie boven op dene zelfde blz. 

k> g, ng, ngk, p, b, m', mp, t, d, n, nr, 



253 ZUID-CELEBES 

gêsarsi , bederven, vernielen, vernietigen, verstoren. -— Agêsani-
kana-lebä, vorige woorden vernietigen, d . i . veranderingen daar-
stellen, of: zijn woord verbreken. — Anggesarri, vernietigen. 
Zoo vindt men in den Rapang: anggesarri kana-leba, vorige 
woorden veruietigeu, in den zin van: vorige rechtsuitspraken 
vernietigen en de zaken op nieuw behandelen. 

g a ó e , bep. gâoeka, daad, zaak, feest. Boeg idem. — Gaóe-
m;igassing. * — Gaóe-gaóe, feest. V. d, : agaóe-gaóe, een feest 
geven. — Gaóe pekâdôkang, eetfeest, maaltijd. — Agaóe, werk
zaam zijn, handelen. — Agaóe kale-kale 2 , op eigen gezag handelen. 
— Agaóe-magassing, zich schuldig maken aan geweldige hande
lingen, geweld plegen. — Karaëng magaóe, een regeerend vorst, 
die dus niet enkel een vorst in naam i s , maar ook werkelijk als 
zoodanig iets te doen heeft. 

Gaôekang, de insignia of rijkssieraden. — Gaoekang-Lóe, 
Bijkssieraad van Lóe, v. d. soort van pabôngka-sétang. Men zie 
op bóngka. — Anagaôekang, zouen van een' regeerend' vorst: 
lett. zonen van een' vorst, die de rijkssieraden van het land bezit. 

P . 

pâ, bep. päka , verbastering van ons pacht, ook gebezigd van pachter; 
't Mak. padja, 't Boeg. padjë, 't Mal. pädjaq en 't Jav. padjëg, idem. 

p o e n g , poem, poen, of: poenj, al naar gelang vaa de letter, 
waarmede het woord begint, waarvóór het geplaatst wordt), onaf
scheidbaar voorvoegsel, gesteld vóór eigennamen en andere bena
mingen van personen, alsmede van dieren en zaken, die men als 
personen beschouwt. Het vervangt wellicht enkel de plaats vati 
een' vereerenden t i tel , hetzij, dewijl de persoon zulk eenen titel 
niet bezit, hetzij dewijl die tot bevordering van de kortheid, of 
ook uit zekere bescheidenheid, of om welke andere reden ook, 
verzwegen wordt; als Poeng-Karéké, van Karéké, eigen naam van 
een persoon. — N B . Meer gebruikelijk dan dit poeng is in een' 
zelfden zin het onafscheidbaar voorvoegsel i. Vgl. beneden i. 

pakkâ, apakkâ, eendrachtig zijn, beraadslagingen. Vgl. het Mal. 
pakat, Boeg. mapêkka, idem. — Nipakkakki, men is het er 
over eens. 

pangkâ, bep. pangkaka, 't Mal. pangkat, rang, klasse. Boeg. idem. 
— Sampangku, lett. van gelijke klasse, v. d. even oud, even 
»root, enz., wordt gebezigd van alles wat maar aan elkander 
gelijk is. 

poka. — Mokaï, ontginnen, — Tana-pokäng, ontgonnen land. 
Boeg. woekë, mpoekë, idem. 

< Zie boven blz. 252. 
2 Zie boven op kale blz. 249. 
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pofco bep. pôkoka, B. pong, boom, stam. NB. eigenlijk het onderste 
gedeelte van den stam, terwijl het overige van den stam batang 
heet. Zoo wordt pokó ook gebezigd van het onderste of het begin 
van een' tak, dat gedeelte van een' tak, 't welk het dichtst bij 
bij den _ stam is. V. d. beteekent pokó overdr. : oorsprong (van 
eene rivier bv.), oorzaak, bron, begin, reden, grond, grondslag 
hoofdzaak, hoofdsom, kapitaal. — Vgl. 't Mal. pohon, boom ' 
boomstam, oorsprong, bron, reden, enz., en pökoq, hoofdsom' 
kapitaal, grondslag. _ Nibóebóe pokóna, lett. zijn stam wordt 
uitgerukt, toegepast op iemand die eerst alles wat hij heeft, aan 
den schuldeischer betaald, en ten slotte, ook zijn' eigen' persoon 
als pandeling gegeven heeft, die dus als 't ware evenals een 
boom uit den grond gerukt is. — Pokó bate, hoofdvaaudel, v. d. 
hij die dit hoofdvaandel voeren mag, d.i. de voornaamste der 
bate-salapang's of negen kiesheeren, van Gowa. — Pokó-baïneuna 
of baïne-pokóua, iemands hoofd- of voornaamste echtgenoote. 
V. d.: baïne-pokokang, tot hoofd- of voornaamste echtgenoote 
nemen.^ — Apokó, met een' stam zijn, een' stam hebben, bv. : 
Batoe apokó, steen die een' stam heeft, d . i . : vast in den grond 
staat, v. d. = batoe tâllassa, d.i. rots. — Taoe-mapokó, iemand 
die een' stam heeft, alzoo als 't ware terdege vast-geworteld is, 
d.i. iemand die een groote familie heeft, zoodat'zijn geslacht 
met licht yan de plaats, waar hij zich bevindt, verdwijnt. 
Para-mapokó pangassenno, hun weten heeft gelijkelijk één stam, 
d.i. berust gelijkelijk op één grond, d.i. zij kunnen gelijkelijk 
gronden bijbrengen voor hetgeen zij vernomen hebben. 

poenggawa, bep. poenggawaya, aanvoerder van een leger bij de 
Makassaren, hoofd der krijgsmacht op Gowa, kapitein van een 
schip, Boeg. ponggawa, vgl. 't Mal. en Ja.v. poenggawa, hof-
groote, staatsdienaar, eii 't Sauskr. poenggawa, stier, in samen
stellingen : uitstekend. 

pangara, uitnoodigen, aansporen, om te eten, te werken, of, wat 
het ook zij, te verrichten. — Pangara, zonder bijvoeging van 
hetgeen waartoe men aangespoord wordt, dikwijls in den Rapang 
genomen voor uitnoodiging tot werk voor den vorst, d.i. heereii-
dienst. — Nipangara, tot werk uitgenoodigd worden, v. d. heeren-
dienst verrichten. 

pipi, bep. pipika, = pipisi, soort van gewas op de takken en 
stammen van boomen, liefst doode boomen, gelijk ook op steenen 
en bulfeldrek te vinden, kampernoelie. Boeg. idem. 

Pipi na-pipina, batang na-batauua, lett. de pipi is zijn pipi, 
de stam is zijn stam, d.i. de stam met al wat er op zit, komt 
hem toe. Bedoeling: //Al wat de slaaf bezit, komt zijn' meester toe//. 

poepoe. Vgl. het Mal. pöëpöê, geslacht, linie, v. d. wellicht, bij 
wegsnijding der laatste lettergreep, sampoe, bep. sampoewa, = 
het Mal. sapoepöê. Men zie sampoe. 
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poepoeröe, lang-duren. Boeg. idem. — Taoe-poepoeróe, bep. poe-
poeroeka, = taoe sossoló, menschen die door een' vorst tot de 
ergste slavernij gedoemd zijn , en wier afstammelingen ten eeuwigen 
dage aan het hof slaaf blijven. 

patâ, bep. pâtaka. — Si-patà-tana, een stuk land, een rijstveld. 
Vgl. het Mal. païah, breken. 

pato (1°), teeken, afscheidingsteeken, bv. aan de randen van het 
weefsel, door een streepje van de eene of andere kleur te maken ; 
v. d. : patoua boelowa, de teekens, d.i. de gewrichten, van het 
bamboes. Van daar ook: pole ri-patona, lett. terugkeeren tot het 
teeken dat men gemaakt heeft, d.i. zijne overeenkomst houden. 

p a t o (2°), volgen, luisteren. — Sangga-pâtowi nisoero-soero, hij 
volgt trouw de bevelen op. — Sipato-pato, te zamen overeenkomen. 
— Pasipatowang, = pasitoeroekang, iets maken tot het voor
werp, waaromtrent men overeenkomt, v. d. : overeenkomen omtrent. 

poetta, bep. poettaya, vernietigd, uitgestorven, zoo goed als uit
gestorven, zonder familie, zonder aanspraak op zijn eigen kindereu 
te mogen maken, in een1 slaafscheu toestand verkeerende. — 
Taoe-poetta, a) iemand die geen soenrang betaald heeft, en daar
door bij de verdeeling geen recht op eeuig kind van hem heeft, 
b) iemand die zoo goed als uitgestorveu is, die geen familie 
meer bezit, c) een slaaf, als wiens zelfstandigheid geheel vernie
tigd is. — Balli-poetta, prijs voor een' slaaf. 

Sanra-poetta, eigenlijk geen Makassaarsch maar Boegineesch. 
Het beteekent lett.: eeu pand (sanra), dat vernietigd is, 
opgehouden heeft het eigendom van den schuldenaar te zijn, 
dewijl de pandhouder het in zeker opzicht niet enkel in pand 
genomen, maar ook gekocht heeft, alzoo hetzelfde als: balli-
tâgalâ, waarmede het ook in het lul. Wetb. verwisseld wordt. Vgl. 
op tâgala. 

poeto, bep. poetowa, oom. Dit woord gebezigd door die neven, 
wier vader ouder is dan de oom ; anders bedient men zich van 
poewaug voor een' vorstelijken oom, en poewa voor een' oom 
van miuder hooge afkomst. Men zie poewâ en poewang. 

patingallâ, bep. patingâllaka, tusschentijd, Boeg. patingëllë. — 
Patingalhi-pakattowanga, de tusschentijd van den oogst, d.i. de 
tijd, waarin niet geoogst wordt, als 't ware: het tijdvak tusschen 
oogst-tijden. Patingalla-nanaug, de tijd tusschen planten en oogsten. 

patimatarang, in de sïnrili's gebezigd om een' vorst te kennen te 
geven, terwijl het tegenwoordig ook de gewone titel is voor den 
kroonprins van Gowa, Karaëng-Katangka, samengesteld uit het 
Javaansche pati, heer, vorst, en het Jav. mataram, naam van 
een distrikt, vroeger een rijk op Java, Sanskr. manthara, man-
tharang, fort, sterkte. 

petena, snoodheid, kwaadstokerij, berokkening van kwaad, aan-
tichting, betichting, laster, Jav. en Mal. pitnah, Boeg. pitëna, idem. 
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pântartt, ipântarâ, pantaranna, ipantaranua, pantarangaima, ipan-
tararanganna, buiten, uit, behalve, met uitzondering van, zonder. 
— Ipantaramiaya-pa aime talloewa, niwarisi : êrang-matenna, 
inranna, papasanna, waaneer deze drie dingen er buiten, er af' 
d.i. afgedaan, zijn, te weten: de begrafenis-onkosten, de schulden^ 
en de legaten; dan eerst wordt er geërfd. 

pêtoró, bep. pêtoroka. Portug. feitor, factor, onderkoopman, v. d. 
in 't Mak. een Europeaan aan liet hoofd van een' buitenpost, 
gezaghebber, Adsistent-Eesident. Boeg. idem. 

pâlîtasâ, bep. pântesaka, rustbauk. — Bântasa-patoeriyolowaug, 
lett. : rustbauk der voorouders. Dit is een klein ledikantje, dat 
sommigen in hun huis hebben, en waarop zij zich verbeelden, 
dat de voorouders rusten, weshalve zij er dan ook des vrijdag's 
hunne offerhanden brengen ' . 

pindoo, bij het aanspreken, verkorterderwijze gebezigd voor : sampoe 
pinroewang. Men zie sampoe. 

padoeni, bep. padoenïya, 't goed-vinden van den vorst, of wie in 
zijn naam bewind voert, omtrent de hoeveelheid en wijze van 
betaling eener schuld. Wanneer bv. iemand , bij gebrek aan geld, 
in goederen betalen wil, en de door hem voorgebrachte goederen 
volgens 's vorsten uitspraak het bedrag der verschuldigde som uit
maken , is deze verklaring een padoeni, waarin men berusten 
moet, v.d. het gezegde: gannâkkaï si-nani, ta-gannâkkaï si-nani; 
tanma-djiya ; padoeni riyolowanna, hetzij één nani genoeg is of 
met, neem het maar aan; (want) er is een padoeni voorafgegaan. 
Uit sommige plaatsen van den Eapang zou men echter opmaken, 
dat padoeni en si-polong of één half taï, of 4 reaal, woorden 
van één en dezelfde beteekenis waren. 

padoewakang, soort van handelsvaartuig, hebbende twee masten. 
Boeg. padoewakëng of padewakëng, idem. 

pinati, bep. pinatïya. Aldus bv. in Sanrabone en andere rijken 
genoemd de persoon, die belast is met het toezicht over de kaka-
raëngang of kalompowang, rijksieraden 2. (NB. alleen in Gowa 
heet zoo iemand Layaka.) "Dewijl nu een vorst terstond zijn be
wind verliest, zoodra de rijkssieradeu uit zijn huis verdwijnen; 
zoo beteek. âlêbasaki pinatïya riyoeloenna, overdr. : iemand' van 
den troon stooten. Men heeft ook Pinati's als wachters bij de 
saoekang's 3. Ook aldus genoemd een' priesteresse van Karaëng-
lowe *. Boeg. penati. Vgl. het Portug. Penates, Huisgodeu. Vgl. 

_ook het Sskr. en Kawi pati, heer, v.d.: de als Heer beschouwde. 
pinawang, volgen, opvolgen, gehoorzamen. — Toe-mina wang, lett. 

volgers, v.d. gevolg. — Toe-napinâwanga taoe, menschen die 

1 Vgl. Wilken I I I , blz. 262. 
2 Vgl. Wilken I I I , blz. 139. 
3 „Soort van afgodstempoltje." 
4 Zie beneden op lowe. 
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door anderen gevolgd worden, d . i . leermeesters en voorgangers. 
— Paminawangang, b) kassoewiyang ergens voor verrichten, te 
weten : voor het bezit van zekere velden, lett. volgen, gehoor
zaamheid voor bewijzen. — Papinawang, a) iemand die volgt; — 
b) doen volgen, v. d. : onderwerpen; bv. : papinâwanga, lett. doe 
mij volgen, v. d. overdr. gebez. voor: doe mij deelen in den 
koop, of: geef mij een aandeel in hetgeen gij gekocht hebt. 

pânj t jarâ 1 , bep. pânjtjaraka, = 't Mal. pandjar, pand, handgift, 
voorschot. Boeg. idem. 

pad j â , bep. padjaka, 't Mal. pädjaq, grond-pacht, vergoeding. 
Boeg. padjë. 2 — Eróka pâdjaki pangempanna, of: kokônna, of: 
tanana, of: pokó-kayoenna, taoewa, — séwaï (simai) pangempanna, 
of: kokonna, of: tanana, of: pókó-kayoeuna, taoewa, ik wil huren 
iemands vischvijvers, of: tuinen, of: rijstvelden, of: boomen. 
N B . van het huren van huizen meestal gebez.: séwa; van padie-
velden: tesang; van boomen, vischvijvers en tuinen: padja. 

parang, veld. Boeg. en Mal. pädang, idem. — Ballâ-ballâ-paraiig, 
een veldhuisje, d . i . een wachthuisje op de padievelden. 

paré , maken, bouwen, doen, verrichten, behandelen, beschouwen 
als, verzinnen, enz. — Ta-niparekaï sabi, hij wordt geen getuige 
gemaakt, d . i . niet als getuige genomen. — Mange ri-Bitjaraya, 
na-nasoero paré kalenna, naar den Eechter gaan, om dien de zaak 
zelf te laten behandelen, d . i . om dien de zaak te laten beslissen. 
— Ta-kiparêkaï ada, wij maken het niet adat, d . i . beschouwen 
het niet als adat, d . i . wij zijn niet gewoon. — Taoe natoe-
djoewa paré, zij, wie een doen (eene zaak) treft, d . i . zij die in 
eene zaak betrokken zijn. — Paréna Âdaka, het doen, d . i . de 
uitspraak, beschikking, van den Eechter. — Paparé, een doen", 
een maken, een maaksel, een behandelen, een daarstellen, een 
beschikken, beschikking, enz.; — ïeya-lalo-ki pinraï paparena 
toemabitjaraya, ka-léba-mïntoe nibitjara, wil niet veranderen de 
beschikking van den Bitjara-boetta, daar deze reeds uitspraak in 
de zaak gedaan heeft. — Parekang-bïue, datgeen waar men zaad-
padie van maakt, d . i . de padie, die men bezigt om weder te 
zaaien. — Parekang-rappo, lett. datgeen waar men vruchten van 
maakt, d. i. de bloesem ; v. d. overdr. : begin. = Parekang-boenting, 
zij wie men tot zijne vrouw denkt te maken, d . i . de bruid. 
Vervolgens beteekent parekang, ook zonder bijvoeging van boeuting : 
een bruid; en v. d. parekangang, tot zijne parekang, of bruid, 
maken of nemen. •'1 — Parekang-mïutoe, lett, maaksel voor een' 
schoonzoon, d. i. een aanstaande schoonzoon. — Parekang-matowang, 
lett. : maaksel voor een' schoonvader, d.i. een aanstaande schoonvader. 

1 Zie Adatrechtbundel VI I I , blz. 231. 
2 Zie boven blz. 253 op pa. 
3 Zie ook beneden op bayoe. 
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paranggi , bep. paranggîya, 't B. Pàrangki, 't Mal. Prauggi en 
't Jav. Prënggi, lett. Prankisch, Prank, in het Makassaarsch de 
gewone benaming voor de Portugeezen. Vervolgens ook gebez. 
van alle andere Europeesche volkeu, ja zelfs van Maleiers, in één 
woord, vau al de volken, die niet tot de Makassaren en Boegi-
ïieezen behooren. 

parimpoengang, het Maleische parhimpöënan , vereeniging. 
[loerina, bep. poerinaya, vnw. poerinangkoe, 't Boeg. oere ; bv. 

anroug-poerïna, tante. — Maugge-poerïna, oom.— Ana-poenna, 
neef, het Pransche neveu. 

pariyauia, bep. pariyamaya, een tijdvak, hetzij van acht, of van 
twaalf jaren. Boeg. idem. 

parawang, 't Mal. en Jav. präwau , maagd, maagdom. In de con
versatie is het wat triviaal, om voor maagd dit woord te bezigen ; 
alsdan gebruikelijk: taoe-lolo, eigenlijk jong mensch, doch bij 
uitnemendheid van een jong meisje gebezigd. B. idem. 

parossa, het Mal., Soend., Jav. en Sauskr. pariksa, onderzoeken 
(B. idem); bv, : nîyà-îdja bitjara la-niparessa, er zijn nog zaken 
die moeten onderzocht worden. — Paparessa, onderzoek. 

parasangang, land, gewest, nagärie. — Ana-parasangang, kind 
van een land, d. i. inboorling. — Parasangang tjadi, kleine nagärie. 
Dit zou men kunnen bezigen, om ons dorp te vertalen. De In
lander kent het onderscheid tusschen dorpen eii steden niet. 

parasero, 't Port. parceiro, deelgenoot in een handelszaak, aandeel
houder. Boeg. idem. 

palâ, apala, vragen, verzoeken. — Apala-dowaug, beden vragen, 
d.i. bidden. — Apala kana, een woord vragen; v. d. : vergunning 
vragen tot iets, bv. om een overtreder der wet binnen 's konings 
erf te binden; v. d. : verlof vragen om heen te gaan, v. d.: afscheid 
nemen, zich verontschuldigen; v. d. ook geb. vau een meisje, dat 
haren minnaar bedankt, hem zijn congé geeft. 

Soera, papala, een verzoekschrift. — Apala-pala, gedurig vragen, 
als 't ware zijn ambacbt maken van het vragen, v. d. bedelen. — 
Papala-pala, bedelaar. 

poeli (1°), met elkander gelijkstaan, in duur, in kracht, enz. V.d.: 
pari bij het hanengevecht, wanneer geen der twee partijen als 
overwinnaar beschouwd wordt; pari in het dobbel- of ander spel; 
pari-staan, onverschillig, welke zaak. 

Papoeli, gelijk doen staan, bv. : de straf met de misdaad, alzoo 
het jus talionis in praktijk brengen. Y. d. papoeli gebez. van het 
neerleggen van iemand, die een ander neergelegd heeft. Ook geb. 
van het doen sterven van iemand te zamen met een ander, bv. 
met de overspelige vrouw. — Nipapoeli, volgens het jus talionis 
(d. i. hier : met den dood) vergolden worden. ' 

1 Vgl. Wilken I I , blz. 454—455, 456 nt 27. 
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p o e l i (2°) vast, stevig. •— MâkadjaDg-poeli, een vaste woning 
hebben, in tegenstelling van makadjang-kadjang, een tijdelijke 
woning hebben. — Sawi-poeli, sawi's die vast aan een vaartuig 
verbonden zijn, daarop voortdurend dienen. — Sïma poeli, lett. 
vaste huur (van een vaartuig), huur die niet afhangt van het 
meerder of minder aantal passagiers en goedereu. Gebez., wanneer 
men enkel het vaartuig, en geen bemanning er bij, vooreenigen 
tijd verhuurt. 

pelsi, wegwerpen, v. d. verdrijven, verstooten, eene vrouw bv. — 
Toe-nipeM, een balling. — Koko nipehl, lett. een tuin die weg
geworpen wordt, d.i. een tuin zonder omheining; staat tegenover 
een koko-nipakadjarré, een tuin, die stevig omheind is. 

Pamelakkang, Pamelakkangi baïnenna, scheiden van zijne vrouw. 
Sipela, elkander verstooten, v. d. van elkander scheiden, echt-

scheiden. — Pasipehl, doen echtscheiden. •— Katâpelakkang, 
ballingschap; v. d. : boetta-katapelakkangkoe, het land mijner 
ballingschap. 

pole (1°), = het Boeg. pole, komen. — Papole, doen komen, bv.: 
geld , d. i. betalen. — Sipole , samenkomen , geb. van echtgenooten , 
die na eene scheiding weder samen trouwen. NB. Sipole zou hier 
ook zeer goed kunnen beteekenen : tot elkander terug keeren. 
Vgl. pole N°. 2. 

p o l e (2°), terugkeeren (B. idem). 
polong, molong, snijden, afsnijden, af houwen, eene snede, een 

stuk. Mal. pölong, Boeg. polo, idem; bv. polong oeloenna, 
iemand's hoofd afsnijden, afbouwen, d. i. onthoofden. — Polong 
óeua, iemands hoofdhaar afsnijden (bv. uit smaad). > NB. Kan 
niet gebezigd worden voor 't haar knippen, waarvoor goenjtjing, 
pangkasâ en pappa. — Polong si-pagâng, een gedeelte (bv. van 
zekere som gelds) afsnijden, d.i. korten. —Si-polong, één snede, 
één stuk, één gedeelte, één half, de helft; bv. roewan-taï assi-
polong, twee taï en een half, d.i. 20 reaal.—Polong-parróena, 
of ook met weglating van parróe,2 eenvoudig: polonna, zijn 
broeder of zuster. — Papolong doen of laten snijden ; v. d. : 
apapolong kaua ri-parentana. Anoe, lett.: woorden laten snijden 
tegen, d. i . : woorden, of bedenkingen, inbrengen tegen. 

palakka, naam eener streek van Bone. — Toe-Palakkaya, eig. 
de menschen van Palakka, v. d. de Bonieren. 3 

poewii, = het Boeg. poewa en poewang, vader ; bv. : Poew;i-Golo, 
de vader van Golo. — Poewakoe, mijn vader, ook gebezigd tegen 
een' oom of tante, die ouder is dan onze vader of moeder. 4 — 

> Vgl. Wilken I I , blz. 489 nt 139, en I I I , blz. 531. 
2 „Darmen, ingewanden. Mal. paroet, buik." 
3 Omtrent Aroe Palakka, vgl. Wilken, I I I blz. 494: Boeg. ehrest. I l l , 

blz. 243. 
4 Vgl. boven blz. 255 op poeto. 
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N B . dit poewâ gebezigd, wanneer er van menschen sprake is, die 
niet tot een vorstelijk geslacht behooren, anders bedient men zich 
van poewang. — Poewa-boerane, Sal. = towa-boerane, grootvader. 
•— Poewa-bahïne, Sal. = towa-baîne, grootmoeder. 

Poewa-poewa,, Sal. voorouders. 
Papoewakkang, naam dien men als vader draagt; zooals bv. 

boven Poewa-Golo. 
poewang (vgl. het Boeg. poewang, vader, en 't Boeg. poewa, heer), 

vader, gebez. van een' vader van vorstelijken bloede, anders ge
bruikelijk poewa, Een vorstelijke oom of tante, wanneer die 
ouder is dan vader of moeder, insgelijks met poewang betiteld. 
Is vader of moeder daarentegen ouder, zoo heet het slechts poeto i , 
oom of aya, tante. 

poewo, splijten, kloven, spleet, s tuk, helft. Boeg. idem. Poewe, 
of: amoewe, roewa , halveeren. — Si-poewe, één half. — Aua-
sipoewe, kinderen van een' vorst en eene vrouw van minder 
afkomst, hetzij er een huwelijk voorafgegaan zij , of niet; alzoo 
maar voor de helft (si-poewe) van vorstelijke afkomst. Vgl. anâ-
ri-tamarappona karâënga op rappo. — Poewe boelo, een bamboes 
precies in tweeën splijten, v. d. iets juist in tweeën deelen, v. d. 
gebezigd van de verdeeling van kinderen, waarbij ieder, zoowel 
man als vrouw, evenveel kinderen tot zijn aandeel krijgt. 

pasang , 't Mal. päsan, bevelen, verordenen. Boeg. pâsëng. — 
Apasaug, verordenen, ook dikwijls gebez. met de bijzondere be-
teekenis van verordenen, dat het een of ander na onzen dood 
aan zeker persoon vervalt, v. d. bij testament vermaken. —• Pa pa
sang, het bij testament vermaken, een testament. — Papasangi, 
aan iemand vermaken, bv. : lebaki apâsangi, pole toe-maraëng 
napapasangi, nadat hij iets vermaakt (wij zouden zeggen : reeds 
een testament gemaakt) had, heeft hij het vervolgens weder aan 
een ander vermaakt. — Iya ri-bokowa napapasangi, hij aan wien 
hij het later vermaakt heeft. — l y a nikanaya papasang, mateya-pa 
na-naälle toe-nipapasangiya, bij datgeen wat papasang (testament) 
genoemd wordt, ontvangt h i j , aan wien iets vermaakt wordt, 
zulks pas bij den dood des erflaters. Men vergelijke hierbij vooral 
op toeroeng het onderscheid tusschen papasang en papitoeroeng. 

pesa, 't Boeg. pesa, lasten, voelen. V. d. : apesa-pesa, als 't ware 
tasten, v. d. : polsen, of bv. de ouders van een meisje genegen 
zijn, om hunne dochter met een zoon van ons te laten trouwen. 
Boeg. mapesa-pesa, idem. NB. Dit geschiedt niet onmiddellijk 
door de ouders van den jongman, maar door het intermediair van 
anderen 2 . 

1 Zie boven blz. 255. 
2 Doch ook door den vader van den jongeling. Zie beneden op djângang-

djängang. 
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poso, = boeiio = doodeu. NB. van vorsten mag men nooit boeno 
bezigen; alsdan poso gebruikt. Boeg. idem. 

poesaka, bep. poesakaye, erfenis. Mal. idem. — Poesàkaï, iets 
beërven, erven. — Ampoesakaï, bij uitersten wil bespreken, 
vermaken. 

pasiyadjingang, het Boeg. paseadjingang, een leenman , die tegelij
kertijd tot de familie (seadjing) van den leenheer behoort, en dus 
wel te onderscheiden van palili, een gewoon leenman. 

paoe, mamaoe, binden. — Pamaoekang, lett. : de plaats, waar men 
als een paard gebonden is, als 't ware zijn stal heeft, v. d. : 
waar men zijn vast verblijf heeft; v. d. ook gebezigd voor: ge
boortegrond, vaderland. 

paë, afscheuren, afrukken, bv. : vruchten of takken. — Eappo 
si-paë, één tros pinang's. — Koemapaë-kontoe rappo, ik ben 
met u als een tros piuang's, d.i. ik ben het met u eens. 

lioöng, Sal., 't Mal. pöhon, boom, boomstam. — Aurong-taoe 
mapoöng, hoofden, die een' stam hebben, d.i. wier voorouders 
bekend zijn, die van goede afkomst zijn, = anrong-taoe apokó. 
Vgl. pokó *. 

peoeina, het Boeg. peroema, logeerplaats (NB. in tegenstelling van 
vast verblijf). Vgl. 't Jav., Satigg. en Biman. oemah, Mal. röëmah, 
huis, höëma, tijdelijk bebouwde droge grond met woning. 

B. 

bakke, bep. bakkeya, kreng, lijk. Boeg. idem. Sd., Mal. en Jav. 
bangke. Het wordt alleen gebezigd van menschen en kemphanen, 
en is wel te onderscheiden van maya; het eerste beteekent slechts 
eenvoudig weg ons lijk, het tweede meer ons afgestorvene. Men 
zal bv. spreken van de bakke's of lijken op een slagveld, van 
de bakke of 't lijk van een mensch dat men op den weg vindt 
liggen, zonder te weten van wien het is. Ziet men daarentegen 
een lijk grafwaarts dragen, zoo bezigt men het woord maya. — 
Gilingi bakkena, iemands dood wreken; lett.: iemands lijk om
draaien, omkeeren, wellicht aldus uitgedrukt, dewijl men het lijk 
van zijn' vriend niet mag aanroeren, vóórdat men den dooden 
gewroken heeft. — Bakke-mi kananna, zijne woorden komen niet 
uit (lett. : zijn als lijken). 

bangkeng, voet, been, poot, klauw, het einde of slot, van een 
gedicht bv. — Lapa-bangkeng, muil, voetschoeisel, naam van 
het geld, dat men een soero, of bode, die bij eene rechtzaak 
heen en weer heeft moeten loopen, te betalen heeft, als 't ware 
voor het verslijten zijner schoenen; v. d. zegt men : iya-mi nilapa-
bangkêngi, daar werd lapa-bangkeng voor betaald. — Bangkeng-

1 Zie boven blz. 254. 
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bate , let t. : de voet van het vaandel. Aldus in Gowa, en ook eertijds 
in Talló, genoemd de man die in oorlogstijden het vaandel draagt. 
Dit is nog heden in Gowa het werk van den gallarrang van Tomboló. 

boengko, bep. boengkowa. — Ana boengko, laatst-geboren-, 
jougste kind. 

boko, bep. bokowa, achterdeel, hetgeen achter is, zoowel van tijd 
als plaats gebezigd. Boeg. bokó of boko idem. — Ana ri-boko, 
lett.^ kinderen die achter den vorst zitten, v. d. de pakalawing-
époe's. Vgl. ana, en kalawing >. — Pariboko, lett. : achter zich 
plaatsen; v. d. : achterhouden, verzwijgen, bijv. : woorden die men 
moet overbrengen ; v. d. ook : achterhouden, verdonkermanen, ont
vreemden, bijv.: goederen van een ander; v. d. ook: iemands 
naam als 't ware in zijn gevolg meenemen, d . i . : op iemands 
naam iets vragen, iemand's naam misbruiken, om het een of 
ander te verkrijgen; bijv. naparibôkowïi, hij misbruikt mijn' naam, 
om het een of ander te verkrijgen. 

bakapo, nest, van kippen bijv. — Nitânnang bakâpo, lett. tot 
een nest gemaakt worden, v. d. bewaard worden om te broeien. 
NB. Deze spreekwijze gebezigd van gebrekkige kinderen, die men 
met verdeelt tusschen de ouders (of de meesters, zoo deze tot den 
slavenstand behooren), maar wacht totdat zij zelve weder kinderen 
hebben, ten einde die dan te verdeelen. 

bôngkalâ, bep. bôngkalaka, 't Mal. boengkal, soort van goud ge
wicht. Boeg. idem. Op Makassar 2 ringgi's = één bongkah! Één 
bongkal = ongeveer 20 maas. — Boelâëng âbôngkalâ, goud aan 
klompen of staven van circa 20 maas. 

bongga, bep. bonggaya, vnw. bonggangkoe, dij. — Bongga-kanauna 
toemalompôwa, de rechterdij, wij zouden zeggen: de rechterhand, 
van den Gouverneur. — Mabougga, bij gelegenheid van het 
slachten van een' buffel of andere beesten, de dij aan den vorst 
of aau het hoofd der plaats geven. 

bage-laba, bep. bage-labaya, 't Mal. bähägi-läba, 't Jav. bage-
laba, handelsterm, lett. beteekenende : deeling van winst. Men 
heeft: bage-laba sangkamma, waarbij winst en verlies gelijkelijk 
gedeeld worden, en bage-laba samatoela, waarbij een overeen
komst .wordt aangegaan, en wel deze, dat de Auakoda volstrekt 
geen risico, maar dan ook van de winst slechts een derde zal 
hebben, terwijl de eigenaar van het goed twee derden erlangt. 
Vgl. samatoela. Boeg. idem. Behalve deze bagelaba-saugkamma 
en bagelaba-samatoela, heeft men ook nog bagelaba ta-mate 
pokona en bagelaba-Tjina. Bij de eerste krijgt de geldschieter 
maar een derde van de winst, de mau, wien hij het voorge
schoten heeft, twee derden daarvan, maar in dat geval behoeft 
de geldschieter ook niets van verlies te willen weten; van daar 

1 Zie boven blz. 250. 
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dan ook de benaming van bagelaba ta-mate pokona, lett. : een 
bagelaba, waarbij het kapitaal niet sterft, dus onder alle omstan
digheden in zijn geheel behoort gerestitueerd te worden. — Onder 
bagelaba-Tjina, of bij de Chineezen gebruikelijke bagelaba, ver
staat men, dat de geldschieter, meestal een Chinees, aan iemand, 
wie het ook zij, een kapitaal leent, onder bepaling, dat deze 
10 percent van de winst krijge. Zoo er geen winst mocht zijn; 
bekomt de man, die het geld te leen gegeven heeft, niets; doch 
hier staat ook tegenover, dat hij geen verlies te duchten heeft >. 

bapa, bep. bâpaka, = mangge, vader. 
bambang, heet, warm. — Kareba bambang (in oorlog), heete, 

verontrustende, tijding. — Kana (woord) bambang, = kaua 
todjeng, (juist) = kana-lómpo, (groot) = kana battalii, (zwaar) 
= kana-sitappa. (waarachtig), tallo toenra, soempa, sapatta = eed.2 

Bambang, 3 evenals het Mal. panas, ook gebez. van het ongeluk-
aanbrengende van een huis, ten gevolge van overlijden, weshalve 
men dit bambang door middel van pasili tracht weg te nemen. 

Bambang ook gebez. van eene betrekking tusschen twee bloed
verwanten, die te na is, dan dat zij gevoegelijk samen kunnen 
trouwen. De betrekking tusschen volle neef en nicht bijvoorbeeld 
is bambang. Dus liever geen huwelijk. 4 

bóebóe, uittrekken, te voorschijn trekken. — Móebóe bïne, zaad-
padie uit den grond trekken, ten eiude later weder te planten. r' 
— Niboebóe pokóna. 6 

bembeng, wegnemen, opnemen, opbrengen, bijv. eten of drinken, 
sierih, enz. Boeg. wempeng, idem. — Bembeng-kadó, het leveren 
van rijst door de onderdanen van den vorst, wanneer deze een 
feest wil geven. 

boembera, bep. boemberaya, roode boommier. — Nipikókoki boem-
bcra aujdjo taoewa, lett. men laat dien man door roode boommieren 
bijten. NB. dit is eene straf welke de koning van Gowa soms, 
in geval van diefstal, of welke misdaad het ook wezen moge, 
aan den overtreder oplegt. Deze wordt dan nagenoeg geheel naakt 
tegen een boom aangebonden, van top tot teen met brume suiker 
besmeerd, en, nadat men hem alleen de ooren en neusgaten met 

i Eene andere verdeeling in do Mak. Chrestomathie van den schrijver, 
onder „ Aanteekeningen", blz. 66. 

2 Vgl. Wirken I I , blz. 499. 
3 Zie boven blz. 248 op kârrassà. 
' Vgl. Wilken I , blz. 360, 454; I I , blz. 475 nt 84. 
s Aan de „Aanteekeningen" op schrijvers „Makasaarsohe Chrestomathie 

(2"« druk, 1883, M. Nijhoff), op blz. 34, wordt ontleend de volgende mede-
deelino-- ,De padi wordt op Celebes altoos maar in het ruwe weggezaaid, 
opdat men later de kleine plantjes uitrukke en alsdan geregeld plante. 
Voorts wete men, dat de buffels drie koeren benoodigd zijn: 1°. tot hot 
ploegen, 2». tot het eggen, 3°. tot het ovcr-eggen, om den grond wat ge
lijker te maken". 

6 Zie boven blz. 254 op pokó. 
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kapas heeft dichtgestopt, aan een nest met mieren, hetwelk men 
op zijn Jij f nederzet, prijs gegeven.1 

liooboelnng, een tuin, dien men na den padieoogst op de riet
velden aanlegt, om, wanneer de tijd voor het beploegen der 
rijstvelden weer daar is, te laten vervallen, en deszelfs grond op 
nieuw voor het planten van padie te benutten 

bêbasâ, bep. bêbasaka (vgl. 't Mal. bejbas, vrij, en 't Jav. bebas 
dagloon« zonder den kost), vrijen toegang hebben , van wege zijne 
betrekk,ng_ bv., overal bekend zijn. Boeg. idem. — Tjâ-bêba4 
kan gebezigd worden van het onderscheidingsteeken van 's gou
vernements ambtenaren en oppassers. — Soerâ-bâbasâ, toegang-
billet, vnjpas. ö b 

batta, onthoofden. « Boeg. wëtta. - Batta-batta, koppesnelleu. 
batang (I»), stam, steel, stengel. Mal. idem. Boeg. watan- — 

Batang-ase, stam der padie (op het veld staande). — Batang-
banawa lett. de kiel van een vaartuig; doch eertijds iu gebruik 
als titel van een hoofd _ Batang-padjeko, titel van een hoofd, 
dat zorgt voor het beploegen van de ornamentsvelden van Gowa 
Jtoeg. watan ratoe. — Padjeko = ploeg van djeko = krom 

battang (2») buik Boeg. wëttang en baboewa. - Apa koeparé, 
mantang, ka-kirepe-mi battaugkoe?, wat doe ik meer te blijven 
daar gij gebroken hebt mijn buik, d.i. mij mijne padievelden,' 
en alles wat tot levensonderhoud dienen kan, ontnomen hebt? 

battoo komen. - Battoe-adâ, gebez. van eene offieieele visite der 
vorsten bij het Bestuur. Vgl. ada. 

battoeng. Eomang ta-nibattoe-battoeng, 't Boeg. alë-tënriwëttoem-
pettoeng, een ondoordringbaar woud. 

tolt©, bep. batéya (vgl. het Jav. bëtek, teeken, spoor, blijk, oorzaak) 
teeken; v. d. a wat tot teeken dient. Boeg. idem. Zoo onder 
anderen gebezigd voor: vlag, vaandel; v. d. hij die een vaandel 
mag gebruiken, d.i. een vorst. — Bate-salapang, de negen 
k.esheeren van Gowa. - Toedjoe-bate, de zeven kiesheeren 
van het voormalig leenvorstendom vaii Talló. — Tiera bateya 
Men zie tjera. - Antoe pokóna nikanaya gaóe mäbadji, antoè 
ampaempowaï gaoeka ri-batena, gade mânabaya ri-bitjara âdaka 
s.yagäng ri-bitjara säraka, dat is de bron van hetgeen men noemt 
eene goede behandeling van zaken, dat men op hare plaats laat, 
d.i. met met elkander verwart, de zaken die tot de adats 
(vgl. ada), en de zaken die tot de sara (men vgl sara) be-
nooren. - Bate-bate, vorsteuzonen, als 't ware kleine vorsties 
— karaeng pabate-bate, wel te onderscheiden van de bate's of 
onafhankelijke _ vorsten ; als 't ware vorsten, die maar een schijn 
van waardigheid, of die maar een klein vaandel hebben; alzoo : 

J Vgl. Wilken II , blz. 484. 
2 Zie ook polong, boven blz. 259, en Wilken II , blz. 479. 
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ondergeschikte regenten. — Bateï, beteekenen, ergens een teekeu 
aau maken, v. cl. onderscheiden, uitkiezen. — Allo nibateï, een 
beteekende, d.i. uitgekozen, d.i. voor het een of ander vastge
stelde dag, verschijndag, enz. 

batong, inweudig; bv. : ri-bâtenga, in het inwendige, d.i. in het 
binnenste, in het hart. — Nika-bateng, eene nika, die soms op 
de nika-lâheré, of: de nika voor den priester, volgt, en alleen 
tusscheu de jonggetrouwden plaats heeft. Boeg. idem. 

boetta, bep. boettaya , aarde, grond, land. — Taoe-boettaya, de 
menschen van het land, d.i. bewoners des lands. Wanneer het 
echter staat tegenover vreemdelingen (taoe-adongkó-dongkó), bc-
teekent het : de inboorlingen, vaste bewoners des lands. —' Toe-
mäbitjara-boetta, lands-, of rijksbestierder. — Toe-maboetta, a) men
schen die grond bezitten, grondbezitters; b) menschen, die in 
een land zijn, bewoners van een land; v. d. zij die eenvoudig 
bewoners des lands zijn, en niet tot een' voornamen stand be-
hooren, d.i. geringe menschen. Paboettaëng, grondgebied. 

boenting, verloofde, bruid ' , bruidegom. Boeg. botting. — 
Aboenting, trouwen. — Paboenting, laten (doen) trouwen; v. d. 
ook voor: een huwelijksfeest geven. — Paboentingang, bruiloft. 

bottó, stinken. 
Bottó-toeroengang, naam eener boete o.a. te Tope-djawa, be

staande in de som van 2 gulden, welke door deu Lomó, of 
Regent, wordt ingevorderd, zoodra men een' dooden buffel, of 
iets anders dat maar vuil is, of stinkt, over boord gooit. Het 
woord beteek. lett. de inschepingsplaats stinkt. 

Batara , bep. bataraya. Men vgl. het Jav. Batara, titel van een' 
God van den eersten rang, ook van eene incarnatie van een 
Godheid. Skr. bhattära, vereerenswaardig, ook eeu heilige, eene 
Godheid, een vorst. In het Makassaarsch de benaming van Batara 
soms gegeven aan de Godheid. Wellicht ook oudtijds een titel voor 
de koningen van Gowa, evenals ratoe 2. Mabatara, bidden, verzoeken. 

bat talâ , bep. battalaka, zwaarte, gewicht, zwaar, drukkend, be
zwarend. — Battalliyang, 't zwaar maken voor, doen drukken 
op, iemand; bv. : ta-mâkoellêyaï nibattalliyang baloenna, dat (te • 
weten : de schulden vau den overledene) kan men niet doen 
drukken op zijne weduwe. 

boentoeloe, aboentoeloe, mamoentoeloe, ontmoeten, treffen, vinden, 
ondervinden , bv. : rampen. 

Boentoeli, iemand te gemoet gaan, of komen; v. d. verwel
komen , v. d. ook : roepen, doch slechts gebezigd van het roepen 
van sanro's en van menschen van goede afkomst. 

Boentoeli pareya, de padie als 't ware te gemoet komen, ver-

' Zie boven blz. 257 op parekang. 
2 Omtrent Batara-Goeroe, zie beneden op rewata. 
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weikomen, of ook: roepen, d.i. bij het bewerken der padievelden 
al het noodige (vooral zekere bijgeloovigheden niet te vergeten !) 
doen ter vermijding van kassipalli ' . 

boem , bep. boeniya. — Aua-boeni, onechte kinderen. NB. Onder 
anâ-boeni verstaat men kinderen, door een vrije of slaaf buiten 
huwelijk verwekt bij eene vrije vrouw of de slavin eens anders. 
— De kinderen die iemand bij zijn eigen slavin, buiten huwelijk, 
verwekt, heeten geen ana-boeni, maar: ana-ata, ana-goendi, 
dewijl iemand tot zulk een bijslaap volkomen gerechtigd is vol
gens het pipi-napipina, batang nabatanna. Vgl. pipi 2 . Om die 
reden de kinderen van een' vorst, buiten huwelijk bij één zijner 
onderdanen verwekt, ook nooit ana-boeni genoemd, dewijl de 
onderdanen als zijn slaven beschouwd worden. Vgl. ana ri-tamar-
apponna karaënga op rappo. 

bone, bep. boneya, inhoud, vulsel. — Bone-ballâ, letfr. : vulsel van 
een huis, bep. geb. voor dienstmaagden aan een hof. — Bonena 
ballaka, het vulsel van het huis; geb. vau alle bewoners van het 
huis, de huisgenoten. — Bone-boetta, bewoners van een land. 
— Boneï angga, een prijs, of: waarde, op iets stellen, een 
prijs bepalen. — Boneï bate-lima, eene handteekening stellen, 
of zetten op het een of ander. — Amboneiyaï balli-poetta mara-
dekaya, lett. het stellen van een' slavenprijs op den vrijen, d.i. 
het vernederen van den vrijen man tot een' slaaf. — Boneï 
ri-papalana taoewa, = tarimaï papalana taoewa, iemands verzoek 
inwilligen. 

binnânaSii, bep. binnânasaka, geeft in de oude geschriften te 
kennen: al de raadsheeren van Gowa, b v. : den Rijksbestierder, 
den Toe-maïlalang, de bate-salapang's, enz. 

bânnarâ, het Mal. en Perz. bandar, koopstad aan zee, zeehaven. 
V. d. ook gebez. van tol, belasting, als die daar geïnd wordt. 
Boeg. bënnara, idem. — Baunarana toeroengangkoe, ankeragie-
gelden die mij toekomen. 

bit jara, bep. bitjaraya, gesprek, redeneering, raad, rechtsgeding, 
quaestie, zaak, spreken, redeneeren, raad geven, pleiten, rechter
lijke uitspraak doen. Boeg. idem. Mal. bitjâra, gojsprek, rede
neering, raad, enz. Jav. bitjara, of witjara, raad, enz. Skr. 
witjâra, redeneering. — Ad;i-bitjara, Raad. — Toe-mäbitjara, 
raadsheer. — Toe-mabitjaraboetta, of ook wel eenvoudig : Bitjara-
boetta, Eijksbestierder. — NB. Alzoo in Gowa genoemd de eerste 
persoon na den koning. — Toe-mabitjaralompona Nidirilanda-
Indiya, Raad van Indië. — Toe-nibitjara, hij, voor wien (hij, 
ten wiens behoeve) recht gesproken (rechterlijke uitspraak gedaan) 
wordt. — Leba mi nabitjara Alla taäla, lett. God heeft zijn vonnis 

1 Zie boven blz. 251. Omtrent de rijstvereering vgl. Wilken, I I I , blz. 42—• 
44; IV, bin. 181. 

2 Zie boven blz. 254. 

k, g, ng, ngk, p , b , m, mp, t , d, n, nr, 



267 ZUID-CELEBES 

uitgesproken, v. d. : hij is overleden. — Pasibitjara, quaestie's 
van meer personen of zaken tegelijk behandelen. 

badji, bep. badjika, goed, wel (Boeg. wadji, idem). Badji soms 
gebezigd, om ons juist, precies en dergel. uit te drukken. — 
Manna matinro-tinro-dja, namanganre baïneya, nitawa-roewa-
badji-dji, al had de vrouw ook niets anders gedaan dan slapen 
en eten , zoo worden zij (te weten : de gemeenschappelijke goederen 
van man en vrouw) toch maar precies (juist) in tweeën gedeeld. 
— Sikabadjiki, zich met elkander verzoenen. Ook per euphémisme 
gebezigd van de eerste huwelijksgemeenschap van een pas ge
trouwd paar; omdat de jonge vrouw zich geruimen tijd houdt, 
alsof zij niets van haar' man wil weten ' . 

bidja, bep. bidjaya, vnw. bidjangkoe, nakomeling, geslacht, v. d. 
bloedverwant, familie in het algemeen. Boeg. widja en Bat. bidja, 
idem. Mal. biedji en Sskr. widja, zaad. — Bidja ri-boko, afstam
meling van ver verwijderden graad. — Bidja-pamanakkanua , zijne 
familie. — Âbidja, mabidja-bidja, kinderen krijgen. — Tabidja, 
zonder kinderen. — Sipabidjang, met elkander vermaagschapt. 

bayang, scheiden, echtscheiden; v. d. : talla-bayang, een echtschei
ding, waarbij geen hereeniging meer mogelijk is, tenzij de vrouw 
eerst in het bed eens anders is overgegaan. Vgl. talla. Boeg. idem. 

bayoe. Bant., = paré 2 maken. — Bayoewaug = parékang, bruid. 
Vgl. parékang op paré 2. Boeg. badjoewang. — Empo-ribayoe-
waugi, hij of zij, vrijt, is geëngageerd. — Sipabayoewangang, 
samen verloofd zijn. 

beya, bep. beyaya, tol, belasting. Mal. en Jav. idem. — Nibeya-mi, 
het is belast, er is belasting van betaald. Boeg. idem. — Pa-
beyang, havenmeester. 

boya, zoeken. — Aboya-mi karaënga, de vorst zoekt. NB. Dit 
geeft te kennen, dat hij honger heeft. — Tjipoeróe = honger, 
van een' vorst gebezigd, zou te plat uitgedrukt zijn. — Toe-
mäboyaya, de man die zoekt, v. d. in rechten: de man die eischt, 
reclameert, aanklaagt, in één woord: eene zaak in rechten ver
volgt; v. d. soera-paboya, brief van reclame. — Namaboya wa-
risina, zijne erfgenamen zoeken de zaak in rechten, d. i. : brengen 
haar voor den rechter. — Amboyaï kalamboesanna, zijn recht 
zoeken, eene zaak in rechten vervolgen. — Amboyaï kalamboesang 
kale-kalenna, hij wil zijn eigen rechter zijn, lett. : hij zoekt zijn 
eigen recht. — Paboya, doen, of: laten, zoeken. — Paboyaï, 
iemand bezigen, of: hebben, om te diens opzichte, v. d. : bij, 
van, of: tegen hem te zoeken, v. d. zoeken bij, of: tegen iemand ; 
bv. : toe-napabôyaïya, de man tegen wien men het zoekt, te weten : 
in rechten, d.i. de aangeklaagde. — Taoe taëna boya-boyanua , 

» Vgl. Wilken I , blz. 499. 
2 Zie boven. blz. 257 en boven blz. 265 op boenting. 
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lett iemand die niet kau vinden, te weten: die dingen , waarvan 
de kennis den Inlander boven alles noodig toeschijnt, als: erang 
kaboeranéyang en dergelijke erangs meer. — Toe-maboya-boyaya, 
de menschen die gedurig (winst) zoeken, wier beroep het is, 
winst te zoeken, menschen die handel drijven. — Paboya-boyäng 
(of: paboyâng-katâllassanna), datgene waarmede men dagelijks 
zijn levensonderhoud zoekt, d.i. middel van bestaan, beroep, 
ambacht, onderneming, nijverheid. 

bayarâ , betalen. Mal., Soend., Jav. bäjar. Boeg. wadjii.— Inrang-
njawa nibâyaraki njawa, hirang-tjer;i nibâyaraki tjeni, inraug-
oewang nibâyaraki oewang, levensschuld wordt met het leven, 
bloedschuld met bloed (of rottingslagen), geldschuld met geld 
betaald. 1 

bi jasa , bep. biyasaya, gewoon zijn, gewoonte. Boeg., Mal. en Jav. 
idem. Skr. abbjäsa, oefening, praktijk. — Ada-biyasana boettaya, 
de gebruiken en gewoonten des lauds. — Taoe-biyasa., iemand 
die gewoon is, bv. ergens te komen; of die gewoon of bedreven 
is in net een of ander; v. d. : iemand die knap is. 

barang (1°) wellicht, soms. Mal. barang käli. Jav. en Boeg. bara, 
idem. — Bârangkana. Dit woord wordt gebezigd om te kennen 
te geven, dat er het een of ander volgt tot opheldering en ver
klaring van het voorafgaande, te vertalen met: bijvoorbeeld, te 
welen, namelijk, dat is, met andere woorden, en dergel. meer; 
als: na-iya bâllaka-dji, tawana baïneya, bârangkana taoe-baloewa, 
en wat het huis betreft, dat is het deel van de vrouw, te weten 
(wel te verstaan) de weduwe. 2 

barang (2°). Verg. het Jav. barang, eenig bijzonder ding, eenige 
zaak, eenig goed, iets, dingen, goed, goederen. Mal. idem. 

Nibarang-baräugi, tot goed gemaakt worden. V. d. eertijds: 
toe-nibarang-barângi, = toe-mânginrang, een pandeling, lett. 
iemand die als 't ware tot goed gemaakt wordt. 

b i r ang , grof wit linnen. Boeg. widaug. — Birang sibiraugi, lett.: 
birang dat met birang is; v. d. overdr. : menschen van gelijke en 
(in tegenstelling van boelaëng, goud) even geringe afkomst. 

h i r ing , kant. Boeg. wiring, idem. Mal. bierih, boord, lijst. — 
Biriüg-kana, in het voormalig rijk van Talló de eerste persoon 
na den koning. — Zijne waardigheid stond eenigermate gelijk 
met die der volkstribunen in het Eomeinsche rijk. Tegen zijn1 

1 Vgl. de Maleisohe en Minangkabausche papatahs in Adatrechtbundel VI, 
blz. 451 (register), kolom 1 'en 2. 

2 Dit zelfde vermeldt Wilkon voor de Pad. Bovenlanden, waar het huis 
valt buiten de gemeenschappelijke goederen (I, blz. 317, vgl. Adatrecht
bundel II, blz. 256), voor de Rawas (II, blz. 261) en voor Scmendo ( I I , 
blz. 305). Volgens hem valt het huis aan den man toe in de Minahasa (I , 
blz. 384), doch volgens Carpentier Alt ing, „Regeling" enz., I, 1, blz. 71—72, 
wordt het huis , van welke zijde het ook gekomen is , steeds geacht tot de 
gemeenschap te behooren. 
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wil vermocht de koning niets te doen. Boeg. pabiring-ada. Hij 
was voorls de man, die de woorden des konings tot het volk, 
en omgekeerd de woorden des volks tot den koning overbracht. 
Hij was als het ware de rand (hiring) van beider woorden (kana), 
m. a. w. : de man, langs wien de woorden van koning en volk 
voorbij gingen, 

bOl'Ó, ons borg ' . — Naï borôkiko? wie is uw borg? 
b o r o n g , bundel, hoop, menigte, bloemen bv., of vruchten. Boeg. 

worong, idem. Vgl. het Mal. börong, iets in het groot doen, in 
het groot handelen. Wakkil i , of: kowasa borong, algemeen ge
machtigde ' . 

b a r a k k â , bep. baràkkaka, zegen, Boeg. barëkka. Mal. bärkat, idem. 
Barakka ook gebez. als geschenk van iemand die veel zegen 

van den Hemel ontvangt, hetzij door tot hoogen rang op te 
klimmen, hetzij door veel schaften te vergaderen, hetzij door 
hoogen ouderdom te bereiken, hetzij door op eenige andere wijze 
bijzonder grooten vooruitgang te maken. Zulk een barakka, bestaat 
bv. in wat geld, of een' kris, of wat het ook wezen moge, en 
zal, meent men, hem, wien het gegeven wordt, den zegen van 
Allah in dezelfde mate doen ondervinden ; v. d. zegt men bv. : 
sare-ma barakka, geef mij een barakka. [NB. De gift echter van 
een' regeerend' vorst, of karaeng magaoe, die alleen wegens ge
boorte tot zijne hooge waardigheid opgeklommen is , heet nooit 
barakka, aangezien men die verheven afkomst aan niemand kan 
meedeelen. Zulk een geschenk slechts pitjoeroe genoemd.] 

b a r o e g a , bep. baroegaya, soort van bamboezen gebouw tot het 
houden van vergadering, en tot huisvesting van vreemdelingen 
bestemd. Boeg. id. — NB. Dit baroega ook te bezigen van de 
bijgebouwen van een Europeesch huis in Oost-Iudie. 

b a r a t a , rouw. (Jav. brata, boetedoening, Skr. wrata, een ver
dienstelijke, hetzij vrijwillige, of door eene gelofte op zich ge-
nomeue strenge oefening of boetedoening.) Dit woord ook gebez. 
van de volslagen rust en werkeloosheid, tegen het begin van 
den zaaitijd, gelijk ook later op andere tijdstippen, en die ons 
aan den rouw wegens eeu' overledene deuken doen. Boeg. idem 2 . 

b o e r a n o , bep. boeraneya, vnw. boerauengkoe, man, mannelijk. 
Boegineesch worowaue. — Mate-boerane, als man, d . i . op het 
slagveld sterven. — Aboerane, met een'man zijn , een man hebben, 
getrouwd zijn met; gebez. van eene vrouw. — Boeraneyaug, tot 
man maken, of: nemeu, d . i . : trouwen. — Paboerâueyanna-mi, 
zij is reeds huwbaar, lett. haar tijd, om met een' man te zijn, 
is reeds daar. — Boera-boerane, een jongetje. — Erang-kaboe-
raneyang. Men zie erang. — Augkaboeraneï baïuenna, als man 

1 Zie boven blz. 251 op koewasa en beneden op tódó en sanggó. 
2 Omtrent rouw, rouwtijd en rouwdracht, vgl. Wilken, als voren, I I I , 

blz. 407, 410, 420—421, 440, 453; IV , blz. 18. 
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voor zijne vrouw optreden. Zoo bv. in tegenwoordige dagen 
Bangkoeng Karaëng-Popo, een kleinzoon van den koning van 
Gowa, voor zijne echtgenoote, de vorstin van Bone. In dat geval 
zegt men bij het uitvaardigen van bevelen : nasoero-ko karaënnoe, 
uw vorstin beveelt, enz. 

ballil, bep. bâllaka, huis. Boeg. bola. — Bâllalompowa, lett. : het 
groote huis; v. d. het huis van een kamponghoofd , of van een' 
prins. Ook wel gebez. voor den vorst zelven. — Balla-lowe, 
insgelijks lett. groot huis; v. d. zoo veel als: huis van den vorst, 
v. d. ook van den vorst zelven gebez.; bv. : naâlle balhi-lowe, 
lett. : het vorstelijk huis heeft hem opgenomen. NB. dit ziet op 
den slaaf, die door zijn' meester mishandeld, zijne toevlucht tot 
den vorst neemt, als wanneer alle vervolging ophoudt ' . 

Balla-balla, huisje, krib. — Balla-balla parang, wachthuisje op 
het padieveld. — Paballâ-ballâ anana, als 't ware maken, dat 
zijn kinderen zich vestigen; hen uithuwelijken. — Pariball;!, in 
huis opnemen, huisvesten, herbergen. 

Paballakang, oprichting van een huis; v. d. plaats waar men 
een huis wil zelten; v. d. paballä-ballakang, oprichting van een 
huis in overdr. zin: v. d. huiselijk-, of : huwelijksleven, huwelijk. 
= pakalabiniyang, vgl. kalabini 2. 

Siballa, éénhuizig, te zamen één huis bezittende, of : bewonende. 
— Siballakoe, lett.: mijne huisgenoote, of: mijn huisgenoot, 
door den man vau zijne vrouw, en weerkeerig door de vrouw 
van haren man gebezigd, wanneer men op nederigen toon, b.v. 
tegen een1 vorst, wil spreken; = singoeringkoe, vgl. oering. 

bali, wali, zijde. Boeg. idem. — Abali-gaóe, iemand in zijne be-
betrekking terzijde staan, ambtgenoot, plaatsbekleeder, plaatsver
vanger zijn. (Boeg. idem.) — Abali-empo, lett.: terzijde zitten. 
NB. zou in het gebruik hierin van abali-gaóe verschillen, dat het 
laatstgenoemde alleen gebezigd wordt van personen, wier rang 
volkomen gelijkstaat, zooals bv. in oude tijden met de koningen 
van Gowa en Talló het geval was, die beide karaeng magaóe 
waren. — Bali-balK-kâ, ik beu uw buurman. — Siyalle-mi bali-
binangana, lett.: hij is getrouwd met eene vrouw, die bezijden 
één en dezelfde rivier van hem woont, d . i . : die in rang met 
hem gelijkstaat. 

Abali-bali, ter eeue zijde, van weerszijden, ter zijde zijn van; 
bv. : agangkoe äbali-bali atanna karaënta Popo, lett.: mijne slavin 
is terzijde van den slaaf van Karaënta Popo. Bv. gebez., wanneer 
ik eene slavin, en Karaeng Popo een' slaaf heeft, welke wij beide 
te zamen hebben laten trouwen. 

1 Omtrent het asylrecht bij Makasaren en Boegeneezen, vgl. Wilken I , 
blz. 491, en I I , blz. 454. 

2 Zie boven blz. 250. 
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Pimbali, of: pimbali-bali, aan weerszijden. — Toe-mänge-
pimbali, lelt.: iemand die naar beide zijden gaat, v. d. : tot beide 
geslachten belioort, een Hermaphrodiet. 

Sambali, of: simbali, = singkamma en sangkamma, gelijk.— 
Taoe simbali-bali, iemand die van gelijke afkomst als een ander is. 

balli , bep. balliya, vnw. ballingkoe, koopen, prijs. Boeg. ëlli .— 
Balli-tâgahi. Vgl. tâgalâ. — Balli-njawa, lett., prijs van iemands 
leven, v. d. geldelijke waarde van iemands persoon, = angga-
pasara.ua, zijne waarde, wanneer hij als slaaf op de markt verkocht 
wordt. — Balli-kalenna, losprijs voor een' slaaf, lett. prijs van 
zijn lichaam. — Pamalli, 't koopen, dat wat koopt: koopprijs. 

bïlloe (1°), bep. baloewa, baloengkoe, weduwe, of: weduwnaar. 
Boeg. waloe. Mal. en Bat. bâloe. Daj. bala. — Boerane-baloe, 
weduwnaar. — Baloe-boerane, een man, die zonder echtgenoote 
leeft, hetzij hij vroeger getrouwd zij, of niet. — Baïne-baloe, 
weduwe. — Baloe-baïue, eene vrouw die zonder man leeft, hetzij 
zij vroeger getrouwd geweest zij, of niet. — Baloe-rappo-mi. 
Men zie rappo. — Tawa-baloe, verdeeling van goederen bij het 
overlijden van één der echtgeuooten. 

Kabaloewang, het weduwnaar- of weduwschap ; v. d. ook soms 
gebez. van de gemeenschappelijke goederen van man en vrouw 
(men zie : tjâkkara), als die, in geval van overlijden, voor een 
groot gedeelte aan hem of haar, die overblijft, vervallen. ' — 
Sikabaloewang, in de betrekking van baloe tot elkander komen. 
Geb. van den man die zijne vrouw, van de vrouw die haar man 
door den dood verliest. 

b al 6 e (2°), verkoopen. — Balóe-balóe, koopwaren. — Pabalóe, 
verkooper, koopman. — Sambalóe gebez. van twee menschen, die 
door het gedurig verkoopeu van den een, en het gedurig koopen 
van den ander, te zamen verbonden zijn, wordt alzoo gebezigd, 
zoowel van kooper als verkooper. — Nitappóe ri-sambalóena, het 
wordt uitgemaakt (d.i. hier: bekend) door den mau, aan wien hij 
altoos (zijne gestolen goederen) verkocht, ('t Jav. lënggannan.) 
NB. Men denke hier aan een' dief, die een ander in zijn geheim 
neemt, aan wien hij steeds de gestolen goederen tegen geringen 
prijs verkoopt. De heeler nu verraadt den man, van wien hij het 
goed gekocht heeft, en alzoo den dief. 

Pabaloekang, het verkoopen; bv. ada-biyasa pabaloekanga siya-
gäng pabiseyanganga, verkoops- en scheepsgebruiken. 

bilang, tellen, getal. Boeg. idem. Mal. bilang, tellen, rekenen, 
opsommen, vertellen, verhalen. — Bilang taoe, menschen die 
slechts per hoofd, en niet naar stand of betrekking geteld worden, 
v. d. : de geringste klasse des volks. — Lôutara-bilaug, dagregister. 
— Bilängang, honderd. — Roewa-basse si-bïlanganna, ponna 

1 Zie boven blz. 267 op badji. 
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kallong-tedoiig, si-basse si-bîlanganna, poniia amîngkoeng taoewa, 
men heeft twee basse's (padie) van de honderd af te staau, wanneer 
het land door middel van buffels bewerkt wordt, en slechts één 
van de honderd, als men zich eenvoudig van een bïngkoeng ' 
bedient. 

boelâ, bep. boelaka, rond, aardkloot. Mal. böëlat, rond, als een 
stok, bal, cirkel. — Kale-kale boelana, lett. alleen, gelijk een 
boom die rond, of zonder takken is, v. d. geheel alleen, zonder 
eenige familie. 

boelo, bep. boelowa, bamboes. Mal. böêloh, idem. — Paboelo-si-
batäugi, ten opzichte van het een of ander als één bamboes, 
d.i. het ééns zijn, overeenstemmen in meening. 

belit, omhouwen, omhakken, omgehouwen, omgehakt hout. — 
Bebt ook gebez. van een tipar of lädang, droog rijstveld, terwijl 
galoeng 2 een sawah of nat rijstveld te kennen geeft, 

boli, bewaren, stellen, plaatsen, ergens neerzetten, laten staan, 
laten zitten, laten blijven, laten zoo als het is, laten. — Boli-
boli, zorgvuldig bewaren; v. d. dowé niboli-boli, spaarduiten. — 
Boli-bolina, iemands goederen of bezittingen. — Bolikang, be
waren voor; bv.: iya-minne uibolïkangi toe-mabitjaraya, dit wordt 
bewaard , t. w. : in dit geschrift, d. i. : opgeteekend , voor de rechters. 
— Pamolikoe, mijne vrouw, als een voorwerp, dat ik zorgvuldig 
bewaar. 

bollo, plukken, afplukken, geb. van bloemen (B. idem). — Boenga 
si-bollo-bollo, één eenige bloem; v. d. : boenga si-bollo-bollokoe, 
mijn éénigste bloempje (afpluksel) voor: mijn eenigste kind. 

bfilitanni, iemand, die ons te onrecht beschuldigd heeft, de straf 
doen erlangen, die wij zelven ondergaan zouden hebben, indien 
wij terecht beschuldigd waren ; bv.: nibalitânraki Batjó ri-Moehamma, 
Batjó wordt zelf gestraft met de straf die Moehammed ondergaan 
zou hebben, zoo Batjó hem terecht beschuldigd had. Boeg. wûli-
tënra, idem. Wellicht samengest. uit: bali * en tanra. 

bâlei'é, bep. bâlereka, huwbaar, volwassen. Boeg. bâleré of balé, 
idem. 

bilala, bep. bilâlaka, eene waardigheid in de moskee, dus genoemd 
naar den eersten aankondiger van het gebed, met name Biläl. 
Boeg. idem. 

bâlasâ, vergelden, teruggeven. V. d. hetzij: beloonen, erkentelijk 
of dankbaar zijn voor; hetzij: straffen, werken. V. d. ook: ant
woorden, beantwoorden. Boeg. wala, Mal. bälas, Jav. walës, Bat. 
Halos, Daj. baleh, idem. 

Pabâlasa, bezigen tot vergelding van; bezigen als contra-cadeau 

1 Ter plaatse wordt naast „dissel" opgegeven: „inlandsen werktuig om den 
grond mede om te hakken''. 

2 Zie boven blz. '252. 
3 NI. keoren, wenden, draaien, terugkeeren. 
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voor; bv. : pabâlasa patimporonna, een contra-cadeau geven voor 
hetgeen men bij het overlijden van één zijner betrekkingen (volgens 
Inlandsche gewoonte) ten geschenke bekomen heeft. Zoo ook spreekt 
men van: pabâlasa pangântarana, en van: pabâlasa. erang-eranna, 
contra-cadeaux geven voor hetgeen door de woorden pangântara 
en erang-erang uitgedrukt wordt. Vgl. âatarâ en erang. 

Pabalassang, vergelding, belooning, wraak * , enz. 
boe laëng , goud, Boeg. oelawang, idem. — Si-boelaëng, = het 

Mal. sätoe mäs, eene hoeveelheid goud, ter zwaarte van vier 
uani 's, of pitten van de rappo-liyoekang. 

Boelaëng-mata, zilver. 
Boelaëng ook gebezigd door menschen van een goede geboorte, 

zooals ana-karaëng's en dgl., om elkander aan te spreken ; = 't Boeg. 
kamo. — Ana-boelaëng, dus genoemd: kinderen van slaven, die 
ten huize van den meester of eigenaar zijn geboren. — Boelaëng 
siboelaëngi, goud dat is met goud, dat samenkomt met goud; 
v. d. overdr. : menschen van gelijke, van even goede afkomst. 
Ygl. biraug 2 . 

bawang, nietswaardig, slecht, gering, vruchteloos, vergeefsch. Boegin. 
idem. — Taoe-bâwanga, de geringe menschen. 

Bawang-bawaugang of: ba wang-ba wangi, gering achten iemand 
of iets; bv.: na-ponna niyâ eró ambawang-bawâugangi; inakke 
antoe nabawâuganga, en zoo er iemand is , die wil gering achten 
(mijn zegel); die acht ook mijn persoon gering. 

boewä (1°), a) rijzen , opgaan , b) doen rijzen, doen opgaan, opnemen, 
oplichten.— Aboewa-bangkeng, met het eene been op het andere 
zitten, 't Boeg. masangkawana. N B . Dit is alleen aan vorsten van 
hoogeu rang vergund , als een overgroote vrijmoedigheid te kennen 
gevende. 

b o e w a (2°) Sal., 't Mal. böëwah, vrucht. — Ana-boewana para-
sânganga, de bewoners van het land. 

boewang , weggooien, wegwerpen, werpen. Boeg., Mal. en Jav. 
idem. — Boewaug-batang, lett. als een stuk hout weggooien, 
v . d . ; iemand geheel prijs geven, overgeven, d . i . hem slaaf 
maken. 

BoewBngaug, iets dat men in overdr. zin ter behandeling 
uitgooit, of te voorschijn brengt, v .d . zaak, stuk, punt , artikel, 
bv. : talloem-boewângang, drie artikels. 

bowe, bep. boweya, overgrootvader. Boeg. boewe, idem. 
bowong, sluier, het hoofd omsluieren. :! — Nipabowöngi saboe-kati, 

beboet worden met saboe-kati. N B . Wanneer bv. een voornaam 
inlander ergens in een land vermoord wordt, is het niet voldoende, 

1 Zie boven blz. 258 op poeli (1°) en blz. 268 op bàyarâ. 
2 Zie boven blz. 268. 
3 Voor den sluier als rouwteeken van de vrouw, vgl. Wilken I I I , blz. 420. 

t j , d j , » j , n j t j , y , r , 1, w, s, a, h. 
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dat de moordenaar uitgeleverd wordt, maar moet de Heer des lands 
bovendien een boete betalen, bekend onder den naam van s;1boe-
kati ; vgl. op : Siiboe. 

boewisi. — Paboewisi, bep. paboewisika, belasting. Boeg. soern-
pampilla. 

bassi, bep. bassika, streep, teeken, onderscheidingslijn, lijn, of 
streep aan de buitenzijde van het schip, meetsnoer. Boeg. bëtji, 
idem. — Ualang-bassi, binnen een lijn; v. d. : lalang-bassina 
Goberenamëug, lett. : hetgeen binnen de lijn, d.i.: eene onder-
hoorigheid, van het Gouvernement is. Bassi malamboesóe, een 
rechtgespanneu meetsnoer; v. d. geh. als beeld van een' goed' en 
rechtschapen' regent ; bv. : Toe-malompowa bassi-malamboesóena 
boetta Selêbesé, de Gouverneur is het rechte meetsnoer, d.i. een 
goed en rechtschapen bestuurder van Celebes. 

basse, bep. basseya, Boeg. wësse, idem. NB. kawarrang is een bos 
padie, zoo als die van het land komt. Te huis gekomeu bindt 
men twee kawarrang's te zameu, en zulk een dubbele bos heet: 
basse. Het woord basse wordt meestal weggelaten bij de opgave 
van het getal bossen padie, bv. : siapa tjokkowanna ase, hoeveel 
duizenden bossen padie zijn er? NB. Zulk een basse padie weegt 
in de binnenlanden 5 tot 10 , in de gouvernementslanden vast 5 
katti's. — Nibasse, tot basse's gemaakt worden. — Nibasse pare, 
geworgd worden, op de wijze als zulks gewoonlijk onder de 
inlanders geschiedt, te weten: met denzelfden knoop of strik, als 
gebezigd wordt tot het binden van de basse's padie. Be strik wordt 
dichtgetrokken door twee mannen, die, aan weerszijden van het 
slachtoffer, dat op den grond ligt, gezeten, ieder een end in de 
haud nemen.* 

bissoe, bep. bissoewa, eene soort van heidensche priesters en 
priesteressen of toovenaren en toovenaressen, die zich een' zekeren 
naam van heiligheid heeft weten te verwerven , voorgevende door 
een' hooger' geest bezield te worden. Zelfs de mannelijke bissoe's 
hebben overal toegang, tot zelfs in de slaapvertrekken der jeugdige 
vorstinnen, daar zij meestal den schijn aannemen van onbekwaam 
tot den coïtus te zijn. 2 Boeg. idem. Sskr. bhiksjoe, bedelaar, 
geestelijke die van aalmoezen leeft. .Vgl. mijne Verhandel, over 
de bissoe's, uitgegeven door de Koninklijke Akademie van Weten
schappen te Amsterdam bij C. G. van der Post, 1872 ;!. 

Bissoe-bissoewi, iemand met bissoe-middelen betooveren , d. i . : 
iemand met mooie praatjes bedotten. 

bise, bep. biseya, korte roeiriem, of liever: schepper. Boeg. wise, 
idem. — Biseyang, algemeene benaming voor elk vaartuig, hetzij 

1 Vgl. Wilken I I , blz. 480. 
2 Vgl. Wilken I I I , blz. 375 nt 151, en zie boven blz. 271 op bali. 
3 Vgl. Wilken I I I , blz. 358—360, 373—374. 377, 384, 386, 389—390. 
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groot of klein. — Pabïseyaugang, het varen. — Ada biyasa 
pabïseyanganga, de scheepsgewoonten. 

baï, ergens op rijden, iets berijden (Boeg. baë, saï of saë, idem). 
— Abâïrakka, lett. met de beenen schrijlings te paard zitten; 
v. d. overdr. bij de verdeeling van kinderen gebez. : voor de eene 
helft aan den vader, voor de andere aan de moeder toebehooren. 
Vgl. rakka. 

l)aë, Sal., = ase, padie. 
baëng, — Baëng-baëng, en samengetrokken: bambaëng, grens.— 

Abaëng-baëng, of: abambaëng, grenzen, aangrenzen. — Para-
sangang naiigauga abambaëng, de daaraan grenzende landen. 

baine, bep. baïneya, vnw. baïuengkoe, vrouw. — Ana baine, 
dochter. — Matebaine, als eene vrouw, d.i. op het kraambed, 
sterven. — Abaiue, met eene vrouw zijn, v. d. : eene vrouw 
nemen , d. i. trouwen. 

M. 

lliokkeng, geestelijke. Boeg. idem. Hieronder te verstaan : de bidala, 
de katte, enz. lett.: iemand, die de iqämat bij het gebed ver
richt, of: zij die bestendig in de moskee werkzaam, daarvan als 
't ware onafscheidelijk zijn. 

nianggo, bep. manggeya, vader. — O! manggena!, o! vader van 
hetzelve, te weten: een kind! Zoo soms uit spotternij een ge
trouwd man toegesproken die nog geen kind heeft, anders wordt 
de naam van het kind er bij gevoegd. — Manggeawo, stiefvader. 
Vgl. awo. — Mangge-poerina, oom. Vgl. poeriua 1.— Amangge, 
of: mamangge, met een' vader zijn, een' vader hebben; bv. : 
todjeng-todjenna sarana mabitjaraya, ta-maanrong-paki ta-ma-
mangge-paki, het ware van de manier van behandeling van rechts
zaken is, zoo wij noch moeder noch vader hebben, d.i. die als 
't ware niet kennen bij het uitspreken van recht, dan alleen acht 
geven op het recht 2. 

Manggeyang, tot vader maken, d. i . : als vader aannemen ; bv. : 
ikatte koernanggeyang, ik neem u als vader aan. 

mata, bep. inataya, vnw. matangkoe, oog. Boeg., Soend., Mal. 
en Jav. idem. — Mata-patjini, lett.: een oog, dat altijd op 
den uitkijk is voor iemand; v. d. : een vertrouweling. — Mata-

1 Zie boven blz. 258. 
2 Aan de „ Aanteekeningen" blz. 50 wordt ontleend de volgende vertaling: 

„Onrecht te doen, zoo het al niet openbaar wordt aan ons zelve, dan zal 
het toch blijken (daar) aan onze kinderen; en zoo het niet blijkt aan onze 
kinderen, dan toch (daar) aan onze kleinkinderen; het is onmogelijk dat het 
uiteinde van hen , die onrecht plegen, niet slecht zoude zijn". 
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allo, lett. : oog van den dag, d.i . : de Zon; v. d. matanna allowa 
dikwerf overdr. gebezigd van vorsten en hooggeplaatste regenten. 
Zoo ook bv. van den Gouverneur van Celebes. — Toe-ri-matanna 
bij verk. gebez. voor: toe-ri-mataima allowa, lett.: menschen die 
bij de Zon zich bevinden, en toegepast op diegenen, welke zich 
in de onmiddellijke nabijheid der vorsten bevinden. — Matanna 
gâoeka, lett.: het oog van het feest, v. d. : de ware dag van het 
feest, d. i . : de dag waarop de hoofdplechtigheid plaats heeft. (NB. 
Men houde hierbij op het oog, dat bv. trouw- en besnijdenis
feesten der Inlanders verscheidene dagen duren.) Zoo zal iemand 
bv. vragen: //siyapaya-mi na-matanna gaoena?, wanneer is de 
ware dag van zijn feest?// — Mata-oewang, lett. oog, v. d. : het 
geld, v. d. zilver, klinkende munt. 

man too, bep. mantoewa, vnw. mantoengkoe, = miutoe, schoonzoon. 
mate, bep. mateye, vnw. matengkoe, sterven, dood. Boeg. en Bat. 

idem. Mal. en Jav. mâti, Daj. matoei. — Toe-mate, een doode; 
v.d.: antoemateyangi, voor iemand's begrafenis zorgen. —Taoe-
mate-siya-siya, een zelfmoordenaar. (Mal. mäti tijada salämat.) — 
Mate baineï, zij sterft als vrouw, d. i . : op het kraambed. •— 
Mate-boeraneï, hij sterft als man, d.i . : op het slagveld. — Mate-
dara, op huwbaren leeftijd sterven. Gebez. van jongens zoowel 
als meisjes. Deze uitdrukking doelt hierop dat het vooral te 
hejammeren is (vgl. dara), wanneer iemand op het best van zijn 
leven komt te sterven. 

milltoe ! , bep. mintoewa, vnw. mintoengkoe, schoonzoon of schoon
dochter. Mal. manantoe, Jav. mantoe, Soend. miunantoe, Boeg. 
menatoe of menetoe, idem. — Mintoewang, tot schoonzoon of 
schoondochter, maken, als schoonzoon of schoondochter beschou
wen , tot schoonzoon of schoondochter hebben. 

motallâ, bep. motâllaka, generaal, algemeen ; bv. : wakkili motalla, 
een generaal gemachtigde 2. 

matowaiig, schoonvader of schoonmoeder. Boegin. matöëwa, Mal. 
matöëwaq, Bat. matoewa, Soend. mitoha, Jav. maratoewa, idem. 
— Pamatowängang, al de betrekkingen van een' schoonvader of 
schoonmoeder. 

maiiang, = parapamai, overeenstemmen, het eens zijn; — Manangi, 
of: manang-manängi, gezamenlijk iets doen; bv. manaug-manängi 
anjdjo djamänga, dat werk gezamenlijk verrichten. Vgl. het Boeg. 
mânang, alle. 

manra. — Kamanra, bep. kamanraya, stuk van een padieveld, dat 
iemand, volgens de verdeeling van den arbeid, voor zijne rekening 
krijgt om te bewerken. V.d. kamanrana, overdr. iemands taak. 

1 Zie boven op deze zelfde blz. op mantoe. 
2 Zie boven blz. 250 en blz. 269 op koewasa en op borong. 
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marri, rijstplanten.— Pamarri, rijstplanter, landbouwer.— Paraar-
riyang, rijstveld. 

maroe, bep. maroewa, a) eene vrouw, die niet de eenige echtgenoote 
van iemand is, maar dit lot met anderen deelt; b) een man wiens 
vrouw het met een ander houdt, die dus als 't ware het bezit 
zijner vrouw met een ander deelen moet. Boeg. maroewe. 

Vgl, 't Mal. mädoe, medevrouw, of vrouw van denzelfden 
man, en het Jav. maroe, benaming welke onderscheidene vrouwen 
van één man elkander geven. 

moro, het Port. mor, major, groot, voornaam. V. d. in oude 
contracten, bv. het Boengaaisch van 1667, de Gouverneur-
generaal genoemd: Kapitang-moro, zooveel als groote, voorname 
kapitein. 

tnaradeka, bep. maradekaya, vrij ' . Boeg. idem. Mal. mardahëka 
of mardëka, Jav. mardika. — Maradekaug, of: pakamaradeka, 
o): pamaradeka, vrij maken. — Papamaradeka, vrijlating van 
een slaaf of slavin. N.B. Dit geschiedt met of zonder losgeld. 
Ook zijn de daarbij plaats hebbende ceremoniën verschillend, naar 
gelang vau het land, waar dit plaats vindt. Zoo geeft de meester 
van een slaaf of slavin soms dertig duiten aan den slaaf of de 
slavin, om die in de sarong te knoopen, waarna de vrijgelatene 
met één of meer vertrouwelingen van den heer bij dertig van 
diens kennissen rondgaat, en ieder hunner één duit geeft, hen 
daardoor tot getuigen van de vrijlating makende. Soms ook gaat 
de slaaf of slavin vóór het aanbreken van den dag der vrijlating 
overal rond, om dertig menschen te zoeken, die bereid zijn, om 
hem of haar ieder één duit te geven. Van die dertig duiten wordt 
dan sierih met toebehooren gekocht. Eu op den dag der vrijlating 
verschijnen die dertig menschen, om onder het kauwen van de 
voor hun dertig duiten gekochte sierih getuigen van de vrijlating 
te zijn. Op andere plaatsen laat de heer een schriftelijke vrij
verklaring opmaken, en de vrijgelatene betaalt daarvoor één gulden 
aan den schrijver. Eindelijk gebeurt het ook wel, dat de slaaf, 
die zich vrijkoopt, in tegenwoordigheid van zijn' heer aan de 
getuigen te eten geeft, die bovendien ieder één duit van hem 
krijgen. 

inoesing, het Mal. moesim , een gemerkt, aau een bepaald teeken 
kenbaar, tijdstip, een bepaald tijdstip. V. d. in de eerste plaats 
tijd der jaarlijksche bedevaarten naar Mekka, en in het geheel 
alle gezette tijden en feesten. Eu v.d. de seizoenen der regelmatige 
winden, enz. V.d. in onze Oost-Indische bezittingen gewoonlijk 
gesproken van Oost- en Westmoesson. 

inasigi, bep. masigika, moskee. 

1 Zie boven blz. 264 op bêbasa. 
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T. 

tïikka, atakka, geb. van lien, die komen helpen spinnen, en bij 
die gelegenheid op koffie met gebak en dergel. meer onthaald 
worden. Evenals het apadeko (jonge padi stampen) is ook dit 
atakka eene aanleiding tot kennismaking voor de jongelui ' . 

taiigkâ, of: sitangkakang, met elkander gelijk staan ; v. d. te zamen 
van één en denzelfden stand zijn; v. d. ook: te zamen kinderen 
van denzelfden vader en dezelfde moeder zijn. 

tak ko, bep. takkowa, het Boeg. tëkko, sterk, vgl het Mal. tägoeh, 
sterk, vast. — Sitakkowang, of: sitâkkowiyang, elkander sterk 
maken; v. d. : een verbond te zamen sluiten. 

t eké , dragen, gebez. van een lastdier, dat aan beide kanten een 
last draagt, Boeg. idem. — Nganre tekena, bij iemand te eten 
krijgen, wat men zelf meegebracht, ten geschenke aangeboden 
heeft. — Pa teké, een beest een vracht doen dragen aan beide 
zijden, d.i. het beest beladen met; djarang-pateké, vrachtpaard. 
— Tekekang, vracht. 

lokeng, halsketen. — Naloeka tokeng nakaoelang ri-ayana, lett. 
zij nam de halsketen van iemands hals, en slingerde (wond) die 
om hare lendenen. NB. Een aanstaande schoonzoon wordt hier 
vergeleken bij een halsketen. Zin alzoo, dat de jonge man van 
nu af aan door de aanstaande schoonmoeder als haar eigen kind 
beschouwd werd. 

tokkong, vergoeding in geld of waarde, zoowel voor personen als 
zaken (Boeg. idem); terwijl sapóe alleen gebez. wordt van de 
voldoening der in geld getaxeerde waarde van een persoon. — 
ïokkong-tonra. Vgl. op: tonra. — Patokkong, de som, die tot 
bovengemeld doel voldaan moet worden. 

tongkó, dekken, sluiten, dichtmaken, een' brief bv. — Tongkó 
roegi, lett. de schade dekken ; v. d. schadeloos stellen. — Na-
taëna-pa nakatongkokang inranna, en zijne schulden (daarmee) 
nog niet gedekt, d.i. afgedaan zijn. 

toekani , 't Mal., Soend. en Jav. töëkar, wisselen, ruilen, v. d. 
ook: betalen; bv. : toekarana apiyoengkoe, het verschuldigde geld 
voor, lett. in ruil voor, mijn opium. 

tingkasii, bep. tingkasaka, dammen der rijstvelden, aarden walletjes 
der zoutpannen. 

toegoeroe, vallen. Toegoeroe, taëna rappoenganna, vallen zoodat 
er geen oprapen aan is; bv. overdrachtelijk geb. van iemand die 
in de schulden zit, zoodat er geen redding meer mogelijk is. — 
Toegoeroeki ballinna, de prijs er van valt, d.i. daalt, gaat naar 
beneden. — Toegoeroemi arenna, lett. zijn naam is gevallen, 
v. d. : hij is zijn' goeden naam kwijt geraakt. — Toegoeroe 

1 Omtrent deze spin- on oogstfeesten, de schommelpartij' bij deze laatste 
en de feesten bij de zoutpannen, zie Wilken I , blz. 504—505. 
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ri-padâugganganua, failliet gaan. — Patoegoeroe, doen vallen; 
bv. : patoegoeroe manjala, doen vallen als schuldig; d. i. : schuldig 
vorklaren. 

lagalâ, houden, vasthouden, grijpen, aangrijpen, aannemen, aan
houden, terughouden. — Apa koetâgala?, wat houd ik vast?, 
d. i . : wat krijg ik tot pand, tot waarborg? ' —Taoe-antâgalakaï, 
de man die iets vasthoudt, iets tot pand neemt, v. d. ook: 
de lombardhouder. Tatâgala-mi sélekoe, mijn kris is tot pand 
genomen. 

Balli-tâgala, hierin van tâgala, in pand nemen, onderscheiden, 
dat het pand, hetzij zaak of persoon, tegen de volle waarde ge
taxeerd wordt, onder voorwaarde, dat de pandhouder het pand 
des verkiezende niet behoeft terug te geven, maar voor de voor
geschoten waarde kan behouden. Hij neemt het alzoo niet een
voudig in pand, maar koopt het als 't ware (balli) 2. Dan 
alleen kan de schuldenaar suo jure (natuurlijk tegen betaling van 
de verschuldigde gelden) op lossing van het pand aandringen, 
indien het pand bestaat in een slavin, en deze intusschen één 
of meer kinderen gebaard heeft, waarvan alsdan , indien er slechts 
één kind is, de helft der getaxeerde waarde, en zoo er twee of 
meer kinderen zijn, de eerstgeborene, als djéné-banri, intrest van 
goud (geld), aan den pandhouder toekomt. Aangezien dus bij 
het balli-tâgala de pandhouder eenigermate als eigenaar van het 
pand beschouwd wordt, heeft hij ook, indien het pand verloren 
mocht gaan, geen reclame meer op de voorgeschoten gelden-". 
In stede van balli-tâgala komt voor: tâgala sanrapoetta 4 , hetgeen 
echter blijkbaar hetzelfde moet beteeken, men zie saura. 

Panagalli, iemand maken tot het voorwerp om iets van of bij 
te houden ; v. d. : van iemand iets houden, van iemand iets in 
pand nemen ; bv. : taoe napanagalliya, de persoon van wien hij 
het in pand genomen heeft. — Tagallang, het houden, het in 
pand nemen, v. d. : het pand hetzij persoon of zaak. — Pâpita-
gallaug, het laten vasthouden doen plaats vinden voor iets,v. d. 
iets laten vasthouden; v. d. : een persoon, of zaak, in pand doen 
houden of geven; bv. : ampâpitagâllaugi ataiina ri-Auoe, zijn' 
slaaf in pand geven aan N. N. — Sitâgala lima, elkander bij 
de hand nemen; v. d. ook: gezamenlijk naar den Kechter gaan; 
gebez. van twistende partijen. •— Pasitagallaug, een samen aan 
iets vasthouden, v.d.: eene overeenkomst, een verbond; bv. : 
kâmmaminjdjo pasitagallanna Bone Kompaniya, zoo is de over
eenkomst van Bone en de Compagnie. 

tanga, bep. taugaya, het midden, middelpunt, middelst, helft, een 

1 Omtrent het pandrecht op bouw velden, vgl. Wilken I I , blz. 425—426. 
2 Zie boven blz. 271. Voor verpanding op termijn zie benoden op lâboeroe. 
3 Vgl. Wilken I I , blz. 408—409. 
4 Zie boven blz. 255 op poetta. 
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half, Boeg. idem, Soend., Mal., Ja v. tengah. — Tangallo, middag. 
— Tângabangi, middernacht. — Anâtangaya, het middelste kind. 
— iaoe-tangaya, de meuschen die iu het midden staan, d.i . : 
de onpartijdige menschen, de scheidsrechters. — Atanga, voor 
de helft, op de helft, iu het midden, half zijn. V.d. : onpartijdig 
zijn. — Tanga!, atangaï, antangaï, of: anangaï, ieder de helft 
geven, v.d.: billijk zijn, geheel onpartijdig handelen, als scheids
rechter eene zaak behandelen. 

tangani, zien, ergens goed op letten, staren, fixeeren, goed over
wegen, grondig beoordeelen, op zijn hoede zijn. Sipitangarri 
beraadslagen met elkander. 

tappa (1°), vertrouwen, gelooven, Boeg. tëppa, idem. 
t a p pä (go). Tappâ, of: sitappa, = het Boeg. tëppa, sitëppa, gehez. 

van alles, wat maar eenvoudig weg gezegd of gedaan wordt; 
v.d.: eenvoudig, zonder sieraden, zonder omwegen, zonder streken 
gewoon, gering, enz. NB. misschien voor de afleiding dezer be' 
teekems van eenvoudig te denken aan de hierboven opgegeven' 
beteekems van vertrouwen (vgl. hier het Boeg. Woordenboek op : 
teppa N°. 2), en hierbij te vergelijken onze gezegden van iets 
m geloof of vertrouwen weg zeggen, doen, enz., om de handel
wijze van een eenvoudig mensch aan te duiden. Bijv.: akana-

. sitappâ, eenvoudig weg mededeelen, beknopt de waarheid zeggen, 
v. d. : een' eed doen ; v. d. : pakaua-sitappakkang Bewatava. Vel' 
kana ] . a 

tappoe, afbreken, Boeg. pëttoe, idem; v.d.: afbreken, touw bv. ; 
v.d.: af-, afgedaan-, doorgehouwen-, stuk zijn, ophouden; bv • 
tappoe njawana, zijn levensdraad breekt af, d.i. hij sterft — 
Inraug tappoe, geleend geld dat zonder intrest maar ook zonder 
mindering moet teruggegeven worden, als 't ware: een schuld 
in eens af, zonder intrest of iets anders. — Tappoe-Bitjara, eene 
afdoening van den Baad, Eaadsuitspraak, besluit. — Natappoe 
ballinua, de prijs er van is vastgesteld, 't Mal. pöëtoes harga, 

, ' r ~ ^ ° e t t a l a t a PP o e > = üyoekang sala-salla, schiereiland2.' 
— lappoeki kanaya, het is een zeker woord, een uitgemaakte 
zaak. V.d.: tâppoekana, gebez. van het ja-woord, dat de man 
va.n de ouders der geliefde ontvangt. En van daar wederom-
patappoe-kaua, bezegeling van 's meisjes jawoord door den bruide
gom Over de daarbij gebruikelijke geschenken zie men mijne 
* Bij dragen ^ tot de ethnologie van Zuid-Celebes'/, blz. 16, reg. 8, 
v]gg- — Tappoe ook gebezigd van de nalezing der rijstvelden' 
door de behoeftigen, nadat de oogst van een veld is afgeloopen; 
als^ t ware een einde maken aan het overgebleven gewas. 

tappé, aankleven, aanhangen, nabij zijn, gehecht zijn aan, gesteld 

' Zie boven blz. 246 en blz. 26Ü op bambang 
Voor landengte, zie boven blz. 249 op kallong. 
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of gezet zijn op, bv. : tappédoedoewa awallinna baïueya, de naaste 
awalli's (vgl. beneden op walli) der vrouw. 

t i m DO eilg, = tampoeng, bedorven, v. d. verlegen, katoen bv. : 
vergaan, vermolmd, een paal bv., op, niet meer voorhanden. — 
Tîmpoeng-lâs.i, geheel zonder familie zijn, zonder nakomelingen 
of kinderen sterven. 

loempâ, tegen iets aanzetten, v. d.: stutten, bv. een1 boom die 
dreigt om te vallen, en waar men een bamboes tegen aanzet ; 
v. d. ook: zich tegen iemand of iets verzetten, twisten, een twist
geding samen hebben. — Toempaki kananna Anoe, ieraand's 
woorden tegenspreken, wederleggen. — Sitoempa kana, redetwisten. 

tocppoe, eigenl. Boeg. = 't Mak. tirang, ergens tegen drukken, 
v. d. iets tegenhouden, ondersteunen, steunen; v. d. ook: ergens 
op rusten. — Patoeppoe-batoe, lett. : iemand die op een steen 
rust; v. d. primitief: een regeerend vorst, omdat die in oude 
tijden bij gelegenheid van zijn wijding, op een steen moest 
zitten; v. d. : ook gebez. van ambtenaren, die een gouvernements
aanstelling, en in dat stuk als 't ware een batoe, waarop zij 
rusten kunnen, outvangen hebben. 

toempoe, bep. toempoewa, vnw. toempoekoe, krijgsmacht, niet 
enkel de soldaten, maar ook de bevelhebbers. — Toempoena 
Gowa, de krijgsmacht van Gowa. Voorts wordt dit toempoe zoo
mede bôtjo = afdeeling (soldaten) ook gebezigd, om de onder
scheiden groote staten vau Celebes aan te duiden. 

tempa, bep. tempaya, klap kloppen, met de hand op iets slaan, 
Boeg. idem, Mal tampar, met de vlakke hand slaan. — Tempa-
boko, lett.: op den rug tikken; v. d. : achterhalen, vinden, ge
stolen of vermist goed. — Ta-m;ikoelleyaï nibaloekang anoe nitempa-
bokowa, poenna ta-lébakka-pa nibitjara, men mag niet verkoopen 
vermist of gestolen goed, dat men vindt of achterhaalt, vóórdat 
de Rechter uitspraak heeft gedaan. 

toinpang, op den buik- of voorover liggen. — Tompangi, ergens 
op voorover leggen. — Nipatompangi boetta, met aarde overdekt, 
als 't ware begraven, v. d. dood verklaard, worden. 

tompó, bep. tômpoka, het bovenste, Boeg. toppó, idem; bv. : 
tompó-boettaya , het bovenste , de oppervlakte , der aarde. — Tompó-
mônjtjonga, het bovenste, de kruin, des bcrgs. —Tompó-oeloe, 
kruin van het hoofd. Gebezigd van de si-tali, of dertig duiten, 
die men bij het koopen van een' slaaf of slavin, tegelijk met 
een stel nieuwe kleeren aan dien slaaf, of die slavin, ter hand 
stelt, tot getuige van den gesloten koop. (NB. de oude kleeren 
worden steeds zorgvuldig door den nieuweu eigenaar bewaard!) 
Soms ook geeft de nieuwe eigenaar één duit per reaal van den 
koopprijs, bv. van de 40 reaal: 40 duiten, van de 30 reaal: 
30 duiten. Deze duiten verdeelt hij dan onder degenen, welke 
hij als getuigen wenscht te zien optreden, daarbij de woorden 
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uiteude: toelabalakoe-mintoe, pâpisa-bingkoe-tongi, dat is hei 
middel tot wering van ongeluk en tevens mijn getuige ' 

loe-poko of, I-toe-pokó, het volk van Layakaya. (Vgl. beneden 
op Layaka). Dit zijn vrije menschen, en zelfs de Koning mag 
met over hen beschikken zonder toestemming vau Layakaya 

tampavang, zee, Boeg. tapparëng, meer. — Tamparang lâbaya is 
de naam van een groot meer op Celebes, ook genoemd meer 
van Témpe. 

taba treffen raken. Boeg. tëppa, kënna, idem. — Mâuaba ri-bitiara-
adaka, treftende, overeenstemmende met de Adats Kana ta-
mânaba ripamaïkoe, lett. : woorden die niet passen voor mijn 
gemoed, d.i . : mij beleedigende, krenkende woorden. — Pitabsï 
iets iemand of ergens, doen treffen, doen raken. - Ampitabaï 
rorosó (loroso), iemand straf doen treffen, d.i. iemand straffen 
iemand beboeten. Vgl. lorosó. - Nipitabaï paré, of: paparé 
n i e t j e doodstraf gestraft worden, de doodstraf ondergaan, dus 
als t ware: met iets van belang gestraft worden, vgl. paré2 

Staat tegenover nipasala (vgl. sala), en liet bovenstaande pitabaï 
rorosó (loroso), die beide van mindere lijfstraffen en van beboe
tingen gebezigd worden. — Empotia toe-mänoenroenga nipita-
baiyangi rorosó, lett.: het zitten, d. i . : de betrekking, of stand 
van hem die geslagen heeft, wordt gebezigd om hem daarnaar té 
beboeten, d.i. men beboet hem naar gelang van zijn' stand of 
betrekking in de maatschappij *. — Pasitaba, malkander doen 
raken doen samentreffen. — Taoe pasitaba-taba, iemand die twee 
jongelui samen doet treffen, bij elkander brengt, d.i.: een koppelaar 
ol: eene koppelaarster. - Pasitabäng, a) overeenkomst, verbond' 
schikking; b) liet m overeenstemming zijn der voorstelling met 
het voorwerp zelf, v. d.: de waarheid, de ware toedracht der zaak. 
— iasitaba-kanang, eene samenspanning. 

tam bil, wellicht: bijeenkomen; doch niet meer in gebruik. 

_ Patamba, taoewa, het volk bijeenroepen, te weten: tot het ver
richten van eenig werk, gelijk door de daartoe bevoegde autori
teiten geschiedt. Boeg. patampé, idem. 

tanibocng, 't Mal., Jav. en Bat. timboen, hoop, stapel, ophoopen 
stapelen. Boeg. tampoeng, idem. — Tamboeng-palapa, gebezigd 
van het trouwen van twee broers met twee zusters, lett • opéén-
hooping van palapa's (steel en middennerf van de bladen der boomen ) 

timba, nimba, âmmbâ, mânimbâ, met een bamboes openzetten 
bv.: een venster of bedgordijnen, of wat het ook zij. Boeg! 
timpa, idem — Timbiï-sareyong, het openen van een mat van 
paudang-bladen. En dewijl men zulk een mat eertijds algemeen 

1 Zie boven blz. 277 op maradeka, 
2 Zie boven blz. 257. 
3 Zie boven blz. 252 op gantang. 
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gebruikte tot afschutting van de slaapplaats, gelijk ook nog tegen
woordig onder de geringe standen geschiedt, zoo wordt dit timba-
sareyong gebezigd van de som, welke de bruidegom aan de familie 
der bruid betaleu moet, eer hij tot de geliefde wordt toegelaten. 
Wij zouden zeggen: som tot opening van de gordijnen van hel 
huwelijksbed. — Voorts wordt dit timba-sareyong ook nog gebezigd 
van een boete door de overwonnen volken aan den overwinnaar 
te betalen, dewijl deze genoodzaakt is geweest, om op zijne vaar
tuigen het dek van sareyong op te laten lichten, of wel : er af 
te nemen, ten einde te kunnen schieten ; derhalve zooveel als : 
schadevergoeding voor het verlies aan ammunitie. 

timbo, opschieten, uitspruiten, groeien, wassen; Mal. toemboeh, 
idem. — Timbo-tani, iemand die volstrekt geen familie heeft, = 
taoe-poetta, vgl. poetta ' . NB. wellicht is tani samengetrokken 
uit: ta-niya, is niet. 

tobó, bep. toboka, kris, steken, doorboren (Boeg. idem). — Mate 
nitobó, dood gekrist zijnde, met de kris gedood of vermoord2. 

toebasâ, afbrokkelen, naar beneden vallen, storten.—• Katoebassang , 
aan het naar beueden vallen zijn; bv. : katoebâsangi tabinga, de 
steile (steile oever) stort naar beueden, valt weg, v. d. : overdr. : 
de gerechtelijke vervolging stort naar beneden, d. i . : valt weg, 
houdt op , wordt geschorst. 

timoe, Boeg. en Sal. mond. — Timoe-timoe, bep. timoe-timoewa , 
vnw. timoe-timoengkoe, oorlogsverklaring. NB. Hij die dezelve 
overbrengt, neemt den brief, waarin zij vervat is, tusschen den 
duim en den middelsten vinger van de rechterhand, terwijl hij 
den wijsvinger vooruit gestoken daarboven oplegt. Op deze wijze 
overhandigt de gezant het stuk zonder een woord te spreken, het 
alleen eenigszins oplichtende en dan als 't ware uit de hoogte en 
met zekere verachting overreikende. 

tattii, matatta, bep. matâttaka, lett. gewoon zijn, v. d.: bedreven 
zijn, hetzij in goed of kwaad, doortrapt, ervaren, gereed, geschikt, 
kundig. — Tatta-kana, bedreven in het spreken, welsprekend.— 
Kaua-matatta, een geschikt woord; v. d. : nipakana-matatta, lett. 
iemand geschikt, d. i . geheel overeenkomstig de waarheid, laten 
laten spreken, v. d. ook: hem een' eed laten doen3. 

tóetoe, spreken. Boeg. idem. Mal. en Jav. töêtoer. — Apatóetoe, 
iemand laten spreken (bijv. tot verdediging zijner onschuld). — 
Patóetoewang, spreken voor iemand, zijue voorspraak zijn; bv. • 
apatóetoewang sawinna ri-kalâinboesanna, voor zijne matrozen 
spreken (bij den Eechter), wanneer zij gelijk hebben. 

tetta, vader, moeder, alleen van vorstelijke personen gebezigd. 

1 Zie boven blz. 255 en blz. 281 op timpoeng. 
a Vgl. Wilken I I , blz. 479. 
8 Zie boven blz. 263 op bambang. 
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tete, bep. teteya, brug, eu wel van eeu klein bruggetje, bv. eene 
plank die men over het water of de diepte gelegd heeft, Mal. 
tietie, idem. — Pateteï, iemand of iets als 't ware tot brug 
gebruiken om over te gaan. — Barang-barang uapatêteïya ua-
nilalowi parentaya, goederen, waarmee zijn overtreding van het 
gebod plaats gevonden heeft. — Pateteyang, brug; v. d. : brug 
tot, aanleiding tot, oorzaak van. 

tottó, bep. tottoka, snavel; v. d. : atottó, pikken met den bek; 
geb. van het eten van hoenders. Boeg. pittó, idem, Mal. pätoq, 
Jav. patoek , totok, met den bek of snavel pikken. Bv.: uatottó 
djângang mâtjora, een glansrijke haan, d.i . : eeu haan vau edele 
afkomst, pikt, d. i. overdr. : een man van goede afkomst pikt uit, 
d.i. wijst aan, den schuldige. 

Tidoeng, naam eener plaats bij Gowa, waar de Toe-ri-djéné's, of 
Bayo's, eenigen tijd gevestigd zijn geweest; vau daar worden deze 
menschen ook wel Tidoengers genoemd. 

tóiló, nódé, steken, ergens insteken, ergens doorsteken, aanrijgen, 
bv. kralen of een doosje. Boeg. idem. V. d. ook titel van hoofden, 
die als 't ware evenals stokken in den grond geplant, d.i . door 
de daartoe bevoegde autoriteit aangesteld, zijn. — V. d. ook : 
iemand, die evenals een vast iu den grond gestoken stok blijft 
staan, voor iemand instaat, borg staat, een borg. NB. tódó, of 
taoe-tódó, wel te onderscheiden van taoe-sanggó. De eerste kan 
pas aangesproken worden, wanneer de persoou voor wien hij zich 
als borg gesteld heeft, weggeloopen of overleden is. De tweede 
moet reeds betalen, zoodra de schuldenaar maar niet op den be
paalden tijd aan zijne verplichting voldoen kan. Vgl. sanggó. — 
V. d. ook : tódó-poeli, gebezigd van slaven of volgelingen, die 
onafscheidelijk zijn van den persoon van den vorst. — Tódoki, 
borg staan voor iemaud; bv. : toe-natódókiya, de man voor wien 
hij zich borg gesteld heeft. — Tódó-tódó, iemand polsen, lett. : 
als 't ware eventjes steken. Wij zouden zeggen : aaustooteu. 

tau.i. — Si-tana, Bant., ==-- si-toenroeng, één tros, kokosnoten; 
bv. : koetaua-kontoe kaloekoe, ik ben als een tros kokosnoten 
met u, d. i. : ik ben het met u eens ' . — Sitanakkang kalong-
kouha, lett. één tros uitmaken met haar jonge klappers, d.i . : 
trouwen met haar jonge stamgeuooten. 

tanuaiig, planten, in overdr. zin (Boeg. tang, idem); als: iemand 
aanstellen in de eeue of andere betrekkiug, bv. : nitauuang karaeng, 
als koning geplant, d.i . : tot koning aangesteld , koning gemaakt, 
worden. — Tannangi, voor iemand, of iets, of ergeus, plauten ; 
bv. — Taunängi lamboesóe, = kalamboesi, lett. : het rechtschapene 
voor iemand plauten, d.i. iemaud kwaad met goed vergelden. 
Vgl. lamboesóe. 

Zie boven blz. 261 op paë. 
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t inó , bep. tinoka, rijp, gaar, vgl. 't Baeg. tasa, gaar en tasë rijp. 
— Sitinó-kitdó, of: — kanre, een afstand zoover, dat men, om 
dien af te leggen, zooveel tijd noodig heeft, als vereischt wordt, 
om de te koken rijst gaar te krijgen ' . — Santinó, even gaar; 
v. d.: van gelijke, van even edele, afkomst. 

t o n e , bep. téneya, zoet, aangenaam, lekker (Boeg, tjënning, idem) 
— Ata-matéue, een slaaf die zijn1 meester aangenaam is , slaaf 
in wien men behagen schept; v. d. een slaaf die als vrij mensch 
beschouwd en als zoodanig behandeld wordt. 

tanjdjeng , steun, datgeen waarop men zich verlaat, iemand, die 
als voorspraak, als beschermer van anderen optreedt, hen als 't 
ware steunt of stut , steunen, Boeg. idem. — Saribattang sitauj-
djengang, broeders of zusters, of broeder en zuster, die één en 
denzelfden steun, d. i. denzelfden vader en dezelfde moeder hebben. 

toedjoe , treffen, v. d. juist op een plaats, zich juist ergens heen 
richten; v. d. bereiken, toereiken; v. d.: uitwerking hebben, nu t , 
voordeel, loon, dienst, werk, dienen, werken, enz. Boeg. idem. 
— Taoe natoedjoewa paré, zij die in een zaak betrokken zijn, 
lett. zij wie een daad betreft. Patoedjoewaiig, het raken, v. d. : 
het jnist zich ergens heen richten, v. d. : doel, oogmerk, plan, 

• ontwerp. — Pitoedjoe, doen treffen; bv. : pitoedjoe-tönga, doe 
mij ook een aandeel hebben aan 't gekochte. — Pasitoedjoe, 
doen samen raken, doen raken, doen treffen, doen gelukken; v. d.: 
doen overeenstemmen, gelijkstellen met, voor gepast houden, 
maken, dat het een bij het ander past, enz.; v. d. ook: beschikken. 
Bv. : nipasitoedjoewi riyanjdjo sallang panggâoekauna, men doet 
hem treffen, te weten: straf, d . i . : hij wordt bestraft, naarmate 
zijne daad zal zijn. 

todjeng , waar, juist , oprecht. — Kana-todjeng, een waar woord; 
v. d. : a) de ware naam van iemand of iets; bv. : kana-todjengkoe 
karaëng, mijn ware naam slechts i s : vorst. Bedoeling: wanneer 
gij mijne waardigheid van karaëng niet respecteert, ontneemt gij 
mij alles, en ben ik dus tot het uiterste in staat. N B . gebez. 
door een vorst dien men beleedigd heeft, en die op het punt is 
van amok te maken, b) een eed, v. d. : pakânatodjengang, iets 
beëedigen of bezweren. Baine-todjengkoe, mijn ware, mijne echte 
vrouw, de vrouw waarmede ik werkelijk getrouwd ben, ter onder
scheiding van die vrouwen, waarmede men zonder nika leeft. — 
Taoe-todjeng, gegoede menschen; v. d. âssala katâoetodjengang, 
afkomst van een tâoetodjeng, d . i . goede afkomst. Patodjeng, 
waar maken, v. d. verzekeren, bevestigen, toestemmen, gelijk geven, 

tara. Patara, iets voorhouden, vóór zich uitgestrekt houden; v. d. 
a) patara paM-limanna, de palmen zijner handen voor zich uit-

' ' Overeenkomende dus met het Maleische sapatanak nasi (ongeveer een 
half uur). 
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strekken, en wel zoo, dat de rug der hand onderkomt; v. d. 
dewijl dit bij liet bidden geschiedt: bidden, b) patara, iets over
handigen, aanbieden, geven, bezorgen, dewijl men hierbij ge
woonlijk de bovengemelde beweging maakt. 

tamâ, Boeg. tënrë : iets drukken, naar beneden drukken, door er 
het een of ander op te leggen. V. d. overdr. : iets drukken, in de 
beteekenis van : er voor zorgen, het toezicht over houden, besturen. 
— Toemalompowa antânraki boettaya ri-Selêbesé, de Gouverneur 
heeft het bestuur over Celebes. 

V. d. ook overdr.: iemand drukken, in de beteekenis van: hem 
bezwaren, of beschuldigen; bv. : koetanr;i-ko aloekka, ik beschuldig 
u van diefstal 1. 

lanroe, bep. tânroeka, hoorn. Boeg. idem, Mal. en Bat. tandoeq. 
Balla-tanroe, huis met buffelhoornen boven op den gevel van het 
dak, hetgeen men enkel bij vorstelijke woningen aantreft2. 

taro, naro, anaro, iemand alles, wat hij bezit, ontnemen, zijn 
huis in brand steken, en hem zelven als slaaf wegvoeren. NB. 
gelijk soms op last van den vorst geschiedt; v. d. ook: iemand 
met geweld uit eens anders woning halen. 

tinrâ, a) ninra, mäninra, iets rechtstandig ergens inzetten; b) rechtop 
ergens in, of op, staan. — Tinra-boetta, grenspalen; v. d.:tinra-
boettaya ri-Gowa, of: tinra-boettana Gowa, lett. : de grenspalen, 
v. d. : het grondgebied, van Gowa. 

tinro, slapen. Boeg. idem. — Patinro, lett.: doen slapen; v. d. : 
nipatinrowi ri-kakarâënganna, geb. van iemand, wien men als 't 
ware laat slapen, d.i . : schorst, in zijne vorstelijke waardigheid. 

toenra, vloek, vervloeking, eed. 
toei'Óe, volgen, gehoorzamen, toegeven, inwilligen, goedvinden, 

afhouden een vaartuig, voor den wind afvaren. Boeg. idem. Mal., 
Bat. eii Jav. töëroet. — Samatoeróe, lett. samen volgen, v. d. 
overeenstemmen. Boeg. idem. — Pasâmatoeroekang, overeenstem
ming, v. d. : datgeen waarin men overeenstemt, overeenkomst.— 
Sitoetoeróe, elkander volgen; v. d. bv. : elkander opvolgen in 
geslacht van vader op zoon. — Atoetoerang, van geslacht tot 
geslacht. — Patoetoerang, geslachtboom. (Boeg. atoetoerëng, idem.) 

foeroeng, nederdalen, zich nederlaten, v. d. : komen, landen, enz., 
Boeg. idem, Mal., Bat. en Jav. töëroen. — Patoeroeng, doen 
nederdalen, doen komen. — Nipatoerang-toe-maloekka-mi, men 
doet hem nederdalen als, d.i.: men houdt hem voor, een' dief, 
beschouwt het, dat hij als dief komt. — Pitoeroeng, lett.: doen 
nederdalen, doen komen, te weten: goederen, d. i. : vermaken. — 
Papitoeroeng, het doen nederdalen, het vermaken; bv. iya nika-
naya papitoeroeng, anjdjoreng memang-mo ri-toe-nipitoeroengiya, 

1 Omtrent bâli tanrâ, zie boven blz. 272. 
2 Vgl. Wilken I V , blz. 78. 
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ri-tallassâua toewapitoeroenga, dat wat pitoeroeng heet (NB. in 
tegenstelling van papasang) ' komt dadelijk tot dengeen aan wien 
het geschonken wordt, ja nog bij het leven van den schenker. 
— Toeroengang, afklimming, afstamming. Mal. katoeröënan, idem. 
— Toeroenganna, zijne vrouw en alle familie in nederdaleude 
linie, a ls : kinderen, enz. — nederdalen tot, of op; bv. : natoe-
roeugangi anana, het daalt neer tot of op zijne kinderen, d . i . : 
de kinderen deelen in de straf huns vaders. — Ta-natoeroengangaï 
karaënna, het daalt (komt) niet neer op zijn' heer, d . i . : de heer 
lijdt niet, is niet aansprakelijk, voor het gedrag zijns slaafs. 

toenroeng, noenroeng, slaan, kloppen, verslaan. — Toenroeng-
sapoe, geeselen. — Nitoenroeug-raoekang, met de rotting geslagen 
worden.— Auoenroeng r i , straffen, beboeten. 

t o n r a , beboetiug, die volgt op (lett. : voortgesleept wordt door) de 
vergoeding van de schade, aan personen of goederen aangebracht, 
en evenveel als deze bedragende; dus zooveel als: nasleep van de 
tokkong 2, of de panjapóe (men zie sapóe). Vgl. 't Boeg tonra, 
= het Mak. tonda. 

Atokkong-tonra, de patokkong en ook de daarmee gelijkstaande 
boete betalen. — Nitokkong-tonra, vergoed worden, doch zoo, 
dat de schuldige tegelijkertijd een boete voor het bedrag van de 
vergoeding betale. Gebez. van iets, dat gestolen, van een persoon 
die gedood is 3 . 

t a r o e n g k o e , bep. taroeugkoewa, het Port. tronco, soort van ge
vangenis; v. d. in het algemeen: gevangenis, opsluiten, gevangen 
zetten. Boeg. idem. Mal. trongko. — Toenitaroengkoe, een 
gevangene. 

l inroró , — Tinrori , = tinroeroe = roeroeng, volgen. — Tiuro-
rang, hij of zij die, of datgene wat, ergens op volgt; bv. : aua-
oeloewanna siyagäng tinrorauna, zijn oudste kind met het kind 
dat daarop volgt. 

tâllrasa, meenen, ergens voor houden; bv. nitânrasa toe-maloekka, 
voor een dief gehouden worden 4 . 

tala. — Patala, let t . : blootleggen, gereedstellen, klaar-, of vóór
stellen, v. d. ook : opdisschen, enz, — Tatala, eigenl. : blootgelegd. 
— Patalängi Anoe tappóe-bitjaranna, N . N . zijn vonnis geheel 
blootleggen ; v. d.: hem zijn vonnis met al de motieven mededeelen. 

tal l i i , bep. tâllaka, 't Boeg. tëllë, verstooting eeuer vrouw, echt
scheiding, verstooten; bv. : talhi-talloewi autoe baïueya, lett.: 
verstoot die vrouw drie keeren achteréén, d. i. scheid u voor goed 
van die vrouw. NB. wanneer men zijne vrovw driemaal verstooten 

1 Zie boven blz. 260. 
2 Zie boven blz. 278. 
3 Vgl. Wilken I I , blz. 470, 472. 
4 Zie boven blz. 286 op patoeroeng. 
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heeft, mag men haar, volgens de Mohammedaansche wel, niet 
terugnemen , tenzij dat zij in het bed van een' ander zij overgegaan. 

Talla koeloe, echtscheiding gekocht door de vrouw, waarbij zij 
de soenrang en al de bij het sluiten van het huwelijk ontvangen 
geschenken teruggeeft. — Talla-baying', een echtscheiding waarbij 
de vrouw de soenrang en die geschenken niet teruggeeft. 

ta l l i , bep. tâllika, eed, verbond. B. tëlli, idem. —Sitall i , samen
zweren, samen een verbond sluiten. — Pasitallikang, het samen
zweren , het samen een verbond sluiten ; v. d. een verbond. 

tiling, tatiliug, hellende, schuinsch, bv. eene prauw. Boeg. titi, 
Bat., Jav. tiling, Mal. têleng, idem. — Patiling, doen schuins 
zijn, doen hellen; bv.: mâbitjara mapatiling, bij het recht spreken 
de weegschaal naar één zijde doen overslaan. 

toelii (1°), iets stutten door er het een of ander tegenaan te plaatsen; 
bv.: stutten een' boom, opdat die niet op ons valle; weren eenig 
kwaad, afwijzen eene zaak. V. d. ook: toela-bala, = het Mal. 
toêlaq bela, een middel tot afwering van ongeluk. (Boeg. idem). 

t o el a (2°), eertijds, zooals men mij gezegd heeft, = sisalla, 
scheiden; v. d.: toela-tâllassa, lett. scheiden, maar zóó, dat men 
zelf in het leven blijft, d.i. overleven. Doch men heeft ook: 
toela-mate, lett. scheiden, maar zóó, dat men zelf sterft, d.i. 
eer sterven. Meestal wordt dit tallassa, of mate weggelaten, en 
heeft men uit het verband op te maken, welk van de beide 
bedoeld wordt. Boeg. idem. 

tola (1°), opvolgen, Boeg. idem; bv. karaëng koetolaya, de vorst, 
dien ik opvolg. •— Patola, kroonprins. — Patolana Gowa, dus 
genoemd de uaaste familie des konings van Gowa, of die familie, 
welke in aanmerking komen kan, om hem in de regeering op te 
volgen, als : zonen, broeders en volle neven van echte geboorte. 
NB. wanneer men spreekt van den kroonprins van Gowa, bezigt 
men altoos zijn' titel van Karaëng-Kataugka 2, Prins van Katangka, 
of ook wel van Pati-Matarang, d. i . : Heer van Mataram. 

t o l a (2°), voortduwen, wegstooten, afwenden, Boeg. idem, Mal. en 
Soend. toëlaq, idem, Jav. toelak, terugkaatsing, afwijzing, genees
middel. Bv. : ta-koetola soemânganoe, naoeng-makô ri-kappahinoe, 
enz., lett.: ik stoot niet weg uw soemänga, d.i . : ik heb niets 
tegen u. Wij zouden zeggen : niet dat ik je weg wil jagen , maar 
het is tijd om scheep te gaan. — Toenitolaya ri-boettaya, de 
menschen wien men het land ontzegd heeft. NB. gebez. van 
geringe menschen ; van vorsten daarentegen gebezigd : toe-nitjindeya 
ri-boettaya. Vgl. t j inde. 

1 Zie boven blz. 267, alwaar evenwel b a y a n g staat. Ook wordt gewezen 
op pela, boven blz. 259, alwaar, evenals hier, verstooten en eehtscheiden 
als gelijkwaardig worden vermeld. Vgl. Wilken, I , blz. 369—371. Omtrent 
de symbolieke voorstelling van echtscheiding, zie beneden op oering. 

2 Zie boven blz. 255. 
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tâl lassâ ' , bep. tâllassaka, leven, levend. — Katallassang, het 
leven, v. cl. middelen van bestaan. — Paboyang katallassang, 
lett. : het zoeken van het leven, v. d. ook: middelen van bestaan. 
— Pangagäng katallassang, lett.: de weg tot het leven, v. d. 
insgelijks: middelen van bestaan. 

ta>va, verdeelen " , deelen in de cijferkunst, deel. Boeg. idem. 
loewo. Vgl. het Boeg. toewo, leven. — Katoewo, zorgen voor. — 

Mangge-katoevvo ; iemand die bij afwezigheid des vaders voor een 
kind zorgt. — Anrong-, of amma-katoewo, iemand die, bij af
wezigheid der moeder, voor een kind zorgt. — Ami-katoewo, een 
kind waarvoor gezorgd wordt, een aangenomen kind, een pupil. 

towa (i°) , bep. towaya, oud. Boeg. towa of tjowa, Mal. töëwah, 
Jav. toewa, Bat. matöëwa, idem. — Taoe-towakoe, mijne ouders; 
men denke aan ons mijn oude lui. —Anrong- towa, stammoeder. 
— Towaäng, towang, lett . : ouder, v . d . : iemand die ouder is 
dan anderen, v . d . : een hoofd, een opziener, een mandoor. 

t o w a (2°), bep. towaya, grootvader, of grootmoeder ; v. d. towaäng, 
als grootvader of grootmoeder, beschouwen, tot grootvader, of 
grootmoeder, hebben. 

t e s a n g , pacht voor het huren van grond, of wat h e t z i j , bij padie-
velden gewoonlijk één derde van de opbrengst, of de waarde 
daarvan. Boeg. tesëng, idem 3 . — Toe-m;itêsaug, lett.: zij die de 
tesang betalen; v . d . : de bewerkers der padievelden. — Toe-
mapàpitesângang, lett.: zij die padievelden door anderen laten 
bewerken, de eigenaars. — NB. Na aftrek van de ase-pasâwala, 
krijgt de toe-irnitesang twee derden en de toe-m;ipapitesängang 
één derde van het gewas. 

ta ï , wegen; bv. : anoe-nitaï, iets dat gewogen wordt; v . d . : zekere 
zwaarte, of waardij in geld. Als goudgewicht van circa 54 wichtjes, 
heeft het 16 boelaëng's van 4 nani's de boelaëng. Verg. op : 
boelaëng 4 en nani. Als geld bevat één tâï : 8 reaal of 16 gulden. 
Boeg. idem. Het Mal. tâhil een Chineesch goudgewicht van onge
veer 2 zilveren piasters zwaarte, hetgeen overeenkomt met circa 
54 wichtjes. Het Jav. en Bat. tail , een gewicht van twee Spaan-
sche matten, bij het wegen van goud en zilver, van \%\ duit 
bij het wegen van opium; ongeveer TL van een k a t i 5 . Taikang, 
weegschaal. 

taoo , bep. taoewa, vnw. taoengkoe, meusch. Boeg. idem.—Taëna-mo 
koemate-laoe sallang, lett. : ik zal niet meer als een mensch, 

1 Omtrent sàpoe-tâllasâ, zie beneden op sapoe. 
2 Omtrent tawa-baloe, zie boven bk . 271 op baloe (1°). 
a Vgl. Wilken I , blz. 367, I I , blz. 426, 436 nt 103a, en boven bk. 257 

op padjâ. Zie ook boven bk. 237 nt. 
1 Zie boven blz. 273. 
5 Omtrent de tahil bij de Karo-Bataks en de toil bij de Gajö's, vgl. Adat-

rcchtbundel VI , blz 123 en 140. 

t j , d j . n j . i ' j t j . y , r , 1, w, s, a, h. 

19 



ZUID-CELEBES 290 

maar als een beest, sterven, d. is: ik heb geene kinderen meer, 
die mij de laatste eer bewijzen, en voor eene behoorlijke be
grafenis zorgen kunnen. — Boettaua taoewa, 's menschen land, 
v. d.: iemands land, v. d. : een land dat niet aan ons zelve 
toebehoort, een vreemd land. — Toe, samengetrokken uit: taoe; 
bv. toe-tïibalaka, de menigte. — Toe-ri-kale, lijfvolk. — Toe-
manginrang, een schuldenaar ' . — Taoe-taoe, datgeen wat over
eenkomst heeft met een mensch, v. d. een nagemaakt mensch, 
een beeld ; v. d. ook : schaduw. 

Aria, si-taoe-taoe, een éénig kind. NB. ann si-taoe, beteekent : 
één kind. 

taoeng, jaar, Boegin. idem. Bat., Soend. en Jav. taoen, Mal. 
tähoen. 

taëna, niet, en samengetrokken: teua. — Pataëna, tot niet maken, 
te niet doen, vernietigen, eene schuld bv., d.i. kwijtschelden. 

D. 

dongkó, adongkó, zitten, bv. op een paard, of in een' wagen, of 
op een vaartuig, en dergel. meer. — Padongkó bate-limanna, 
zijne handteekening doen zitten, d.i. zetten. — Ta-nipadongkôkaï 
ri-Bitjara, lett. : men laat de zaak niet nederzitten voor den 
Eechter, d . i . : de zaak wordt niet voor den Bechter gebracht. 
—- Taoe-adongkó-dongkó, lett.: menschen die nu hier, dan daar, 
zitten, of ook : menschen die eigenlijk niet op eene plaats ge
vestigd zijn ; v. d. vreemdelingen, menschen die ergens tijdelijk 
gevestigd zijn, en dus geene velden, tuinen en dergel. op die 
plaats bezitten, echter ook eenige kassoewiyang 2 voor den vorst 
mee moeten doen, ofschoon natuurlijk minder dan de taoe-boetta 3, 
de vaste bewoners des lands. 

datoe, bep. datoewa, in sommige landen van Zuid-Celebes de titel 
voor den vorst; bv. : datoe-Soppeng, de vorst van Soppeng. Ook 
titel van vorsten van minder rang en andere hoofden ; bv. : Datoe-
Moeseng, enz. Boeg. idem. Mal. dätoeq, overgrootvader : familie
hoofd ; titel van hoofden, Jav. datoek, een oudste, hoofd, voor
name, edele. 

dato, bep. dâtoka, benaming van een oud, eerwaardig, mensch. 
— V. d. ook de Mohammedaansche Opperpriester van Makassar 
genoemd : Dató-kali. — V. d. ook deze benaming gegeven aan 
den Gouverneur. 

doeta, bep. doetaya. Hieronder verstaat men iemand, die als afge
vaardigde van den bruidegom over diens al dan niet toelaten bij 
de ouders van de bruid komt spreken, en wel doorgaans op den-

1 Zie beneden op inrang. 
2 Zie boven blz. 251. 
3 Zie boven blz. 265. 
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zelfden dag als het naï kalenna boentinga plaats vindt. Zulk een 
doeta, waarvoor men altijd de bespraaktste menschen neemt, is 
een man of vrouw, en komt nu eens alleen, dan eens met één, 
twee of drie andere, hetzij mannen of vrouwen, die ook wel 
doeta heeten, doch meer eenvoudig als getuigen optreden. Wanneer 
die doeta, welke het woord voert, een man is, wordt de rede 
van de zijde der bruid door een' man; als dat een vrouw is, 
ook door een vrouw beantwoord. Men spreekt dan ook van een 
doeta der bruid. Zoo er echter geen doeta is; treedt één van de 
oudsten der familie als zoodanig op. Boeg. idem. Mal., Jav. en 
Sskr. döëta, zendeling, bode. 

(léflé, oudtijds = pasala, in de boete slaan, beboeten. 
(lénang, gebezigd van hen wier kinderen te zamen gehuwd zijn 1. 
(Ialjing, (unster) Ch. een balans, of weegschaal, Mal. en Boeg. 

idem, Jav. datjin , een pikol, een gewicht van honderd katti's 
of 125 oude ponden. — Kapala-datjing, soort van belasting, 
eertijds in gebruik, eigenlijk: dat gedeelte van de datjiug, waar
aan het goed gehangen wordt, v. d. dat gedeelte van het weergeld, 
of van de belasting, hetwelk voor den koning bestemd was. — 
Tâmpara-datjing, dat gedeelte van de datjing, hetwelk de weger 
in de hand houdt; v. d. : de som welke aan dezen voor zijne 
moeite ten deel viel. 

daëng, titel van iemand van edel, ofschoon geen vorstelijk, geslacht. 
Deze titel ook wel gegeven aan karaëng's, wanneer dezen nog 
kinderen zijn. Ofschoon de titel van daëng primitief van hooge 
afkomst getuigde, werd hij later dikwijls eigendunkelijk aan
genomen, en verloor daardoor veel van zijne waarde2. Boeg. 
idem. De Makassaren, wien deze titel van daëng met recht toe
komt, zijn daarop niet weinig gesteld. — Een Inlander spreekt 
zijne vrouw, alsmede oudere zuster, gewoonlijk met den titel van 
daëng aan, tenzij zij van vorstelijken bloede en alzoo met karaeng 
aan te spreken zijn. Eene jongere zuster daarentegen wordt een
voudig bij haren naam genoemd. 

Daënta, onze daëng, gebezigd door de volgelingen van een' 
daëng; ook wel door vorsten, wanneer zij veel met een' daëng 
op hebben. Zoo spreekt bv. de tegenwoordige koning van Gowa 
altoos van den Opperpriester van dat rijk, als: daënta, onze daëng. 

Padaengang, daëng-schap ; v. d. : iemands titel als daëng; bv. 
apa padaëngannoe?, wat is uw titel als daëng? 

N. 

n ika , bep. nikaya, huwelijk, — Nika-làheré. Men zie lâheré. — 
Nikabateng. Men zie bateng 3. — Panika, een huwelijk kerkelijk 

1 Vgl. het Javaansche bësan (Adatrechtbundel IV blz. 554 v v.). 
2 Vgl. boven biz. 247 op kare. 
s Zie boven blz. 265. 
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inzegenen. — Bone-panika, of pâpanika, hét geld, dat door 
bruid en bruidegom aan den priester, die hun huwelijk inzegent, 
gegeveu wordt. Deze pâpanika staat altoos in verhouding tot de 
soenraug of huwelijksgift : is bv. de soenraug of huwelijksgift 
88 reaal, zoo bedraagt de pâpanika 8 reaal; is de soenraug 
44 reaal, zoo beloopt de pâpanika 4 reaal; is de soenraug 22 reaal, 
zoo komt de pâpanika op 2 reaal te staan. De eene helft van de 
pâpanika wordt door den bruidegom, de andere door de bruid 
betaald. Tegelijk met dit geld brengt men ook sierih en verdere 
toebehooren voor de betelpruimpjcs. Dit heet dan: lékó-papauika. 
In geval van echtscheiding zendt de vrouw het door den man 
geleverde aandeel van de pâpanika met de lekó-papanika aan 
haar1 man ; tenzij de vrouw de echtscheiding tegen den zin en 
buiten de schuld van den man verlange, in welk geval de vrouw, 
in stede van de pâpanika te zenden, de soenrang terug moet geven. 

Het zenden van die pâpanika met de lekó-papanika door de 
vrouw, heet: pangattowi, of verbreking des huwelijks. Vgl. op 
katto ' . 

nana. Pinana, deelen in een' koop of wat het zij; bv. : êróka, 
apinami amalli kopi, ik wensch te deelen in uw'koop van koffie. 
Vgl. op: pinawang 2. 

nani, bep. nânika, pitjes van de vrucht rappo-rappo liyoekang, 
Mimusops Kauki Linn. worden gebezigd voor het wegen van goud. 
Vier nani, = si-boelaëng, vgl. boelaöng ?i. Boeg. nané, idem. 

ïiené, Boegin., = het Mal. nëneq, het Makass. towa (2°) 4, 
grootvader, grootmoeder. 

naï, klimmen, opklimmen, naar boven gaan, opgaan, rijzen, stijgen 
in prijs, enz. Ook gebezigd van het gaan naar plaatsen die ten 
Zuiden van ons gelegen zijn. Te Bautaëng, volgens Donselaar, 
gebezigd van het gaan naar plaatsen, die Oostwaarts langs het 
strand gelegen zijn. — Naï kalenna boentinga, de bruidegom 
gaat zelf op, gebezigd van den prachtigen optocht des bruidegom's 
naar het huis der geliefde, bij welke gelegenheid tegelijker
tijd het umesóe-mesóe (vgl. op esóe) een1 aanvang neemt. — 
Abaine naï, boven zijn' stand trouwen. — Âboerane naï, boven 
haar' stand trouwen. — Toe-;ipanaïka kassoewiyang, zij die schat
ting opbrengen, de schatplichtig«]. — Manaikaug ri, bij iemand, 
in iemands huis opklimmen, v. d. ergens een bezoek afleggen; 
bv. : na-poenna iimanaikang-kï ri-taoewa, zoo wij een bezoek 
afleggen bij iemand. Dit mange m;iuaïkaug wordt, evenals het 
Boegin. masârolëllang, vooral gebez. van het kortstondig bezoek 
der jonggetrouwden bij de ouders van den bruidegom. NB. Bij 

1 Zie boven blz. 245. 
s Zie boven blz. 256. 
3 Zie boven blz. 273. 
4 Zie boven blz. 289. 
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deze gelegenheid keert men nog denzelfden dag terug. Later bij 
het niléka ('t Boeg. riparola) vertoeft men minstens drie nachten. 

n a o e n g , nederdalen, afstijgen, Boeg. nó. — Naoeng ri-Maroesóe, 
afdalen naar Maros. NB. bv. gebezigd door iemand, die zich te 
Makassar of te Gowa, of op eenige andere ten Zuiden van Maros 
gelegene plaats bevindt. Te Boeloekoemba en Bantaëng gebruikt 
meu dit woord, volgens Donselaar, ook van het gaan naar plaatsen, 
die in de richting van Makassar en Noordelijk van daar gelegen 
zijn. — Aboerana naoeng, beneden haar' stand trouwen. —Abaiue ' 
uaoeng, beneden zijn' stand trouwen. — Panaï panaoeng, lett. : 
doen opklimmen en afdalen, bv. geb. wanneer men een gedeelte 
van de offerhande in een' boom ophangt en het andere gedeelte 
in de zee werpt tot bevrediging vau den kaaiman; zoo ook, 
wanneer een gedeelte van de spijs, door den sanro gewijd, eu het 
andere in de zee gegooid wordt. Dit geschiedt o. a. bij gelegen
heid van de offerhanden voor de afgestorvenen, dewijl, volgeus 
de meeniug der Inlanders, sommigen van de familie onder de 
kaaimans huizen, en de anderen in hoogere gewesten zich ophouden 1. 

Papauaoeng, lett.: het doen nederdalen, of : kanaoengang, lett.: 
nederdaling, aldus genoemd de vier reaal, of acht ropijen, te 
betalen aan den auakoda door den sawi, die buitentijds het schip 
voor goed verlaten wil; dus zooveel als het neerleggen , of betalen, 
van geld, of wellicht beter : het geld voor het nederlaten, of van 
boord laten gaan. Ook aldus genoemd de som van vier reaal, 
of acht ropijen, te betalen door den eigenaar van een1 slaaf aan 
den vorst, wanneer de slaaf weggeloopen is , en tot dezen zijne 
toevlucht 2 genomen heeft, dus zooveel als: het geld voor het 
doen afdalen van het vorstelijk huis. Het betalen van dit geld 
heet : asare kanaoengang. 

T j 
t j â , bep. tjaka, het Mal., Soend. en Jav. t jap, zegel, signet, 

stempel, en v. d.: alles waar een zegel op staat, als: een pas , 
een bewijs van slavernij, enz. Boeg. idem. — Tja-pepé, brandmerk. 

t j o e k e , bep. tjoekeya, salaris, voor den rechter bv. , bestaande in 
een zeker gedeelte, hetzij in natura of waarde, van de personen 
of zaken in quaestie. Boeg. idem. Soend. en Jav. tjoeke, het 
Mal. tjoekej, cijns, accijns, tol , impost. — Tjoekeyang, als 
salaris invorderen voor de personen of zaken in quœstie, bv. 
na-ponna toedjoe-taoe, kaminaug toenaya niyalle tjoeke, naiya 
irawangannaya toedjoewa, oewang-mami nitjoekêyaugi; taroewau-
reyalaua si-taoe tjoekena, zoo de quœstie is over zeven slaven, 
wordt de geringste als salaris genomen (voor den rechter); en zoo 

i Vgl. Wilken I I I , blz. 81. 
2 Zie boven blz. 270 op ballâ. 
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de qusestie is over minder dan zeven slaven, wordt er maar geld 
als salaris voor gevorderd; twee reaal per slaaf. 

tjàkkarâ, bep. tjâkkaraka, gemeenschappelijk, Boeg. idem; bv.; 
auâ-tjâkkara, gemeenschappelijke kinderen, kinderen van hetzelfde 
ouderpaar. — Tjakkarana gallârranga, de gemeenschappelijke goe
deren van den gallarrang, goederen die hem zoowel als zijner vrouw 

^toebehooren, goederen die hij na zijn huwelijk verworven heeft ' . 
tjingkarra, bep. tjingkarraya, 't Boeg, patënra manoe-manoe, zijnde 

het geschenk, gezonden door den jonkman aan het meisje, nadat 
hij met goed gevolg bij hare ouders heeft laten polsen, of hij 
kans heeft op hare hand. Vgl. mijne Ethn. van Zuid-Celebes, 
Aanteek. blz. 152, r. 3 v. o., 't Mal. tjängkaram, beteekent 
onder anderen: wat de bruidegom aan de bruid vóór den bruid
schat ten geschenke geeft. 

tjappa (1°), matjappa, het Boeg. tjëppa, een verbond sluiten. — 
Tjappaya ri-Boengaya, het Boengaaisch contract, gesloten in de 
legertent van Speelman tusschen Boengaya en Barombong. — 
Tjappa-aboengaya ri-Oedjoeng-pandang, lett. : het verbond, dat 
gebloeid heeft, d.i. tot volkomenheid gebracht is, te Oedjoeng-
pandang, of: in 't Fort Kotterdam, d. i.: het te Oedjoeng-pandang 
in 1824 vernieuwd Boengaaisch contract. 

t j a p p a (2°), matjappa, Boeg. tjëppa, deelgenoot zijn van, meedoen 
aan. — Patjappa, deelgenoot maken, laten meedoen aan iets, 
bv. : ponna malli-ki berasa, kipatjappatönga, zoo gij rijst koopt, 
laat mij dan ook in uw' koop deelen ; d. i . : doe er mij dan wat 
van over. Bv. gebezigd door iemand , wien het niet gelegen komt, 

_ om eene groote massa te gelijk te koopen 2. 
tjappi, bep. tjappiya, geschonden. Mal. tjâpiq, misvormd, mismaakt, 

aan hand of voet bv. Boeg. tjëppi of tjipe, idem. — Taëna 
tjappina, er is geen stuk uit; overdr. gebez. van een' mensch 
die in alles rechtvaardig handelt. — Tjappi saraya, het verbond 
is geschonden. 

tjoepii, bep. tjoepaka, het Maleische tjöëpaq, soort van maat. Boeg. 
idem. Eén tjoepii = vier katti's, of vijf Amsterdamsche ponden. 

_— Tjoepana ni-patjoepa, gantanna nipagautang. Vgl. gantaog 3. 
tjaparoe, bep. tjaparoewa, vnw. tjaparoengkoe, een soort van potje 

met een dekseltje, bv. voor bädaq, of haarolie. Boeg. bëkkang, 
idem 4 . 

ijôlieré, met den wijsvinger der rechterhand langs den mond strijken, 

1 Zie ook boven blz. 271 op kabaloewang. Omtrent het verschil tusschen 
tjàkkarâ en kabaloewang, zie Wilken, I , blz. 368, on omtrent de gemeen
schappelijke woning, zie boven blz. 268 op barang (1°). 

2 Zie boven blz. 257 op pinawang. 
3 Zie boven blz. 252. 
* Als symbolieke voorstelling van echtscheiding bij Boegineesche vorsten, 

neemt de man het dekseltje van het potje af, terwijl de vrouw dit laatste 
in do hand behoudt, vgl. Wilken I , blz. 559. 
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zoo veel te kennen gevende, als dat men te onrecht door iemand 
beschuldigd wordt, en zich dus om zijne bestraffing niet bekom
mert. Het komt in bedoeling neder op ons : je liegt het. Boeg. 
tjobé, idem, 

tjinde, ergens uit doen gaan; v.d. : ergens uitzetten, uitjagen, 
wegjagen; bv. : toe-nitjindey ri-boettaya, iemand die uit het land 
wordt weggejaagd, het land wordt uitgezet, vgl. toe-nitolaya op 
tola (20)1. NB. bij het nitjinde wordt den schuldige één dag toe
gestaan, om zooveel mogelijk van het zijne mee te nemen; wat 
er dau nog overblijft, is voor de Ada's. 

tjini, zien. — Tabeyana kaïaënga, nasoero tjini-ki, lett. : de groeten 
van den vorst, en hij beveelt mij naar u te komen zien, gewone 
uitdrukking van den bode, die uit naam zijns meesters eeuig 
geschenk overbrengt. — Ballakoe kitjini, lett.: zie op mijn huis, 
mijnheer, d.i . : ik geef u mijn huis tot pand, tot waarborg, ge
bezigd als antwoord op de vraag : wat krijg ik tot pand , of waarborg, 
voor de geleende som? 2 — Ballakoe natjini oewanta, = ballakoe 
kitjini, beteek. lett.: uw geld (het geld dat gij mij geleend hebt) 
ziet op mijn huis, d. i . : mijn huis is er goed voor. 

tjoetjoe, bep. tjoetjoewa, vnw. tjoetjoengkoe, kleinkind. Mal. idem. 
— Tjoetjoe-koelantóe, lett.: kleinkind uit de knie; v .d . : kind 
van een kleinkind. — Tjoetjoe batam-bitisi, lett.: kleinkind uit 
het dikke van de kuit: v.d.: kleinkind van een kleinkind. — 
Tjoetjoe palil-bangkeng, lett.: kleinkind uit de voetzool; v.d.: 
een kind van dien tjoetjoe batambitisi. — Tjoetjoe-torowaug, 
lett.: kleinkind, dat reeds zoover van zijn' stamvader verwijderd 
is, dat het er slechts met den rand van zijn kleed langs sleept 
v.d.: een kind van dien tjoetjoe-pahl-bangkeng. NB. al deze 
verschillende graden, die op de tjoetjoe, of kleinkindereu in 
het tweede lid, volgen, worden met den algemeeuen naam vau 
tjetjé bestempeld. — Tjoetjoenna piyóe, Boegiueesche verwensching 
die zooveel schijnt te beteekenen als: Moge ik met al mijne 
nakomelingen verwenscht, of vervloekt, zijn! 

tjoeroe. Pitjoeroe, bep. pitjoeroewa, = paloeloewi, van loeloe, en 
aldus genoemd datgeen, wat men bij gelegenheid van trouwen bij 
de pasoenrang, of bij het bouwen van een huis in de lowa-lowa 
(een mandje) doet, die onder den middelsten paal van de woning 
begraven wordt. Soms ook wordt zulk een pitjoeroe op reis mee
genomen , om zich goeden wind, of geluk, te verzekeren. Boeg. 
petjoeroe, idem. Men meent, dat daardoor het geluk van het 
echtpaar, gelijk ook dat van de bewouers van het huis bewerkt 
en bevorderd wordt 3. 

1 Zie boven blz. 288. 
2 Zie boven blz. 279 op tagalà. 
3 Betreffende het verschil tusschen een pitjoeroe en een barakkâ, zie op 

dit woord, boven blz. 269. 
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tjorâ, bep. tjeraka, bloed, Boeg. (jera of dara, idem. — Para-
saugang pasolôngaug-tjerâna anronna, het land, waar het bloed 
zijner moeder gevloeid heeft, het land, waar hij geboren is. — 
Ana-tjera, Boeg., = het Mak. ana si-poewe. Vgl. poewe1. — 
Tjera-bateya, lett. : het bloed van het vaandel, d.i . : het bloed 
van een' buffel, of ander offerbeest, dat vóór den aanvang des 
oorlogs tegen het vaandel gesmeerd wordt. — Sitjerakkang, door 
bloedverwantschap samen verbonden zijn. — Patjera, lett.: het 
beest, welks bloed ergens tegenaan gesmeerd wordt, zoo als bv. 
met de wijding van het vaandel vóór den oorlog het geval is. 
V. d. ook gebezigd van de hoofdzakelijk in kippen, als ook in 
wit linnen en goud (meestal één maas) bestaande gift, welke men 
den schrijver laat bezorgen, die eeuig bijzonder oud en daardoor 
i u zijn oog zeer heilig boek voor ons zal afschrijven. Zulks durft 
hij niet te beginnen, uit vreeze van bassoeng 2 té worden, vóórdat 
hij, onder het prevelen van gebeden, wat bloed van een' haan 
en een hen tegen zijn papier aangesmeerd heeft. Dit laatste pa-
tjeni ook genoemd sanrang, pasanrang panjanrang. Vgl. eanrâng. 
NB. Wanneer iemand tot wijding van zijn huis of iets anders 
een beest, bv. een hoen, moet slachten, om datgeen wat gewijd 
zal worden, mee te kunnen besmeren, en hij dat hoen liever 
besparen wil, wordt dit getaxeerd; en nadat de sanro eenvoudig 
bij den kam een kleine incisie tot erlanging van bloed gemaakt 
heeft, bekomt hij niet dat hoen, maar alleen de waarde er van. 
In dat geval wordt van den man, die den sanro heeft laten roepen, 
gebezegd de uitdrukking: nasiliï (het Boeg. nasiliwi, = 't Mak. 
nasambeï) patjeraua, d.i.: hij betaalt geld ter vervanging van zijn 
offerbeest, dat anders aan den sanro toekwam. — Sitjera-djaki, 

_ wij zijn immers één (vleesch en) bloed. 

t jora, glans, glinsteren. Boeg. idem. — Djängang matjora, glansrijke 
haan, haan van goede afkomst, overdr. voor iemand van goede 

_ geboorte. Vgl : tottó :!. 
Ijallâ (1°), atjalla, evenals anjorong, gebezigd van het betalen van 

pasoenrang, van kanaoengang4, en van kasalâng. 
t j a 11 a (2°), laken, misprijzen, berispen. Jav. tjëla, slecht, ondeugend, 

gebrekkig, Mal. tjälä, gebrek, smet, enz. Sanskr. tjhala, slecht
heid, bedrog. — Tjalla-rewata, door de Goden gelaakt, voor 
eeuwig verdoemd. — Patjalla, vóór de verkiezing van een' koning 
was dit in Gowa de titel van hem die de hoogste macht in handen 
had, gelijk hij dan ook de besluiten der Bate-salapang 5 vernietigen 
konde, v. d. zijn naam patjalla, laker, bediller. 

1 Zie boven blz. 260. 
2 „Opgezwollen van buik." 
a Zie boven blz. 284. 
* Zie boven blz. 293 op naoeng. 
5 Zie boven blz. 264 op bate. 
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tjowé, litjowé, Boeg. = 't Mak. pinawang en v. d. geb. als: voor 
eene geringe hoeveelheid deel hebben aan iemands koop1. Wanneer 
bv. iemand eene groote hoeveelheid suiker gekocht heeft en een 
ander daarvan eenige ponden overneemt, zoo heet dit atjowé; 
bv.: patjowé-tönga, doe er mij ook een klein gedeelte van over. 

»j -

tljolvlió, ophouden, pauseeren. B. idem. — Ook gebezigd van wapen
stilstand bij gelegenheid van oorlog. 

d jaga , waken, de wacht houden, oppassen, Boeg., Mal., Soend. , 
Jav. idem. — Djaga-djaga, waken, de wacht houden, v. d. feest 
vieren; dewijl dit bij Inlanders des nachts doorgaat, en er dan 
tegen booze geesten gewaakt en gebeden moet worden. V. d. ook 
eenvoudig: djaga, feest2. 

(ljogé, clausen. Boeg. idem, Mal. djöget, en Jav. djoged, of: 
djoget, idem. — Padjogé, publieke danseres, dansmeid 3. 

djangang, hoen. — Kitî manâ djäugang, lett. : een eend brengt 
een kuiken ter wereld. Toegepast op eene vrouw, die een kind 
in overspel baart. — Djängang-djangaug, lett.: alles wat over
eenkomst heeft met een hoen, v. d. in het algemeen: vogel, ge
vogelte. 

Mïiparibii djängang-djangaug, lett. : een vogeltje laten uitvliegeu. 
Wij zouden zeggen: een balletje opgooien, d.i. iemand polsen 4 ; 
als maë adjängang-djäugang, gaan polsen, bv. de vader5 van 
een' jongman bij den vader van diens geliefde. — Dongkó-mi 
djangang-djaiïgauna, lett.: zijn vogel gaat reeds zitten, v. d. 
overdr. : het huwelijksaanzoek is welkom. NB. Volgeus de legende 
is deze overdrachtelijke spreekwijze hiervan ontleend, dat in oude 
tijden een bijzonder bespraakte vogel de hem bekende genegenheid 
van zijn' wat schroomvalligen meester voor een jeugdige schoone 
aan de slavin van dat meisje overgebriefd, en daardoor een huwe
lijk tusschen die beiden tot stand gebracht zou hebben r'. 

djaimnâ, aanbrengen iets kwaads vau een ander. — Djammakki, 
iemaud beschuldigen, aanklagen; bv. : nadjammakkiya, hij klaagt 
mij aan. — Padjammakkang, a) beschuldiging, aanklacht; b) tot 
voorwerp van beschuldiging maken, d. i. : beschuldigen. — Padjamma-
djamma, verklikker. 

1 Vgl. boven blz. 294 de woorden op paijappa. 
2 Vgl. Wilken I , blz. 502 nt 61. 
3 Zie omtrent haar beneden op sapoe. 
1 Zie boven blz. 284 op tódó-tódó. 
5 Zie boven blz. 260 op pesa on op taba blz. 282. 
6 Vgl. Wilken I , blz. 515—516. Na dit aanzoek volgt de bezegeling e rvan 

door de tjingkarra (boven blz. 294), en daarna het patappoe-kana, het ver-
lovingspand, boven blz. 280; vgl. Wilken I , blz. 520. 
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Djata-pparang, verkorting van Adja-tapparang *•, een bondgenoot
schap van Celebes bestaande uit de rijken van Sidenreng, Sawitto, 
Soeppa, Alitta en Rappëng. 

djannang, wellicht oorspr. : staan; v. d. : vast en bestendig zijn, 
volharden, enz., Boeg. djënnang, idem; v. d. over iets staan, of 
gesteld, zijn, het bestuur in handen hebben, en v. d. wederom 
de titel van een zeker hoofd.—Djannangang, a) gebied, bewind; 
bv. : djânnanganna Gowa, het gebied van Gowa. — Djânnanganna 
taoewa, iemands gebied, het land waarover iemand gebiedt, v. d. 
ook: de menschen waarover iemand heerschappij voert, d. i . : zijne 
onderdanen. — b) een hoofd, een mandor2. — Pakadjannang, 
bestendig doen zijn, v. d. vereeuwigen. 

djéné, bep.̂  djêneka, water. — Toe-ri-djéné, menschen die als 't 
ware op 't water wonen, soort van menschen die altoos op zee 
rondzwalken, en bekend staan als stoute zeelui 3. — Djéné-oewang, 
intrest van geld. Dit djéneki ook te bezigen voor ons doopenï 
Eindelijk djéneki ook gebezigd van het betalen van djéné-oewang 
of intrest van iets. 

djiidjil^noemen. — Inäi noedjädjä?, wien noemt, d.i.: beschuldigt, gij? 
djïinjdji, overeenkomen, beloven, toezeggen, Boeg. djanjtji, idem. 

— Djanjdjingkoe, mijn lot, lett. : hetgeen mij toegezegd, voor 
mij verordend is. — Sidjanjdji, samen overeenkomen. — Pasi-

. djanjdjiyang, overeenkomst. 
djinjdjing, hoog, v. d. : verheven, aanzienlijk; bv. : taoe-djinjdjing, 

een aanzienlijk man. Men vgl. het Jav! djoenjdjoeng, en het 
Mal. djoendjoeug, opheffen, naar het hoofd brengen, ten teekeu 
van eerbied. 

djoenjdjoeng, op het hoofd nemen, Mal. djoendjoeug, Jav. djoenj
djoeng, of djoengdjoeng, Bat. en Boeg. djoedjoeng, idem. 

Djoenjdjoengang, vracht om op het hoofd te dragen. — Djoenj-
tdjoeugang insgelijks = het Mal. djoendjöëugang, heer, gebieder. 

djâdjarâ. — Djadjaraug, of djâdjareng, de plaats van het huis, 
waar men te zamen zit, v. d. niet slechts: het voorste gedeelte 
van het huis, waar men menschen ontvangt, maar ook dat ge
deelte, hetwelk door de simbang-tanga van het voorste gedeelte 
der woning gescheiden is, en waar de huisgenooten, zoowel 
mannen als vrouwen, zich gewoonlijk ophouden. Boeg. djadjarëug, 
idem. De toegang tot het laatstgenoemde gedeelte van het huis 
is den vreemdeling streng verboden. Wie daar zonder vergunning 

! Zie boven blz. 282 op tamparang; volgens liet Boeg. Wdb. de landen 
ten westen (adja) van het meer (van Tempe). 

2 Taoe taïna hadjannanganna = lieden zonder zoodanig hoofd, nl. lieden 
die door voortdurend slecht gedrag uit het dorp gejaagd zijn = vagebond 
schavuit, dus verstootene of verbannene, vgl. Wilken I I , blz. 485. Zie ook' 
boven blz. 281 op tompang; blz. 288 op tola (2); blz. 295 op tiinde : en he
neden op soeloe. 

3 Zie boven blz. 284 op Tidoeng. 
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van den huisheer tracht door te dringen , wordt verdacht van iets 
kwaads tegen één van de vrouwen in den zin Ie hebben. V. d. 
is het onjdjó-djadjaraug, betreden van de djadjarang, een zware 
misdaad, die bij de vorsten meestal met den dood geboet wordt. 

Tóedóe-djadjarang, lett. : tegen de djadjarang aanschoppen; v. d.: 
wellicht zooveel als : het bijna zoover gebracht hebben, dat men 
de bruid ontmoet, alzoo de vrijheid krijgt, om achter de simbang-
tanga te komen. Deze uitdrukking gebezigd, wanneer de bruidegom 
eenigen tijd , bv. drie dagen, vóór het naï-kalenna boentinga een 
bezoek aflegt aan de woning van de bruid, en hare sierihdoos 
bekomt, om daar de sierih met toebehooren uit te nemen, en 
er eenig geld voor iu de plaats te leggen. — Padjadjaraug, de 
plaats, waar de vorst zit om recht te spreken. Aldaar gelegd een 
tàpperé bódong, of rond matje, dat echter van niets anders dan 
lontarblad zijn mag. 

d jar i , worden, v. d. : ontstaan, geboren worden, geschieden, slagen, 
gelukken, toenemen, groeien. Daj. idem. Soend. en Mal. djadi, 
Jav. dadi, Boeg. djadji, idem. — Djari-taoenna taoewa, iemands 
afstammelingen. — Toe-madjariyang, ouders. 

(Ijarré, vast, stevig, sterk. — Djarreki, vastmaken, stevig maken, 
bevestigen, vaststellen, zeker maken. — Apa panjdjârrekuita?, 
wat is uw zeker maken?, v. d. : wat geeft gij mij tot waarborg?, 
tot onderpand? Bv. gebezigd tegen iemand, die ons geld te leen 
vraagt. Vgl. tâgaté *. 

djooroe, Mal., Daj. en Jav. baas, meester, hoofd, bestierder, op
zichter, iemand aan wien iets als zijn post is toevertrouwd. 

(Ijori, streep, kras. 
Patoeriyolowaug-nidjori, een afkomst der oude vorsten met 

strepen; v. d. : een geslachtboom der oude vorsten. 
djalang, 't Mal. djalan, = 't Mak. djappa, gaan, alleen te 

Makassar bekend in: wâkkelé-djalang, een speciaal gemachtigde; 
en kowasa djalang, eene speciale volmacht. Vgl. op: wâkkelé. 

djalOP. Padjaloe, thans niet meer in gebruik, doch volgens sommige 
Inlanders zooveel als: djângang katoewo, een gekoesterde of ge
liefkoosde haan, en v. d. overdr. : een slaaf, wien men vrijheid 
gaf, om naar goedvinden zonder nika, of zonder voldoening van 
soenrang, met een meid gemeenschap te hebben. 

(ljoeloe, bep. djoeloewa, vnw. djoeloengkoe, gemeenschappelijk, 
gemeen. — Djoeloe-manggeta, onze gemeenschappelijke vader, 
hij wien wij beide, of: wien wij gezamenlijk, tot vader hebben. 
— Saribattang djoeloe-mangge, broeders of zusters uit één en 
denzelfden vader. — Saribattang djoeloe-anrong, broeders of zusters 
uit één en dezelfde moeder. — Djoeloe-bansa, van één en het
zelfde geslacht. — Djoeloe-eró, éénswillerid, eensgezind. — Djoeloe-

1 Zie boven op tâgalà blz. 279 on op tjini blz. 295. 
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areiig, van gelijken naam. — Djoeloe-pamaï, van gelijke ge
zindheid. — Sampa-djoeloenua. Men zie sampii. — Âdjoeloe-
gaoe paloekkaka, gemeene zaak maken, d. i . : heulen, met de 
dieven. — Taoe-iiidjoeloe-djoeloe, menschen die gemeenschappelijk 
eigendom zijn vau iemand. — Padjoeloe, gemeenschappelijk doen 
zijn, als gemeenschappelijk goed beschouwen. — Bage-laba nipa-
djoeloewiya badjiua siyagâng kodiua, de bâgelaba ' , waarbij voor
deel en schade gemeenschappelijk gedeeld worden. 

(ljawa, bep. djawaya, Java, Javanen, ook van andere uatiën buiten 
Celebes gebezigd, onder anderen van de Maleiers 2. — Djawa-
djawa, menschen van Boeton, Sambawa en andere Overwalsche 
rijken, die gewoonlijk tot de ergste slavernij gedoemd ziju. — 
Kadjawa-djawang, slavernij. 

(ljawi, benaming door de Arabieren met zekere minachting aan 
Inlanders en andere vreemdelingen gegeven. Verg. onaangenaam, 
ongeschikt. 

(Ijowa, bep. djowaka, volk (integeustelliug. van de hoofden), man
schappen, krijgskrachten, lijfvolk, ook: aanhang, sekte. Boegin. 
idem. 

üjohoró, bep. djohoró, bep. djôhoroka, Djohor, eene rivier en 
koningrijk aan den uithoek van het Maleische schiereiland ; v. d. : 
de Djohoreezen ; en v. d. dewijl deze zich vroeger veel aan zee-
rooverij schuldig maakten, in het algemeen geb. voor : zeeroovers. 

Y. 

yaho, Sal. Yaho boerane, schoonbroeder. — Yaho bahine, schoon
zuster. 

R. 

rakka, schrijlings zitten, Boeg. rangka, idem. — Âbaï-rakka, 
vgl. bai' 3. 

rangka, ergens over uitgestrekt zijn; v. d. omvatten. — Pirang-
kakki anâna lalang si-poewe, lett. : een half zonnescherm boven 
het hoofd van zijn' zoon doen houden, hem onder een half 
zonnescherm doen gaan, v. d. hem de regeering opdragen, als 
wanneer hem dit teeken van vorstelijke waardigheid ten deel valt. 

roengka, bep. roengkaya. — Taoe-roengka, jongeling. 
reké. Târeké-reké, aanhouden, niet ophouden.— Nipareké-reké-mi 

ri-iuranna, hij wordt onophoudelijk om zijne schuld gemaand. 
Boeg. padeké-reké, idem. 

ringgi, bep. ringgika, Spaansche mat. Boeg. idem. Mal. en Jav. 
ringgit, idem. Aldus onder de inlanders op Zuid-Celebes genoemd 

' Zie boven blz. 262. 
2 Vgl. boven op paranggi blz. 258. 
3 Zie boven blz. 275. 
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de zilveren muntstukken van f 2 . 5 0 . — Boelaëng si-ringgi, = 
\ bongkala,1, = 10 boelaëng of m a a s 2 . 

ränga. Kayoe parânga, hout met veel en zich wijd uitstrekkende 
takken; v. d. : dparângaï Iyanoe, N .N. heeft veel nakomelingen. 
Boeg. adjoe maparäoga-räuga, idem. 

rappa, plunderen, met geweld verbeurd verklaarde goederen nemen. 
Boeg. rappa, Mal., Jav. en Daj. rampas, idem. 

rapang *, gelijkenis, model. Boeg. idem; v. d. wellicht, wegens het 
beeldsprakige, insgelijks gebezigd voor eene verzameling van uit
spraken der oude vorsten en geleerden (Boeg. latowa), die de 
plaats van onze wetboeken vervangt; of misschien omdat zij de voor
beelden der voorouders als richtsnoer voor rechtspleging volgt. — 
Rapängi, lett. gelijk maken; v. d. ponna ta-narâpangiya pamal-
linna, zoo hij niet gelijk maakt den prijs (van den slaaf), d . i . 
zoo hij uiet betaalt, hetgeen de slaaf aan den ander gekost heeft. 
— Pasirâpanganna Gowa Bone, de overeenkomst, of hetgeen 
overeenkomt, in den Kapang van beide. — Sanrapang, gelijk. 

ranipang, zich uitbreiden, Boeg. rëmpëng. idem. — Parampang, 
wellicht lett.: de handen voor iemand uitbreiden; en v. d. : tegen
houden; weerstaan in rechten; tegenhouden, of: aanhouden, ver
miste slaven, beesten of goederen, met doel om die aan den 
eigenaar terug te bezorgen. 

rapi , bereiken, komen tot , toereiken. — Panrapi , een bereiken, 
komen tot ; bv. : niya, panrapina ri-gaoekanga, er is een komen 
van hem tot de rijkssieraden, d. i. hij reikt tot de rijkssieraden , 
v. d. hij is van vorstelijke afkomst. 

rappoeng , oprapen, verzamelen, ontnemen, wegvoeren, verbeurd 
verklaren, vooral gebez. van den vorst. Boeg. rëppoeng, idem. 
— An;i-an:l-nirappoeng, een vondeling. — Na-toe-niroppoenga, 
auoenna ngâsengi karaënga, sanggenna rângkaka boengoengang, 
anoennaya toe-nirâppoenga, en wat betreft hen wier goederen 
verbeurd verklaard en hun deswegens met geweld ontnomen worden; 
al wat onder het dak van zoo iemands woning gevonden wordt, 
is eigendom van den vorst. 

rampe. Parampe, te bewaren geven, toevertrouwen, Boeg. idem. 
— Pâparampeï, iemand maken tot het voorwerp waaraan men 
te bewaren geeft, iemand iets toevertrouwen. 

rappo, bep. rappowa, vnw. rappongkoc, pinang. — Baloe-rappo-mi, 
lett . : h i j , of zij , is reeds pinang-weduwuaar, of weduwe; gebez. 
van hem, of van haar, die geëngageerd zijnde, dien band nog 
vóór het huwelijk, evenals een tot het sierih-kauwen aan stukken 
gebroken pinang-noot, door den dood verbroken ziet. Wie van de 
twee overblijft, heeft weinig kans meer om te trouwen. En het 

i Zie boven blz. 262. 
"- Zie boven blz. 273. 
3 Vgl. voorts de „Aanteekeningen" blz. 28—56 en "Wilken I I , blz. 90. 
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eemge middel om den vloek weg te nemen bestaat hierin, dat 
zoon persoon naar een pinang-boom gebracht, en daar met het 
hoofd tot drie keeren toe tegen aangeduwd wordt1. — Parappo, 
= pasoló of panjoló, het aandeel in geld of eetwaren, of iets 
anders, dat ieder der gasten na afloop van een partij bekomt 2. 
Ook onder den naam van parappo bekend : het overhandigen van 
eene zekere som gelds door de jonggetrouwde vronw aan de vorstin 
of vrouw des Toemaïlalangs's, of des Gallarrang's, of van welk 
hoofd het ook zij• ». — Rappowi, lett. : vrucht geven ; v. d. in het 
algemeen: beschenken, geschenken brengen. — Parirappo , lett. • 
onder de pinang's rekenen; v. d. als pinang beschouwen, of 
behandelen, d.i. geheel willekeurig met iemand te werk gaan. 
fa-marappo, bep. Ta-murappowa, naam van een huis van de 
vroegere koningin van Gowa te Sombaopoe. Dit huis zou aldus 
genoemd zijn, omdat men bij het bouwen daarvan verzuimd had, 
om den bouwmeester te beschenken (rappowi, of kiyori), gelijk 
de gewoonten vorderden. — Amiri-ta-marappoua karâënga, = 
aml-si-poewena * karâënga, de kinderen van den koning, bij eene 
vrouw van minder' rang, hetzij er een huwelijk voorafgegaan zij 
ot met. (NB. Aangezien alle onderdanen van den koning beschouwd 
worden als zijne slaven; zoo kan hij in dit opzicht met de vrouwen 
van zijn rijk naar goedvinden handelen, volgens de leer van het 
pipi na-pipma, batang na-batanna, vgl. p ip i 5 , en alzoo spreekt 
men bij een' vorst nooit van ami-boeni, of onechte kinderen.) 
Dat zulke kinderen amt-ri-ta-marappona karâënga genoemd worden 
is of naar het paleis Ta-marappo, of dewijl bij gelegenheid van' 
het huwelijk der moeder geene feestelijkheden zijn voorafgegaan. 
Het rappowi is hier dus ook achterwege gebleven. 

répé , breken. Boeg. reppa, bv. : répé adâ-biyasana boettaya, inbreuk 

maken op de gewoonten des lands. 
roilipong, bedekken. — Niparompong, als rompong gebezigd worden ; 

bv : karabaka niparômpoiigi kalóbanga, de takkebossen worden 
gebezigd, om aan te duiden, dat het gat om te visscheii een' 
eigenaar heeft. 

raba , omvallen, doen omvallen, omver gooien; bv. geb van een' 
boom, Boeg. rëbba, Mal. rabah, Jav. rëbah, idem. Eaba-bata, 
naam eeuer boete, lett. beteek.: 't omvallen van een vaandel, 
betaald door den overwonnene, dewijl zijn vaandel als 't ware 
gevallen is. — E;ibaï, omvallen en op iemand neerkomen; bv. 
narabaï kayoe-lompo, lett.: er is een groote boom op hem neer 

av.: 

' V g l . Wit ten IV biz. 12 nt 21 , die tevens mededeelt dat tandviiling als 
teeken van rouw, door de vrouw daarbij plaats vindt 

2 Zie boven het Mak. kadó-pole blz. 245. 
3 Zie boven op pangiyori blz. 246. 
4 Zie boven blz. 260. 
5 Zie boven blz. 254. 
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gevallen, bv. gebez. van iemand die zijne vrouw moet afstaan, 
dewijl de koning van Gowa haar tot de zijne begeert te maken. 

ribii, aanstoot, schande; alzoo = ta-hâllala, het ongeoorloofde; 
v. d. bv.: taëna koeweró ngaure anoe-riba, ik wil geen op onge
oorloofde wijze verkregen goed hebben. Boeg. idem ' . 

rate, i-rate, boven. — Toe-rateya, naam van een rijk, ten Zuiden 
van Makassar gelegen, lett. : de menschen die boven, d.i. in het 
Zuidelijk gedeelte, wonen. 

roentóe. Taroentóe, zich stooten, v. d. : ontmoeten, treffen, Boeg. 
idem. — Taoe-aroentoekaï Anoe ri-bitjara, = toe-miiboyaya, iemand 
die NN. in rechten vervolgt. — Toe niroentóe = toe-nipaboyaï, 
de man die in rechten vervolgd wordt. 

roentoeng, nedervallen, nederstorten, Boeg. roetoeng, Mal.,Soend. 
en Jav. roentoeh, idem. — Karoentoengang, iets hebben, waar
mede men naar beneden stort, naar beueden storten met ; bv. : 
Nakaroentoengaugi tabing, lett.: de steile oever, die afbrokkelt, 
stort met hem naar beneden; d.i.: langs den steilen oever der 
rivier gaande, wordt hij, bij het afbrokkelen daarvan, in den 
afgrond meegesleept. NB. gebez. van iemand , die met zijn gausche 
familie tot den slavenstand vernederd wordt, bv. vanwege het 
wegvoeren van een dausmeid des konings. 

radja, Mal., Jav. vorst, vorstin. Als een Europeaan op Zuid-Celebes 
met een' vorst of vorstin van eenigen rang spreekt, bezigt hij 
altoos het Mal. radja, dewijl e! karaëng ! of: sombangkoe! al te 
onderdanig zou zijn. 

raya, bep. rayaya, 't Oosten. — Opmerkelijk is het, dat men dit 
woord te Bantaëng van het Noorden bezigt, terwijl in de Boegi-
neesche landen adja of oerai het Westen te kennen geeft. Hieruit 
zou men afleiden, dat raya wellicht oorspronkelijk de laudzijde 
beteekent; v. d. ook wellicht de benaming van de Toeraya's, het 
Boeg. To-radja, een soort van bergvolk 2. Anraï, Oostwaarts gaan. 

rêjalâ, bep. rêyalaka , het Port, real, een reaal, Spaansche mat3 . 
Boeg. rëlla; Soend., Mal., Jav. rejal. Op Zuid-Celebes heeft de 
reaal eene waarde van twee ropijen, alzoo 240 duiten. Bij het 
opgeven van een geldswaarde wordt het woord rêyala dikwijls 
weggelaten, en alleen het getal genoemd. 

rara. Ami-rara, bep. ami-raraya, maagd, Boeg. ana-dara, Mal. 
änaq-därah, Jav. rara, en dara, idem4 . 

rinring, wand, muur. Boeg. reuring, Mal. dinding, idem. — 
Karinringang, verschansing. — Akarinringang, met een ver
schansing zijn; v. d. kana takarinringang, woorden zouder ver
schansing, d.i. woorden die voor een ieder te vatten, d.i . : 

1 In den zin van woeker, vgl. Wilken I I , blz. 440 nt 108. 
2 Zie ook beneden op laoe. 
s Zie boven op ringgi blz. 300. 
4 Zie boven op parawang blz. 258. 

t j . dj, nj , njtj, y, r , 1, w, s, a, h. 



ZUID-CELEBES 304 

duidelijk, zijn. V. d. âkarinringang bij het erven gebezigd van 
iemand, die een ander heeft, welke hem voorgaat, als 't ware 
een verschansing daarstclt tusschen hemzelven en den overledene ; 
terwijl marinring gebez. wordt van den naasten erfgenaam, die 
als 't ware deze verschansing uitmaakt. 

roeroeng', volgen, overeenstemmen in het een of ander, enz. — 
Paroeroengi, iemand of iets hebben, waarop men volgt, waarvan 
men vergezeld gaa t 1 ; v. d. : volgen op, vergezeld gaan van; 
bv.: Badji naparoeroeugiya Sâraka Adà-linowa, lett. : het goede, 
dat vergezeld gaat van de Sara en de Ada. NB. het goede, 
hier bedoeld, is het huwelijk, waarbij niet alleen de adat, 
maar ook de sara te pas komt, als wordende door den Priester 
ingezegend. — Nataba roeroengang, lett.: getroffen door het ge
volg, te weten: eener daad, gebez. van iemand, die beboet of 
bestraft wordt, vanwege een daad die men wel niet weet, maar 
toch vermoedt, dat hij gedaan heeft, dewijl wegens de omstan
digheden de suspicie op hem valt. Als bv. het gestolene op 
iemands erf gevonden wordt, beschouwt men hem als den dief, 
zoolang het niet bewezen is, dat een ander het vermiste ge
stolen heeft. — Paroerangang, gezel, volgeling, v. d. : jongen, 
soldaat, onderdaan, enz. 

roeroesoe, afvallen, bv. bladen der boomen. — Roeroesi , iemand 
alles ontnemen, lett.: doen afvallen, wat men hem gegeven heeft, 
zooals de heer soms zijn' weerspanuigen slaaf openlijk pleegt te 
doen; v. d .ook: iemand onterven. 

rawa, irawa, beneden, Boeg. riyawa, Mal. dibawah ; ook gebezigd 
bij het vermelden van plaatsen die ten Noorden van ons gelegen 
zijn. Te Boeloekoemba daarentegen zegt men volgens Donselaar: 
irawa-ri-Bantaëng, terwijl Bantaëug ten Westen van gemelde 
plaats gelegen is. 

r iwa, ;üwa, op den schoot nemen, dragen een kind, Boeg. madiwa, 
idem, Mal. rieba, schoot, op den schoot nemen. — Ampariwangi, 
iemand, of iets, op, of in, een schoot doen zijn; bv. : êróka 
ampariwängi anä, lett.: ik wil mijne kinderen op den schoot 
nemen, d. i . : hen in mijne verwensching opnemen, wanneer ik 
niet de waarheid spreek. 

revvata, bep. rewataya, vnw. rewatangkoe, God, beschermengel, 
beschermgeest, Boeg. dewata, idem. Mal. en Jav. dewata, Sanskr. 
dewata en dëwatya, een godheid van den tweeden rang. Bv. : 
tjalla-rewata, vgl. tjalla (2°) 2. Ook met den naam van kare-
watäug bestempeld de rijkssieraden. 

1 Zie boven op tïnroró blz. 287. 
2 Zie boven blz. 296 en omtrent de voorstelling van deze beschermgeesten 

en hunne vereering, Wilken I I I , blz. 185, 258—263, 358—360; IV blz. 172. 
Voor geesten in den vorm van vogels, vooral tortelduiven, vgl. Wilken I I I , 
blz. 242. 
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loel ïkâ, aloekka, stelen. — Paloekkà, d ie f ' . 
lékii . Niléka, gebezigd van het in staatsie met muziek en pabougka-

sêtang's gehaald of gebracht worden, zoowel van badwater en 
dergel. voor eenig feest als bruiloft en andere, als van menschen, 
bv. : een sanro, een min, enz. Boeg. rilékë, idem. Vooral wordt 
dit niléka (het Boeg. riparola, of soms ook wel rilékë) gebez. van 
het in staatsie overbrengen van bruid en bruidegom uit het huis 
der bruid naar dat des bruidegoms, om daar minstens drie nachten 
te vertoeven 2 . 

l e k ó , bep. lêkoka, blad, v. d. het blad bij uitnemendheid, d. i. het 
sierihblad. 

Lekó-balló, lett. : saguweer-blad, tala-blad, lontar-blad ; v. d. 
dewijl dit blad hiervoor eertijds gebezigd werd , en nog soms ge
bezigd wordt: een handschrift, bv. : lekó-balló-Mangkasara,, een 
Makassaarsch handschrift. — Parilekó, onder de sierih rangschikken, 
v. d.: met iemand handelen al ware hij maar sierih, d . i . : geheel 
willekeurig met iemand te werk gaan 3 . 

l a n g g a , ergens op doen rusten, v. d.: roosteren, braden, enz., v. d. 
ook: van eenige voorwaarden afhankelijk doen zijn, en suspens 
houden. Boeg. idem. — Lébâ-mi koelangga anana lyanoe, ik heb 
de dochter van N . N . en suspens gehouden, gewaarschuwd om 
niet te trouwen, zonder mij daarvan vooraf kennis te geven. 
N B . Zoo iets mag alleen door een' vorst geschieden, die dit dan 
ook soms doet met de dochter van één zijner onderdanen, die hij 
later tot bijzit of ook tot vrouw van minder rang denk te nemen. 
— Barang-barang léba uilangga, goed, dat als 't ware en suspens 
gehouden wordt, d . i . : hetwelk de Overheid bv. gewaarschuwd 
heeft, om niet te verkoopen , als zijnde gestolen goed. 

l i lgo , bep. lagowa, zwager. N B . wel te onderscheiden van ipara. 
Ipara, gebezigd van de betrekking tusschen ons en de broers of 
zusters onzer vrouw. Lago daarentegen duidt de betrekking aan 
tusschen ons en degenen die met een broer of zuster onzer vrouw 
gehuwd zijn. Boeg. sëllalën, idem. —Sipalagowang, tot elkander 
staan in de betrekking van lago. 

l a n g e , wellicht oorspr. : naar buiten komen, uitkomen, uitgaan. 
Boeg. lënge, idem. 

Palange, gestolen goed te recht brengen, terug bezorgen 4 . 
lampang. Palampang of kalampang, voorraadschuur voor de padie, 

paclie-huis. Boeg. palëmpang-ase, idem. 
l i u â , bep. lïpaka, sarong, soort van rok zonder banden of knoopen. 

> Omtrent de toepassing van liet wraakrecht, papoeli, bij diefstal op heeter-
daad, vgl. Wilken I I , blz. 452, 454, 471—472, 494. 

' Zie boven op mânaïkang blz. 292. 
3 Zie boven op parirappo blz. 302. 
4 Zie boven op tempa blz. 281 en op rampang blz. 801. 
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N B . zoowel door mannen als vrouwen gedragen ' . Boeg. idem. 
l i m p o , Boeg. omgeven. — Tana-Djampeya siyagäng limpona, Tana-

Djampeya met omliggende eilanden. 
loeil ipï i , springen, Mal. én Jav. loempat, Boeg. loeppa idem. — 

Loempakkang, doen springen, v. d. : bij verraad overgeven, afvallen, 
ontrouw worden. 

lepii. Lepa-lepa, bep. lepa-lepaya, soort van vaartuig, gemaakt van 
een boomstam. Boeg. idem. Sorong lepa-lepa, lett. : een lepa-lepa 
van wal stooten, gebezigd, wanneer de bruidegom bijna onmid
dellijk na liet zenden der panjoeki (vergel. soeki) nog vóór
dat de nika heeft plaats gehad, zich naar het huis der aan
staande begeeft, om daar te blijven. Vergel. het Boeg. Woordenb. 
op : lepa N°. 2 , waar een klein verschil bestaat. Vgl. ook mijne 
Ethnol. van Celebes, hl. 1 7 , r. 9 v. o. 

Iepé. — Kalepé, iemand, of iets, onder den arm nemen, door den 
arm tegen het lijf aan te drukken. Boeg. idem. — Voorts âka-
lepó ook gebez. van den rechter, die den aangeklaagde a ls ' t ware 
onder den arm neemt, hem als 't ware de hand boven het hoofd 
houdt , en daarom de klacht tegen dien aangeklaagde laatloopen. 

lo i l ipo, bep. lompowa, groot. — Parasangang-lompo, hoofdplaats, 
hoofdstad. — Karaëng-lompo, een groot, v. d. : een regeerend 
vorst, = karaëng-magaoe 2 , in tegenstelling van een gewonen 
karaëng, die alleen den titel van karaëug, doch geen rijk te be
sturen heeft. -— Kalompowang, het groot zijn; v. d. : grootte, 
grootheid, aauzien ; v. d. ook: de teekenen van vorstelijke groot
heid, d . i . : de rijkssieradeu •"'. 

lâpparâ , bep. lâpparaka , vlak, effen, glad, ongeschonden ; Boegin. 
malappä. idem. — Lappari gâoeka, de zaak vlak, of effen, maken, 
v. d. : beslechten. 

lêppoi'ó. Silepporang, samenwoning in één huis , of één kampong. 
Boegin. silepporang, idem. 

l â p p a s s â , bep. lâppassaka, los, bevrijd, ontslagen, afgeloopen, 
afgedaan, verleden, geleden, voorbij, Boeg. lëppa, Mal. lapas, 
Soend., Jav. lëpas, Bat. lopas, idem. — Taëna-pa lâppassa bara-
taya, de vrouw is nog niet voorbij. 

Lappassi, losmaken, bevrijden, lossen, afdoen, enz.; bv. : lap-

1 Omtrent de zware straffen op het bij ongeluk verliezen van de sarong 
in tegenwoordigheid van den vorst, dan wel van het laten vallen van do 
songko (hoofddeksel), vgl. Wilken I I , blz. 477. Van de door Wilken verder op 
blz. 483—484 beschreven straffen verdient opmerking, dat de straf, bekend 
als epéki (Mak.) on ripipi (Boeg.), nl. het tussehen plankjes dooddrukken, in 
Adatrechtbundel VI , blz. 358, ook vermeld wordt voor Benkoelen, doch 
daar wordt zij loegepast met behulp van bainboelatten, bovendien niet als 
doodstraf maar als middel om een verdachte tot bekentenis te dwingen. 

2 Zie boven op gaoe blz. 253, en bundel I , blz. 131 vgg. 
3 Zie boven blz. 249 op kakâraëngang en blz. 253 op gaoekang. Omtrent 

hunne beteekenis en hot verschil tussehen gaoekang en kalompowang, zie 
Wilken I I I , blz. 138—140. 
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passi gâoeka, de zaak afdoen. — Lappassi inrauna, zijne schuld 
afdoen. — Lappassi ânaka, bij de verdeeling van een oneven 
getal kinderen, liet jongste kind als 't ware lossen, d.i . : tegen 
betaling van eene zekere som, tot zich nemen, gelijk gewoonlijk 
door de moeder geschiedt. — Palâppassiyang, bezigen tot lossing 
voor; bv. : angga-pasarana nipalâppassiyangi, de prijs, dien het 
op de markt gold, werd besteed tot lossing van het kind. 

laba, miilabii, komen. — Toe-mtilaba, menschen die komen, vreem
delingen ' . 

laboe, zinken, verdrinken, vergaan, een schip bv. Boeg. idem. — 
Laboe-batoe, aukergeld, soort van belasting, onder andere te 
Tope-Djawa, waar ieder vaartuig, na eenigen tijd geankerd te 
hebben, bij zijn vertrek aan den lomó, of 't hoofd, der plaats 
betalen moet. 

labo, bep. laboka, holte; v. d. : labó-tanga, land, gelegen in een 
vlakte tusschen de bergen, v. d. aldus genoemd: de bergregent-
schappen van de Noorder-districten. 

liinbang, overtrekken, oversteken, overgaan, bv. een rivier of 
berg ; v. d. soms gebezigd voor sterven , als 't ware oversteken 
naar een ander land Boeg. idem. — Silimbaug-limbanna panga-
noewanua, het over- en weer-gaan van elkanders goederen. NB. 
Ziet op een goede verstandhouding. 

lebii, geëindigd, afgedaan, voltooid, verleden, voorbij zijn, v. d. : 
zóó, dat er niets aan ontbreekt, d.i . : volkomen, volstrekt. 
Lébakkaug, afmaken, afdoen, voleindigen, ergens een einde aan 
maken. — Siwalidji nilângeré, na-nilébakkaug-mamo, er wordt 
slecht van één kant gehoord, en dan maar uitspraak gedaan, 
lett. : de zaak afgedaan. — Lébâkkaugi kalenna, de zaak zelf 
uitmaken. Bv. gebez. van iemand, die van diefstal verdacht wordt, 
en zich nu op eens heimelijk wegpakt. — Palébakkaug, voltooiing' 
v.d. beslissing, vonnis, enz.; v. d. : soerâ-palébakkang ri-tappoe-
bitjaranna Daëng Iyanoe , de acte van het vonnis van Daëng N. N. 
•— Palébakkang insgelijks gebezigd van een acte van overlijden. 

làboeroe, vervallen, als afgedaan beschouwd worden, v. d. »ebezigd 
van het vervallen van goederen aan den pandhouder, wanneer 
die niet binnen zekeren tijd 2 gelost worden, Boeg. laboe, idem, 
Jav. loebar, het vervallen van eene rechtszaak; bv. : manna 
mâdjanjdji-mamo laboeroe; tanipalalowaï ri-Bitjaraya, al is men 
ook overeengekomen, dat de goederen binnen zekeren tijd niet 
gelost zijnde, aan den pandhouder vervallen zullen; wordt zulks 
echter niet door den Eechter toegelaten. — Âlaboerang, als ver
vallen beschouwen, bv. alaboerangi anoe napâpitagâllanga, een 
pand als aan den pandhouder vervallen beschouwen. 

1 Zie ook boven op dongkó blz. 290. 
2 Voor verpanding tegen d e v o l l e w a a r d e zie boven op balli-tâgalâ blz. 271. 
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lâmboesoe, bep. lâmboesoeka, recht, in tegenstelling van krom, 
v. d. : rechtschapen, oprecht, v. d. ook: rechtvaardig, billijk, 
Boeg. lëmpoe. 

lima, bep. limaya, vnw. limangkoe, hand, Boeg. idem. — Parilimanua, 
a) iets stellen in zijn eigen handen, d. i . : iets ontvangen, of 
aannemen; v. d. ook: i-naï amparilimaï taoe-djâlloka?, left : wie 
heeft den amokmaker in zijne handen genomen?, v. d. : wie 
heeft hem het eerst ontmoet, of wie heeft hem het eerst aan
gevallen?; b) iets in een anders handen stellen, d.i.: aan iemand 
ter hand stellen, of overhandigen. 

lómó, bep. lómoka, titel van een Makassaarsch hoofd, en ook van 
een bijwijf of vrouw des konings, die van minder' rang is en 
dus niet karaëng of daëug ' genoemd kan worden. NB. wanneer 
de vorst met zulk een vrouw een wettig huwelijk weuscht te 
sluilen; laat hij een ander in zijne plaats naar den Priester gaan. 
Boeg. idem. 

lanti, huldigen, Boeg. idem. — Nilanti-karaëng, als koning ge
huldigd worden. 

late, alate, mâlate, verwelken. 
Ta-iruilate, niet verwelken. 
Palâteyanna Iyanoe , afgesleten, of afgedragen, kleed van N. W.; 

v. d. overdr. van eene verstooten vrouw, ook wel overdr. geb. 
van een bijwijf, dat bij den dood van haren heer verlaten ach
terblijft. 

lôntarâ, bep. lôntaraka, het Jav., Soend. en Mal. lontar, en het 
Bat. otal. Het woord lontar is eigenlijk eene omzetting voor routai, 
en samengesteld uit het Jav. rou, blad, en het Jav. tal, = het 
Boeg. ta, 't Sanskr. täla, en 't Mak. tala, en wordt thans 
eenvoudig gebezigd als benaming voor den tahiboom, of Borassus 
flabelliformis L., van welks bladen men zich bedient, om met 
een stift op te schrijven. V. d. dit lontara ook weder genomen 
voor: een lontarblad ; v. d. een geschrift, een boek, een brief. 

NB. dewijl van dezen tala- of lontar boom ook wel saguvveer 
(balló), komt, al zij het ook niet de echte saguweerboomen 
(Saguerus, s. Gomutus); zoo wordt leko-balló gewoonlijk gebezigd 
voor het tala-blad (lekó), en v. d. voor handschrift en derg. — 
Lôntara-bilang, dagregisters 2. — Palontarang, verzameling van 
geschriften. 

lennä, bep. lênnaka, 't Boeg. lennë, = het Mak. silalo-lima, vgl. 
lalo; v. d. oewang-lenna, comptant geld. — Amalli silennakkaug, 
iets tegen comptant koopen, boter bij den visch. 

létjo. — Létjowang-kana, leenspreuk, verbloemde spreekwijze, als 
men bv. eene minder hoorbare zaak niet bij haren eigenlijken 

1 Zie boven op daëng blz. 291. 
2 Zie boven op bilang blz. 271. 
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naam noemt, bv. ons naar achteren , of naar zekere plaats gaan, 
en dergelijk meer. B. létjo létjo ada, idem. 

ladjang, doen zweven, doen wegzweven, doen verdwijnen; bv. : 
paladjang ri-empo, doen zweven, of verdwijnen, van zijne plaats, 
v. d. : stilletjes weg-, of elders te bewaren, geven, ons verdonker-
manen. NB. gebez. van een' slaaf, die zijne goederen, waarover 
hij, evenmin als over zijn eigen persoon, beschikken mag, buiten 
weten zijns meesters, weggeeft, of door een ander laat bewaren. 

lonjdjó, bep. lonjdjoka. laag, — Baloemalonjdjó, een weduwnaar, 
of weduwe, met lagen, d.i. iemand die meer dan eens weduwnaar, 
of weduwe, geworden is. 

Layaka, bep. Layakaya, aldus in Gowa genoemd de persoon die 
het toezicht houdt over de rijkssieraden l . NB. in Bone genoemd : 
Poewam-matowa ; in Sanraboue, ïalló en elders heet hij Pinati2 . 
Wanneer de geest, die in de rijkssieraden huisvest, zooals de 
Inlanders zeggen, in den Layâka vaart, zoodat hij bv. offerhanden 
daarvoor verlangt, zoo wordt de Layaka een bissoe 3. Men vgl. 
het Jav. nayaka, het Sskr. näjaka, geleider, leidsman, van ni, leiden. 

lâyarâ, Mal., Soend., Jav. layar, Bat. en Daj. rajar, zeil. — 
Palayarang, mast. — Raba-palayaraug, soort van belasting voor 
ieder1 mast één maas, zooveel als: maststrijken 4 . 

lari , rennen, een paard bv. : hard loopeu. wegloopen, vluchten, 
Boegin. idem. — Lariyaug, ergens hard mee wegloopen, v. d. : 
met iemand op den hol gaan, v. d. : eene vrouw schaken", — 
Boeraue-alariyangaï, de schaker. 

Pilarï (NB. vooral niet uit te spreken: pilâri!), wegloopen ten 
opzichte van, d. i . : wegloopen van, d. i . : verlaten, v. d. ook: 
nalaten, achterlaten, bv. goederen, of schulden. 

levé, mede, verbonden zijn met, v. d. : geliefde, man, echtgenoote. 
Silerêkang, samen verbonden zijn, doch meestal uitsluitend ge

bezigd van een man en vrouw buiten huwelijk. 
lorosó, bep. lôrosoka, eigenlijk slechts in het algemeen straf; b v.: 

anne allowa noelângeré-rai sallang lorosonoe, van daag zult gij 
uwe straf hooren ; doch dikwijls bepaald van boete gebezigd6. 
Boeg. idem. 

Lorosang, tot straf, of boete, maken, als zoodanig beschouwen; 
bv. pakadoua-dji taoe-salaya nilorosangi, de beboeting slechts van 
degenen, die misdreven hebben, wordt hun als boete opgelegd, 
d. i. : zij worden naar gelang van hun stand of betrekking beboet. 

Palorosang, tot boete of straf maken voor iemand, v. d : als 

1 Zie boven op Toe-pokó blz. 282. 
2 Zie boven blz. 256. 
3 Zie boven blz. 274. 
4 Zie boven op râba blz. 302. 
••> Vgl. Wilken"I , blz. 165, 192, 485: I I , blz. 155—456. 
6 Vgl. boven op pitabäi blz. 282. 
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boete of straf vaststellen voor iemand ; v. cl. : palorosang k a s a W 
iemand eene straf of boete opleggen. 

lalang, i-lalang, binnen, Boeg. rilalang, idem. — Toe-maïïalang, 
titel van een zeer voornaam ambtenaar in het rijk van Gowa 
door wiens handen alle zaken van eenig gewicht behooren te gaan' 
aldus genaamd wegens de intieme of nauwe betrekking, waarin 
de toe-maïlalang tot den vorst staat. — Koepaïlalang ballakoe 
ik geef mijn huis tot pand, lett. : het tot pand geven van mijn 
huis breng ik binnen, wil ik begrepen hebben onder, de condities 
waarop gij mij geld voorschiet. N.B. dit b.v. geantwoord op dè 
vraag: Apa koetâgalâ? ' — Koepaïlalang bonena ballâkoe, te 
weten: ri-sapattakoe, lett.: ik neem op, of sluit in, te weten • in 
mijn eed, al wat in mijn huis is. Zin: //Moge dit alles vervloekt 
//zijn wanneer ik onwaarheid spreek!// Vgl. ampakânaboettângi, 
op: kana 2 , en ampariwaugi anu, op: riwa ». 

lalo, langs of voorbijgaan, bv. een huis; doortrekken, bv. eeu 
land; v. d. : a) overschrijden, overtreden; b) er doorgaan , kunnen 
mogen, v. d. ook gebezigd bij wenschen, vgl. 't Jav. laloe, weg
gaan, verwijderd. Mal. laloe, voorbijgaan, doortrekken, over
trekken, uit den weg gaan, overtreden, enz., Boeg. idem, — 
lilalowi, lett.: iemand of iets maken tot het voorwerp waar men 
voorbij gaat, v. d. : de grens van iets overschrijden, een voor
schrift overtreden. — Palalowang, a) vergunnen, toestaan aan 
iemand; bijv.: napalalowang-djinjdjo tanaua, en hij liet hem dat 
land van hem maar behouden; b) lett.: iemand, die een ander 
voorbij-, of weg-, laat gaan; v. d. gebez. van den man, die zijne 
vrouw verstoot, en ook wederkeerig van de verstooten vrouw 
— Palaio wangang, = palalowang; bv. na-nipalâlowangang-mo si-
polong ri-patannaya ballâ, hem wordt een gedeelte van het huis 
door den eigenaar afgestaan. — Pâpilalowang, iets bezigen om 
mee door te trekken alle landen, bv. koopwaren. — Silalo-lima 
m elkanders handen overgaan, v. d. : silalo-lima-pi gebez. wanneer' 
men de koopwaar, en het geld daarvoor, als 't ware terstond in 
elkanders hand laat overgaan, elkander dadelijk ter hand stelt-
wij zouden zeggen: boter bij den visch, compant *. 

I l l l , rondgaan, omgaan. Boeg. idem. — Karaëng-palili, vasallen, 
leenmannen, lett.: vorsten der omliggende streken5. 

lo l i , bep. loliya, een handvol van pitten gezuiverd kapas, die men 
om een langwerpig rond houtje, palatting-paloliyang genaamd, 
gewikkeld, en er alzoo een pijpje van gemaakt heeft, Boeg. idem. 
— JNiloli, tot een loli gemaakt worden. — Niboeboe-loli, of: 

' Zie boven de woorden op diarré blz. 299. 
2 Zie boven blz. 246. 
3 Zie boven blz. 304. 
4 Zie ook boven blz. 308 op lennà. 
6 Voor het onderscheid tussohen hen, zie boven op pasiyadjlngang blz. 264. 
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boeboe-loli, lett. : als 't ware gelijk een loli, van de palatting-
paloliyang afgeschoven worden, en dus geheel naakt, of alleen, 
overblijven, geb. van een' man of vrouw, die bij de echtschei
ding ' zoo goed als niets mag medenemen. De man bv. behoudt 
in zulk een geval slechts één sarong, één broek en één hoofd
doek, de vrouw enkel één sarong en één baadje. Men vgl. solari 
op solara,. 

lolo, bep. lolowa, vnw. lolongkoe, jong. — Karaëng-lolo, jong 
vorst, v. d. : kroonprins. — Kali-lolo, jong Opperpriester, v. d. : 
de man , die bestemd is om den Opperpriester later te vervangen. 

lollong (1°), in den bek nemen; bv. geb. van honden, katten. Boeg. 
idem. V. d. overdr. gebezigd van menschen, die evenals een hond 
het een of ander zonder vergunning wegnemen. 

l o l l o n g (2°), ergens mee verbonden zijn, ergens mee samenhangen, 
ergens bij behooren; v. cl. : met, benevens, enz., Boeg. idem; bv. : 
boettaya lollong bonena, het laud met zijne bewoners. — Lollong 
gâoekanna Gowo, hetgeen behoort bij de rijkssieraden van Gowa, 
v. d.: al de rijkssieraden van Gowa. 

Joloi'Ó, vloeien, stroomen, Boeg; solo, tjoló, idem. — Lólorang, 
afstammeling. 

lawa, beletten, verhinderen, tusschen beide komen, temmen, be
dwingen, Boeg. idem, Soend., Jav., Mal. lawan, weerstaan, 
tegenstand bieden. 

Palawängi, ten gevalle van iemand beletten, bv.: nipalawangi 
pâsara karâënga, dat is: er wordt op een markt verboden, om 
aan iemand anders dan aan den vorst te verkoopen. — Palawa, 
benaming van eene som gelds, die de bruidegom tegelijk met de 
soenrang zendt, en die als 't ware moet voorkomen, dat men 
de soenrang afweert. Voorts palawa ook gebezigd voor het geld, 
dat de begeleiders van den bruidegom geven moeten aan hen, 
die den bruidegom quasi tegen willen houden, wanneer hij opgaat 
naar zijne bruid (naï kaleuna boentïnga 2). 

lowe, bep. loweya, oud woord, = lompo, groot. — Karaëug-lowe, 
groote vorst, naam van een' afgod in de omstreken van Bantaëug. 
Verg. Ethn. v. Zuid-Celebes, bl. 92 -\ — Bâllalowe, groot, 
v. d. vorstelijk, huis. Zie balla 4. — Lompo-lowe, verschrikke
lijk groot. 

lassoe, geboren worden, Boeg. lëssoe, idem. — Kalassoekang, ge
boorte. — Aua-kalâssoekanna, geen aangenomen, maar zijn 
eigen kind. 

lesang, op zijde schuiven, v. d. : plaats doen maken, verwijderen, 
afschaffen, vernietigen. — Taoe-tinang talesang-lesang, de slaven, 

1 NI. in geval van overspel. 
2 Zie boven op naï blz. 292. 
s Vgl. Wilken I I I , blz. 263—265, en boven blz. 2ö6 op pinati. 
* Zie boven blz. 270. 
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die nooit verwijderd, of vervreemd , zijn. — Palêsangi riyêmpo-
wanna, iemand uit zijne betrekking verwijderen. 

laóe, bep. laoeka, vgl. 't Soend., Jav., Mal. laoet, zee. Dewijl 
men te Makassar de zee aan de West-zijde heeft, zoo beet het 
Westen in het Mak. laóe. NB. Te Bantaëng geeft ditzelfde woord 
het Zuiden, en in Bone, gelijk ook in de Bergregentschappen, 
het Oosten te kennen ' . — I-laóe-adallé anraï, aan de Westzijde 
(dus aan den kant van Mekka, Medina en andere heilige plaatsen), 
met het gezicht naar het Oosten. NB. dit is volgens den Makassaar 
de beste zitplaats iu een huis. 

Kalaóe, Westwaarts gaan, of zich begeven. NB. terwijl wij 
slechts eenvoudig zeggen gaan, of zich begeven, bezigt de Inlander 
daarvoor dikwijls: zich West-, of Oostwaarts, zich Noord-, of' 
Zuidwaarts, begeven, bv. : rowasa kalsóekoe, tijdens mijn West
waarts gaan, gezegd door iemand, die zich van Gowa naar Ma
kassar, of van Makassar naar Java, begeeft. 

lâheré, bep. lâhereka, zichtbaar, duidelijk, uitwendig. Boeg. lâhe-
rang, idem. •— Nika-lâheré, lett. : uitwendig huwelijk, v. d. : de 
inzegening van het huwelijk door den priester. NB. staat tegen
over: nika-bateng; vgl. bateng 2. 

Bangi lâheré-bateng, lett.: nacht van het uit- en iu wendige, 
en hiermede aangeduid : de nacht waarin het mesóe-mesóe der 
jonggehuwden (vgl. esóe) een einde neemt, en zij zich als't ware 
met elkander verzoenen-'1, zoodat nu de coïtus plaats vindt, en het 
huwelijk alzoo van nu af aan niet slechts uitwendig voor den 
priester, maar ook inwendig binnen de bedgordijnen gesloten is. 

W. 

waka, goederen in de doode hand. 
wakkelé, bep. wakkeleka, iemand, wieu men iets toevertrouwt, 

zaakgelastigde, zaakwaarnemer, voogd, ook wel volmacht. Boeg. 
idem. — Wakkelé-djalang, of -djappa, speciaal zaakgelastigde4. 
— Wakkelé-borong 5, of lompo s , generaal zaakgelastigde. 

wâtassâ, bep. wâtassaka, = kalawasseng, grondgebied, Boeg. âtasii, 
idem, Jav. en Soend. watës, Mal. bâtas, grensscheiding; bv. 
watassiikoe, mijn grondgebied, de plaats waar ik heer en meester 
ben, bep. mijn huis. 

wara, = ara =s Noord. NB. Te Bantaëng wordt wara gebezigd 
voor het Westen 6. 

1 Vgl. Wilken IV, biz. 3K6, en boven biz. 202 op naï , biz. 293 op naoeng, 
biz. 303 op raya , biz. 304 op rawa en beneden op wara biz. 312. 

3 Zie boven biz. 265 en 291 op nika. 
3 Sikabadji, boven biz. 267. 
1 Zie boven biz. 299. 
5 Zie boven biz. 269 en 306. 
0 Zie boven nt 1 op laoe. 
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wârisi, bep. wârisika, erfgenaam. 
wali, = ball. a — Siwali, of: siwaliyang, aan één zijde, Boeg. 

sewali. — Ngalle siwalli, het aan één zijde nemen, d.i. partijdig zijn. 
walli, bep. walliya, naastbestaande, de persoon, wiens toestemming 

tot het huwelijk van een meisje of vrouw vereischt wordt, zooals 
vader, grootvader, broeder, oom of neef, en die ook de bruid 
bij de voltrekking van het huwelijk voor den priester vertegen
woordigt. Bij gebrek aan na-familie kan ook de priester, of het 
hoofd, vau de plaats, als walli optreden. Boeg. walli, idem 2 . — 
Ta-makoelleyaï angawalli baïneya, de vrouw kan niet als walli 
optreden. 

wasi (1°), erflater. 
w a s î (2°), executeur. 
wasiya, testament. 
Wâselé [of wâsili] , bep. wâseleka, inkomst, opbrengst. Boeg. idem , 

Jav. en Soend. asil, Mal. 'häcil, idem. 

S. 
sakkâ, bep. sâkkaka, reiniging, en v. d. gebezigd van het geven 

van een gedeelte zijner bezittingen tot aalmoezen aan de armen 
of tot godsdienstige einden, om daardoor het overige gedeelte 
te heiligen. Zulk een sakka geeft de Mander meestal na gelukkig 
volbrachte handelsreis, of zoo hem eenig ander geluk ten deel 
gevallen is ; NB. dit geschiedt inderdaad, uit vrees dat zij anders 
geen zegen op hun rijkdom hebben zullen. Vooral echter verstaat 
men onder sakkâ: het geven van een deel vau den oogst aan 
den priester. Boeg. sakka, Mal. zakat, Jav. djakat. 

siko, binden, bindsel; v. d. : bos, bundel, knoop, band, strik, enz., 
Boeg. siyó, idem. — Nisikó-bangkeng, gebezigd van het ver
drinken wegens overspel of bloedschande ; dewijl het binden der 
voeten hierbij plaats heeft, — Sikóki bâllaka, letterl. : het huis 
binden, en hierbij te denken aan de symbolische gewoonte van 
den zendeling, om bij het overbrengen van eenig dringend bevel, 
bv. bij het oproepen ten strijde, een stuk touw of kaleleng om 
één der palen van het huis, werwaarts hij afgevaardigd is, te 
binden. Hierdoor wordt het uitgevaardigd bevel dubbel dringend 
en verbindend. 

SOeki. — Panjoeki, bep. panjoekiya, het zenden van gebak en 
andere geschenken aan de bruid door den bruigom. Dit geschiedt 
na het brengen van de soenrang. Vgl. Ethnol. van Zuid-Celebes, 
bl. 27 ••. 

saga, bep. sagaya, saga, rank met boonen, waarin 5 à 7 pitjes 

i Zie boven blz. 270. 
'- Zie boven blz. 280 op tappé. Wijze van voltrekking: Wilken 1, blz. 557. 
3 Zie boven op sorong !epa-lepa, blz. 306. 
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of korrels zijn, voor de eene helft rood, voor de andere zwart, 
die men gewoonlijk bezigt om goud mee te wegen, Abrus preca-
torius L. Boeg. katja, idem ' . 

sanggó, iets aannemen, er voor instaan, Boeg. sanggde, idem2, 
Jav. sanggoep, op zich nemen iets te doen bv. — Sanggó naroe-
roengiya, een aannemen (van het woord), waaromtrent men over
eengekomen is, d.i.: een verbond. (Siur. K. G.) — Sanggoki, 
instaan, of borg zijn, voor iemaud ; bijv.: iirnï sanggoki-ko?, wie 
is uw borg? — Toenasânggokiya, de persoon voor wien men zich 
als borg gesteld heeft. 

sanging, geheel, alles, uit één stuk, zuiver, onvermengd ; — Karaëng-
sanging, of: anâ-sanging, een kind van zuiver vorstelijk bloed, 
wiens bloed nog wit is als het sap van den tângkoel'de-boom, 
daar het nog geheel Hemelseh of Onderaardsch bloed is, volkomen 
vrij van vermenging met het roode bloed der wereldlingen 3. — 
— Sfmgingi, ânjângingi, iets geheel hebben, of krijgen; bv. 
ânjângingi baïueya anâ-tawa, de vrouw krijgt bij de verdeeliug 
al de kinderen, te weten: wanneer de huwelijks-gift niet vol
daan is 4 . 

Singarâ, 1°. bep. singaraka, helder, helderheid, daglicht, glans. 
— Tipana-djintoe singard, na:teyaï inakke anganakkang-ko, lett. : 
het was te vroeg dag voor u (gij waart te vroeg uit den moeder
schoot voortgekomen); anders zou ik u stellig gegenereerd hebben. 
Zin: ik beschouw u compleet als mijn kind. 

2°. manen, om geld bv., Boeg. singa, idem. —Âsingara, pareké-
reké, onophoudelijk manen. — Soera-pasingara, rekening. 

sainpa, bep. sâmpaka, ambtgenoot, Boeg. gona, idem. — Sampakoe, 
mijn ambtgenoot 5. 

sapóe, maujapóe, gebez. van de voldoening der som, welke de 
moordenaar tot vernietiging der bloedschuld r' voldoen moet 7, 
zijnde de in geld getaxeerde waarde van den gedoode. B. tokkong, 

1 Zio ook boven op nani blz. 292. 
2 Omtrent het verschil tussohen de borgen taoe sanggo en taoe tódó, zie 

boven blz. 284. ' 
3 Vgl. Wilken I I I , blz. 260 nt 679. 
4 Omtrent deze kinderverdeeling zie ook boven blz. 252 op gayang; blz. 252 

op goelêweré; blz. 255 op taoe-poetta; blz. 260 op poewe boelo; blz. 262 op 
bakapo en blz. 275 op baï. 

Hot lossen van het jongste oneven kind door de moeder heet lappâssi-
ânaka, boven blz. 307, ook soossoeng, zie beneden blz. 326. Vgl. Wilken I , 
blz. 860-362 , 364; I I , blz. 100, 197, 211. 

6 Zie boven op djoeloe blz. 299. 
6 Zie boven blz. 258 op poeli, blz. 268 op bayarà, blz. 271 op balli njawa 

en blz. 273 op pabalassang. 
7 Eene uitzondering hierop is het mate-mi na-onjdjó tedong, zio beneden 

op onjdjó, nl. het loopon tusschon danser en dansmeid, vgl. ook Wilken I , 
blz. 602—603; I I I , blz. 390—391. Omtrent het wegvoeren van een dansmeid 
(padjogé) van den vorst, zie boven blz. 303 op roentoeng. 
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id. i — Ponna uiya, maradeka araoeno ata; nasapóeki, zoo eeu 
vrij man een' slaaf doodt, moet hij diens waarde in geld voldoen. 

Manjapóe-mi toe-àlôkokiya , poenua m;inassa-mo matenna anjdjo 
ri-lokóna, hij die de wond heeft toegebracht, moet de in geld 
getaxeerde waarde van den gedoode voldoen, zoo het ten minste 
bewezen is, dat de dood het gevolg is van die verwonding. 

Poenna taoe-todjeng niboeno, nisapóe-toedjoewi, enz., zoo een 
gegoed mensch gedood wordt, moet men daarvoor zeven tai, of 
zes en vijftig reaal, voldoen. Duidelijkheidshalve spreekt men ook 
soms van sapóe-mate, ter onderscheiding van sapóe-tallassa 2. Dit 
laatste bedraagt de h e l f t van iemands in geld getaxeerde waarde, 
en strekt tot voldoening niet van dooden, maar van levenden. 
Wanneer deze bv. door eens anders wapen verwond, of ten 
ODrechte voor een parrakang uitgemaakt zijn, zoo ook, als zij 
valschelijk van moord of overspel beschuldigd zijn3 . —^ Sapóe-
pangalle-pepé, voldoening wegens het dooden van een' slaaf, 
men zie: pangalle-pepé, op: alle. 

Pasapóe, of: panjapóe, de som die tot bovengemeld doel 
voldaan moet worden. 

Sapoekang, tot voldoening van iemand eeu zekere som betalen, 
bv. : ua-iya nasapoekangi taoe naboenowa, naparé kasaläng, de
zelfde som die hij betalen moet om den vermoorde te voldoen, 
beschouwt hij ook als boete, d.i.: moet hij nog bovendien als 
boete betalen. 

sampoe, bep. sampoewa, Mal. soedara sapöëpöe, neef (cousin), of 
nicht (cousine) ; wel te onderscheiden van kamanakang, het Pransche 
neveu, nièce, Boeg. sappo. — Sampoe-sikali, broed-ers- en zusters
kinderen. — Sampoe-pinroewang, de kinderen van de broeders-
of zusterskinderen4. — Sampoe-pintalloe, de kinderen van die 
kinderen, en zoo voorts. Vgl. poepoe.—Van sampoe-sikali, nicht, 
afgeleid: sikali, hetwelk schertseuderwijze gebezigd wordt van de 
bijzit of vrouw; bv. lanipa-sako maë sinampere, sikalïl, kom eens 
even hier, meid!, lett. : nichtje! Sampoewang, iemand tot zijn 
sampoe (neef, of nicht) hebben. 

sampe. Pasampe, iets ergens over hangen, Boeg. pasappe. — Toe-
nipâpisampeï djemang, iemand wieu eeu betrekking tijdelijk is 
opgedragen, als 't ware maar over de schouders gehangen. 

sapo, Sal. huis. — Sapo-lowe, groot huis; v. d. ook zoo genoemd: 
de eerste regent zelf. 

sipâ, bep. sipaka, hoedanigheid, eigenschap, aard, karakter. — 

1 Omtrent het verschil tussohen sapoe on tokkong, zie dit woord boven 
blz. 278, en omtrent towra (Boeg.) of tonra (Mak.) zie boven blz. 287. 

2 Zie boven blz. 289. Vgl. ook toenroeng-sapoe, geeselen, boven blz. 287. 
a Op het valschelijk beschuldigen van brandstichting zou echter do sapoo-

mate s taan, tenzij het een schuur of dergelijke geldt, Chrest. blz. 40—41. 
4 Zie boven blz. 256 op pindoe. 

t j , dj, nj , njtj, y , r , 1, w, s, a, h. 



ZUID-CELEBES 316 

Sipâna balóe-baloeka, de hoedanigheden, v. d. : de manieren van 
handeldrijven. — Asipii Djawa-djawa ' , manieren van een gering 
mensch hebben. 

soempa, bep. soempaya, eed, vloek, Boeg. tanro, idem2 . 
Seppe, bep. seppeka, samengetr. uit: siyeppé, van eppé, buur. 
sapatta, bep. sapattaya, eed. Jav. en Soend. soepata, of sapata, 

vloek, vervloeking, eed. Sanskr. sjapatha, vervloeking, verwen-
sching, eed. — Masapatta, zweren3. 

samba, beweeren, verklaren dat iets is, bijv.: koesamba-ataï, ik 
beweer (verklaar), dat hij mijn slaaf is. Ygl. tanrasa 4 . 

sabi, bep. sabiya, vnw. sâbingkoe, getuige, getuigenis. Boeg. idem. 
= Kasabiyang, of: pangasabiyaug, getuigenis. 

Sabiyang, = sabi. 
Pâpisabiyang ri-iyânoe, ten opzichte van het een of ander getui
genis afleggen bij iemand ; omtrent het een of ander kennis geven 
aan iemand. — Ponnoe mamâlli apa-apa, na-ta-noewasseng-badjika 
kabat-toewanua, maë-ko papisabiyangi ri-kapala-bitjaraya, zoo gij 
iets koopt, en niet recht weet, waar dat goed van daan komt; 
moet gij daarvan aan het hoofd van het Bestuur kennis geven. 

saboe, duizendtal, Boeg. sëbboe, Jav. e woe, idem: 't Jav. se woe, 
één duizend. — Saboe-kati, een soort van boete, te betalen door 
hen die in den krijg overwonnen zijn, wanneer het land geheel 
veroverd en verwoest is, of ook wanneer men hiervoor beducht, 
zich nog bij tijds overgeeft ; bestaat volgens den koning van Gowa 
(1881) altoos uit 888 reaal en 88 duiten. Doch volgens den 
koning van Sidenreng, . . . ., heeft men in de Boegineesche 
landen onder sëbboe-kati te verstaan eeue boete van 8888 reaal 
+ 88 duiten. Men vergel. mijn Boeg. Woordenb. op sëbboe s . 

samboeng, lasschen, samenlasschen, aanhechten, Mal., Jav. idem. 
Boeg. simpoeng of sompoeng. — Samboeng-bawa, de vertrouweling, 
die als het ware den mond zijns zenders aan het oor van hem 
tot wien hij gezonden wordt, vasthecht, met andere woorden : die 
de boodschap zijns zenders overbrengt. 

sambe, vervangen. Boeg. sapi, soell'e, selle, idem. — Sambena, 
iemand's vervanger. — Toe-sambe taoe-to-wana, de man die 
iemand's ouders vervangt, v. d. : een voogd. — Soera sambe-
oewang, wissel. 

Sambeï, doen vervangen; v. d. : verwisselen, verruilen. — Sambeï 
areuna, zijn' naam tegen een' ander' verruilen, of veranderen0. 
— Sambeyang boekoenna, iemands beenderen vervangen, d.i.: 

1 Zie boven blz. 300. 
3 Zie boven blz. 263 op Uambang. 
3 Zie boven op bambang blz. 263. 
1 Zie boven blz. 287. 
s Vgl. ook boven blz. 273 op bowong en, omtrent kati , boven blz. 215. 
<• Omtrent de ui tdrukking: nasarnbeï patjerâna, zie boven blz. 296 op tjerà. 
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iemands werk verrichten, in iemands plaats dienen. — Panjam-
beyang, plaatsvervanger. — Toe-pasambe, wisselaar. 

SObii", bep. sobaka, het Jav. sobat, gezel, vriend, bondgenoot, 
Arab, vriendschap. — Pasobakkang, bondgenootschap. 

somba, = 't Mal, soembah, aanbidden; ook gebezigd van het eer 
bewijzen aan zeer hooggeplaatste personen; hetgeen hierin bestaat, 
dat men hen gedurig aanspreekt met sombangkoe. Jav. sëmbah, 
B. sompa, idem. Dit anjomba ook wel gebez. evenals mange 
manaïkaug, van het kortstondig bezoek der jonggetrouwden bij 
de ouders van den bruidegom. Vgl. op: nat 1 . Somba ook = 
karaëng i . — Pasomba, doen aanbidden, of huldigen, v. d. tot 
onderwerping brengen; bv. napasômbâmi pokena, zij hebben hunne 
lansen ten teeken van eerbied met het lemmet naar boven ge
houden. NB. wanneer de Inlander het lemmet naar beneden ge
richt heeft, is dit een teekeu, dat hij de piek zoo aanstonds denkt 
tè gebruiken, van daar is zulks strengelijk verboden in tegen
woordigheid van den vorst. 

sabânnara, bep. sabânnaraka, een ambtenaar, die de betrekkingen 
van havenmeester en ontvanger-generaal van tollen en andere 
belastingen in zich vereenigt. Boeg. sabënnara. 

SÔmbalâ, bep. sorobalaka, zeil, Boeg. sômpë, idem. — Sômbahi-
nitâba-tanga, lett.: een zeil dat in het midden geraakt is, te 
weten; met een roode streep, v. d. een zeil dat een roode streep 
in het midden heeft. NB. Zulk een zeil mag enkel door vorstelijke 
personages gebruikt worden. — Iya-sëng mänjombalang, hij die 
alles doet zeilen, het bestuur in handen heeft, regent of vorst is. 

sima, bep. simâya, a) een zeker gedeelte van de opbrengsten van 
een land ten behoeve van het Bestuur : vertiening ; b) een zeker 
gedeelte van de koopwaren, die per prauw getransporteerd moeten 
worden, ten behoeve van poenggawa, anakoda en anderen: vracht. 
B. idem. 

Onder het Gouvernement moet men op Celebes van de 100 
basse's padie altijd 10 basse's, elk 12 katti's wegende, in gelds
waarde afstaan (si-bilängang basse, asoeloe sampoelo), terwijl men 
de 100 basse's berekent tegen f 14. De vertiening geschiedt op 
tweeërlei manier. Nu eens maakt men de berekening als het 
o-ewas nog op het veld staat, dit heet: sima-pënteng, of staande 
vertiening, men zie op: ënteng. Dan eens wacht men, totdat het 
gemaaid en opgestapeld is, van waar de benaming van sima-lamporó. 

De vracht wordt gewoonlijk op vier manieren berekeud : 
1° heeft men: sima-tappa, of -ipâutani, waarbij men 1 van de 11; 
2° heeft men: sima-ilalang, waarbij men 1 van de 10; 
3° heeft men: sima-tarroesóe, waarbij men 2 van de 12; 

1 Zie boven blz. 292 en 305 op nilékâ. 
"- Zie boven blz. 803 op radja. 
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4° eindelijk heeft men sima-ljeko, -tjétjeng of -djekong zooveel 
als: valsche, of onbillijke, vracht, waarbij men zelfs 5 van de 
15 moet betalen. 

Bovengemelde sima-tappa of -ipaiitara, waarbij 1 van de 11 reaal 
betaald wordt, heet ook sima-biring, omdat die oorspronkelijk 
slechts voor het per prauw vervoeren van goederen langs de kust 
berekend wordt. Later werd die vracht ook berekend voor goederen, 
die veel plaats innamen (baloe-baloe rompa). V. d. insgelijks ge
sproken van: sima-rompa. In tegenstelling hiervan heet de vracht 
voor goederen van waarde de weinig plaats innemen (daneeäneane-
mamasa) : simamamasa. 

Asima, a) tienden innen; b) vracht invorderen. 
Siimatoela. Boeg. overeenkomen ; v. d. : bage-laba samatoela. Vgl 

bage-laba ' . 
samaya, bep. samayaya, gelofte, Boeg. samadja, Jav. samaja, 

belofte, Sanskr. samâja, tijd, termijn, overeenkomst, — Âsamaya 
eene gelofte doen. ' 

Samara, algemeen, gemeen, gewoon. Boeg. sama, idem. — Taoe-
sâmara, het gemeen '-. — Basa-sâmara, gemeene taal, in onder
scheiding van : hoftaal. — Bâdji, napasâmariya sikontoe bonena 
alanga, het goed, dat al de bewoners der wereld met elkander 
gemeen hebben, met andere woorden : dat zii allen naiaeen d i • 
het huwelijk 3. J ' "' 

Sidakka, bep. sidakkaya, tegenwoordig, of wettelijke gave 4 , geb. 
om aan te duiden: een vrijwillige gave; v. d. : aalmoes, offer-
maal, godsdienstig feest. Boeg. sidëkka, idem. — Asidakka ri, 
aalmoezen geven aan. 

soenna, bep. soenuake, besnijdenis, besnijden. Boeg. idem 5 . 
Sara ([<•), bep. sâraka, wet, en wel bepaald gebezigd van de kerkelijke 

of geestelijke wet «, v. d. ook : degenen die belast zijn met' dé 
handhaving dier geestelijke wet. Boeg. idem. — Amt ta-nasabi 
sarâ, een kind geboren uit een onwettig huwelijk , uit een huwelijk 
dat niet volgens de sarat gesloten is. 
^ (2°) bep. sâraka, voorwaarde, bepaling, vereischte, bv. : sarana 
angaua-kôdaiyaï bisêyanga, de vereischten van den anakoda. — 
Parana kasoerôwanga, de vereischten van het soero-schap, van 
een soero. — Sarana mahitjaraya, bepalingen omtrent het be
handelen van rechtzaken, of ook: de vereischten eener goede 
behandeling van rechtzaken ". Boeg. idem. 

1 Zie boven blz. 262. 
2 Vgl. Wilken I , blz. 460. 
3 Zie boven blz. 304 op roeroeng. 
4 Zie boven blz. 313 op sakkâ. 
6 Vgl. Wilken IV, blz. 210—211. 
« Zie boven blz. 304 op roeroeng en blz. 291 op nika 
7 Opgenoemd beneden blz. 335 op oerâ. 
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Sarakkang, tot voorwaarde of vereischte stellen, bepalingen maken. 
(3°) — barakkä 1 ; v. cl. : koesarakkang-mi anne ri-kaoe, ik geef 

u dit als barakka. 
sanra. Vgl. het Boegineesche tasanra, verpand zijn, en pasanra, 

verpanden, hetgeen ook soms in de Makassaarsche kelong's voor
komt. V. d.; sanra-poetta 2. 

sanraug, = uitnoodigen, een sanro, of Inlandsche dokteres, ver
zoeken, om hetzij bij een kranke, of bij een kraamvrouw, te 
komen. NB. beter bedient men zich van téna. — Sanrang, 
pasanrang, panjanrang, hetgeen men meebrengt, als men de sanro 
komt roepen. NB. ook hiervoor liever gebezigd : patena. — Meer 
gebruikelijk is sanrang, pasanraug, of' panjanrang voor het loon 
in geld of eten, of kleeren, of wat het ook zij, waarvoor men 
van een goeroe de een of andere erang erlangt; of ook een saradasi. 

Siiring, voeleu, gevoelen, ondergaan, merken, bemerken, Boeg. 
sëdding. 

Panjaringanna boettaya, de misdrijven die de welvaart des lands 
verstoren; bv. bloedschande, verkrachting van recht en billijkheid, enz. 

sanroe, bep. sfmroeka, groeutelepel. Boeg. idem. — Asoero-sanroe 
gangang, lett. : groente laten opscheppen met den lepel. NB. Dit 
geschiedt nu met dezen, dan met dien lepel. 'Daarom deze phrase 
toegepast op hem, die een bevel, dat hij van den koning ont
vangen heeft, in stede van het zelf ten uitvoer te brengen, aan 
anderen overdraagt, zoodat dit van den een op den ander overgaat. 

savo. Boeg. loon. — Asaro-mase, gunst tot loon trachten te ver
werven ; v. d. : voor Gods loon arbeideu, v. d. bv. een ambtenaar, 
die op reis is, een eind wegs vergezellen, zonder daarvoor eenig 
loon te trekken. Zoo ook gebez. van de hulp bij gelegenheid van 
een feest ten hove, door de onderdanen verleend, dewijl zij dit 
geheel voor niets plegen te doen , alleen om de gunst van hunnen 
vorst te verwerven, zijn hart te winnen. 

sanro , bep. saurowa, soort van Inlandsche dokter of dokteres, Boeg. 
idem. — Sanro pamana, vroedvrouw. — Pasanrowaug 3 , het loon 
voor de sanro. 

soenrang, huwelijksgift 4. — Asoenrang, huwelijksgift 4 geven. 
Deze soenrang bestaat naar gelang van den stand der bruid 

in de navolgende sommen, waarvan later, ten minste bij een 
formeele bruiloft, een gedeelte door de bruid teruggegeven wordt, 
als van een soenrang van 12 reaal: 4 reaal; van een dito van 

i Zie boven blz. 269. 
2 Zie boven blz. 255 op poetta, blz. 271 op balli-tâgalà en blz. 307 op 

làboeroe. 
3 Zie boven blz. 319 op sanrang. 
* Liever: bruidschat. Het betalen er van heet ook tjallâ (1°) of an jorong, 

zie boven blz. 296 en beneden blz. 321 op sorong. Vgl. Wilken I , blz. 364—365 ; 
positie der vrouw, aldaar blz. 260, 355—366. 
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20 reaal: 5 reaal; vau een dito vau 22 reaal: 6 reaal; van een 
dito van 24 reaal: 7 reaal; van een dito van 26 reaal: 8 reaal; 
van een dito van 28 reaal: 12 reaal; van een dito van 44 reaal: 
20 reaal; en van een dito van 88 reaal: 40 reaal. (NB. Zoo de 
soenrang meer dan 88 reaai bedraagt, wordt dit meerdere bij 
het terugzenden niet in rekening gebracht, maar als' een geschenk 
beschouwd.) Dit terugzenden geschiedt als 't ware ter tegemoet
koming in de vele kosten, die de bruidegom te maken heeft, en 
gaat, evenals de soenrang, van vele geschenken » vergezeld, die 
in dit geval vooral in wisselkleeren bestaan. 

Bij een sorong lepa-lepa 2 wordt de soenrang zonder veel 
ceremoniën, in alle gevallen met weglating van de anders ge
bruikelijke massa van geschenken, ten huize van de bruid bezorgd. 
In dat geval komt de bruidegom met de ouders van de bruid 
overeen, om bij de soenrang een zekere som te voegen, waarvoor 
de bruid zich de noodzakelijkste dingen, die zij auders ten ge
schenke gekregen zou hebben, aankoopen kan. Ook gebeurt het 
wel, dat zeis die som achterwege blijft, en de ouders van de 
bruid enkel met die soenrang alleen genoegen nemen. Doch hoe 
het zij, in geen van beide gevallen, heeft de terugzending van 
het boven aangegeven gedeelte van de soenrang plaats. Ook 
spreekt men dan van soenrang-mate, zooveel als doode of afgedane 
soenrang, omdat er in dat geval van die soenrang verder geen 
sprake meer is. 

Pasoenraug, het geven van een huwelijksgift 3. 
SOero, bep. soerowa, zendeling, zenden, bevelen, Boeg. idem, Mal. 

söëroh, zenden, bevelen. — Âsoero ribaine, zenden tot, v. d. : 
vragen om de hand van, eene vrouw. — Nisoero, gezonden 
worden. — ten einde voor een' zoon of pupil een meisje ten 
huwelijk te vragen. — Soerotappa, gewoon zendeling. — Soero-
nibateï, een hoofdzendeling4. — Soerowang, c) zending. 

^— Pasoerowang, bevel, last, boodschap. 
Sére, één. — Mataoe-sére, als één man, v. d. eenstemmig, eens

gezind, zijn. — Asére, zich vereenigen. 
sorong, schuiven, voortschuiven, duwen, Boegin. en Mal. idem, 

Jav. en Soend. soeroeng. — Sorong lepa-lepa. Vgl. lepa 5. — 
Sorong-boko, lett. naar achteren-, of achteruitduweu, v. d: achter 
doen blijven, achterlaten; v. d. : baloe-nisorong-bokonoe, uwe 
achtergelaten weduwe. — Anjorong kasalaug G, lett.: eene boete 

' Zie boven blz. 295 op tjoeroe en op soeki blz. 3IB. 
2 Zie boven blz. 306. 
s Omtrent den soenrang voor vorsten zie beneden blz. 334 op oeyoong-ka 
4 Zie boven blz. 318 op sarâ (2°). 
•' Zie boven blz. 306. 
0 Zie beneden blz. 322. 
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voortduwen, v. d.: betalen ' . Zoo ânjorong ook gebezigd van het 
betalen van kanaoengang - en van pasoenrang 2 . 

Samasorong, gemiddeld, door malkander gerekend; bv.: anjdjo 
sappiya samasorong 260 katti si-kayoenna, die koebeesten wegen 
door malkander gerekend 260 katti het stuk. 

sar ibat lang , wellicht samengesteld uit sa ~|- ri -f- batlang (2°) '•'•, 
dus lett.: uit één moederschoot voortgekomen; v. d. : broeder, 
zus ter 4 . — Saribattang-soesoe, zoog-broeder, of zoog-znster. — 
Pasâribattângang, lett.: het broeder-, of zusterschap, v. d.: alle 
broers en zusters 5 . 

saradasi . bep. sâradasiya, Boeg., dus genoemd ieder middel, om 
verdeeldheid tusschen twee personen daar te stellen ; v. d. gebez. 
van allerlei soort van toovermiddelen, als : honden- en katten-haar, 
dat men onder iemands hoofdkussen legt, opdat hij bv. met zijne 
vrouw als hond en kat te zamen leve. Op dezelfde wijze gebruik 
gemaakt van eene gebroken naald, als zinnebeeld van het ver
breken der vriendschap, van jeukboonen, van brandnetels, en 
dergel. meer als zinnebeelden van afkeer. Voorts wordt saradasi 
ook gebez. van het gevaarlijkste aller middelen, te weten: den 
laster, en v. d. insgelijks van den lasteraar zelven 6 . 

sala (1°), bep. salaya, missen, fout, gebrek, valsch, verkeerd, enz. 
Boeg., Bat. en Daj. idem. Jav . , Mal. en Soend. sälah. — Gaoe-
sala, misdrijf. — Poenna niya taoe-sala-roepa, zoo er iemand is, 
die valschelijk beweert, het een of ander als zijn eigendom te 
herkennen. — Anâ-sala, een onecht kind. •— Sala-kana, slecht 
spreken, v. d. : eene zaak in rechten slecht verdedigen, en daar
door verliezen; v. d.: soms eensluidend gebez. met: nisâoeroe, 
zijne zaak verliezen. — Aujàla ri , misdrijven tegen. — Ta-masalA 
akoetauang?, doe ik niet verkeerd, met te vragen?, d . i . : mag 
ik vragen? — Gaoe-salaï, onteeren. 

Pisalaï, doen misloopen, v. d.: verijdelen. — Na-ponna-nakoenj-
djoengi napisalaï natappoe oerana bitjaraya, en zoo men opzettelijk 
in gebreke blijft om zich te houden aan de grondbeginselen van 
rechtspleging 7 . 

1 Ook tjalla (lo), zie boven blz. 296. 
2 Zie boven blz. 293 en blz. 320. 
3 NI. buik (boven blz. 264). 
4 Zie boven blz. 285 op tanjdjeng. 
5 Voor de hierin gelegen aanwijzing van een vroeger matriarchaat , vgl. 

Wilken I I , blz. 30, 191 nt 85. ° 
G Vgl. Wilken I , blz. 369. 
7 Op blz. 46 zijner „Aantoekeningen" (zie boven blz. 214) merkt de schrijver 

hierbij op: „Men bedenke bij deze en de volgende woorden, dat volgens 
„den Inlander een rechtschapen bestuur on eene billijke rechtsbedeeling 
„althans onmiddelijk achtervolgd worden van goeden oogst, van overvloedig 
„visch en meer andere blijken van stoffelijke welvaart, terwijl dwingelanden 
„en omkoopbare rechters weldra te kennen zijn aan ontelbare rampen, die 
„zich terstond als een gevolg daarvan door 'het pansche land openbaren". 
Zie ook blz. 319 op saring en beneden blz. 335 op oerâ. 
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Pasala, lett. : als schuldig beschouwen , v. d. : bestraffen, inzonder
heid beboeten, aangezien hierin bij den Inlander meestal de straf 
bes taa t 1 . — Ta-nipa-salako, noegappana, men zal u niet als 
schuldig beschouwen, het u niet kwalijk nemen: wanneer gij iets 

. vindt. N B . hierbij denkt men doorgaans verder in zijne gedachte: 
//Maar zoo gij het u toeeigent, //zijt gij een dief". 

Pasalängi, als boete opleggen aan iemand ; bv. : na-sapoe-
matenna nipasalängi ri-taoe-nakaëmbaiya, en hun sapoe-mate (vgl. 
sapoe), te weten: de sapoe-mate van de onteerde vrouw en 
den onteerder, wordt hem (den onteerder) als boete opgelegd 
door, of: ten behoeve van, den man, ten wiens huize hij overspel 
gepleegd heeft 2 . — Pâpasala, het beboeten, beboeting, boe te .— 
Kasalâng, slechtheid, misdaad, straf, boete. — Barang-barang 
natagâllangaï, nakasaläng, het geld, waarvoor hij den slaaf in 
pand genomen heeft, verbeurt hij als boete 3 . 

s a l a (2°), zich verwijderen, Boeg. idem. — Pasala, iemand of iets 
van zijne plaats verwijderen; bv. : pasala riyempowanna, iemand 
uit zijne betrekking verwijderen, d . i . hem ontzetten. — Pasalaï 
sêléna, zijne kris van hare plaats verwijderen, d i . : de kris , die 
de Makassaar gewoonlijk van voren draagt, op zij schuiven of 
duwen. N B . dit doet de Inlander bv . , wanneer hij vergiffenis 
vraagt, ten teekeu van onderwerping, aangezien hij daardoor te 
kennen geeft, geen gebruik van zijn wapen te willen maken. — 
Pasisaläng, tweedracht. 

Si l l lang, het Mohammedaansch geloof, dat in het Mal. geb. wordt 
voor een geloovige, een Muzelman. •— Pasallang, het Moham-
medaansche geloof doen omhelzen. — Boendóe-kasallangauga, de 
oorlog tot uitbreiding van het Mohammedaansche geloof. 

s i l . i , terugkeeren, terugslaan. — Barang-barang sisilaya, de weder-
zijdsche goederen, de goederen die beide echtgenooten, ieder 
afzonderlijk, bezi t ten4 , in tegenstelling van de: tjakkani, of 
het gemeenschappelijk eigendom 5 . — Pasilâï, terugslag, v.d.: 
de rechter- en linkerzijde, het vóór en tegen eener zaak, de 
twee zijden van beschouwing eener zaak, bv.: towa-baine ri-roe-
waya pasilâï, grootmoeder van weerszijden, van vaders- en moe
derszijde. 

soe lóe , buiten, Boeg. sóe, idem. — Karaëng-asoeloeka, de gewezen, 

1 Zie boven blz. 282 op pitabaï en blz. 291 op dédé. 
2 Vgl. Wilken I I , blz. 473. 

» 3 Zie boven op tjalla (1») blz. 296. 
4 Ook genoemd anoe rikale-kalenna, zie boven blz. 249. 
6 De schrijver deelt in de „Aanteckeningen'', blz. 43 , mede, dat zooweide 

barang-barang tjâkkarâ (zie boven blz. 294) of kabaloewang (boven blz. 271) 
als de barang-barang sisila geheel volgens het Mohammedaansche recht ver
deeld worden. Zie omtrent deze mcdedeeling ovenwei en omtrent het erfrecht 
in het bijzonder Wilken I , blz. 367—369. 
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of afgetreden, regent. — Nadjari-mo asoeloekanna boettaya ri-
Poloug-bangkeng, hij geraakte buiten, d. i . : hij raakte kwijt, 
zijn regentschap Polong-bangkeng. — Pasoelóe, naar buiten doen 
komen , of gaan ; v. d. : naar buiten brengen ; te voorschijn brengen ; 
voortbrengen; uitbrengen, bv. woorden, alzoo: uitspreken, als: 
badjiki pasoelóe-kananna, hij heeft eene goede uitspraak; ergens 
uit verlossen, of redden, bv. : uit slavernij, alzoo : lossen, vrij-
koopen ; of bv. uit eene moeielijke zaak , alzoo : pasoelóeki kalenna 
ri-gâoeka, zich zelven aan de zaak onttrekken; uitgeven, uit-
keeren, bv. : geld; uittrekken, bv.: kleeren ; iemand uit zijne 
betrekking ontslaan, alzoo: afzetten; iemand uit het land ver
wijderen, alzoo: verbannen ' ; afnemen, korten, bv. een gedeelte 
van iemands loon, enz. — Pasoeloekang, doen naar buiten 
komen, of gaan, voor; v. d. : roewan-rêyala, nipasoeloekangi, men 
keert uit, of betaalt, twee reaal voor hem, d.i. hier: tot lossing 
van hem, den weggeloopen, doch opgevangen slaaf2. 

soelle, Boeg. = sambe. Jav. soelih, plaatsvervanger, opvolger. 
V. d. : soellewatang, lett. : de plaatsvervanger van hem die de 
macht in handen heeft ('t Boeg. watang = het Mak. batang (1°)3, 
alzoo van den regent. 

SÓlé, bep. séleka, kris. — Asélé, of: masélé, een kris dragen. 
NB. de Makassaar, gelijk ook de Boegiuees, draagt die van voren 
tegen het lijf aan 4 . Asélé-tanga-boko, de kris, op de wijze der 
Javanen, niet van voren, maar van achteren tegen het lijf dragen. 
— Asélé-mi ri-baïne, hij heeft reeds evenveel behoefte aan de 
vrouwen als aan een kris, d.i . : hij is reeds mondig. — Sélé-
sélekang, pistool, als 't ware een wapen dat op een' afstand wel 
eenige overeenkomst met een kris heeft. 

SOlÓ, Boeg., geschenken brengen bij gelegenheid van een feest. — 
Pasoló, of: panjoló, geschenk bij gelegenheid van een feest. 
NB. bij een feest brengt ieder zijn aandeel mee, bestaande in 
geld of eetwaren, tot goedmaking der onkosten 5. 

SOlong, âsolong, vloeien, vloeibaar worden, smelten. — Solöngang, 
goot, langs den grond, riool, men zie: panjtjorang. — Solön-
gang-djené, waterleiding. — Nadjêmpangi solöugang-djénena Iya-
noe, lett.: hij verstopt iemands waterleiding, v. d. : hij stremt 
hem in de uitoefening van zijn werk of plicht. Alzoo bv. den 
loop van het recht stremmen door misdadigers te verbergen. 
Ook gebezigd voor: iemands inkomsten verstoppen, hem daarin 

' Zie ook boven blz. 298 op djannang nt 2. 
2 Zie boven blz. 258 op palâ, blz. 270 op ballâ-lowe en blz. 293 op papa-

naoeng. 
3 Zie boven blz. 264. 
4 Zie boven op pasâlaï blz. 322. 
5 Waarop volgt het tegengesehenk, parappo, zie boven op rappo blz. 301. 
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benadeelen. — Solöügaug ook overdr. gebez. voor afstamme
lingen. 

salîniarâ, bep. salîmaraka, bloedachan.de. Boeg. salimara en sapa-
tana of sapa-lolängang, idem *, 

SOeloeroe, soeloeri, vervangen. Boeg. soeloe, idem. — Soeloeroe-
palangga, lett. een stuk bamboes, dat aan een palangga (de 
bamboes waarop de vloer van het huis rust) gelascht is , ter ver
vanging van een gedeelte, dat, gebroken of vergaan is, v. d. gebez. 
van twee personen, die over en weer met elkanderss zuster ge
trouwd zijn. — Pasisoeloe-soeloeranna paugânoewanta, lett.: er 
is wederkeerige vervanging van onze goederen. cl. i. : wij be
schouwen elkanders goed over en weer als het onze 2. 

SÔlaia, bep. sôlaraka, bloot, naakt. — Solari baïnenua, lett. : zijne 
vrouw bloot maken, v.d.: haar alles ontnemen behalve een baadje 
en een sarong. NB. dit geschiedt soms, wanneer de vrouw zich 
aan overspel heeft schuldig gemaakt. Dit wordt ook genoemd : 
boeboe-loli, vgl. loli 3. 

SÓIoi'Ó, van onder door den vloer heen naar iemand steken; bv. : 
nisóloróki anoe ri-bangiya, iemand wordt des nachts doorstoken, 
bv. door iemand die onder het huis staat, en zijne piek dooi
den vloer heen steekt. 

Sawi, bep. sawiya, vnw. sawingkoe. Voor dit sawi is mij geen 
Hollandsch woord bekend. Zulk een sawi is niet alleen meestal 
ook eenigszins handelaar, maar vervult tevens gewoonlijk den 
dienst van matroos, zonder daarvoor een vaste bezoldiging te 
ontvangen. Men heeft verschillende soorten van die sawi's, als: 
sawi-poeli, vaste voor vast aan boord verbonden sawi's. Dit zijn 
slaven, of ook wel vrije lieden, doch dan meestal slechts ten 
deele vrij, daar zij bij gebrek aan genoegzame middelen door den 
anakoda met eene zekere som gelds of eenige handelsgoederen 
geholpen zijnde, eigenlijk meer als paudelingen te beschouwen, 
of althans eenigermate zedelijk verplicht zijn, om steeds jaarlijks 
de meestal vaste reis van een1 anakoda mee te maken. V. d. dan 
ook die naam van vaste, of vast aan de prauw verbondei^sawi's 
(sawi-poeli) 4 . 

Ofschoon niet in die mate, maar toeh ook zeer afhankelijk van 
den anakoda zijn de sawi-toenggalii's of sawi-kale-kale's, die insge
lijks, zooals de naam aanduidt, alleen, d.i. zonder koopwaren, 

1 Straf: verdrinking. Voor bloedscliande door vorsten gepleegd, zie bene
den blz. 334 op änjoe. Vgl. Wilken I I , blz. 335, 480, 481. Oorzaak van mis
oogst, Wilken I I , blz. 335. Zie ook boven blz. 319 op saring. 

2 Zie ook boven blz. 307 op limbang. Vermoedelijk slaan beiden uitdruk
kingen alloen op do gemeenschappelijke goederen, barang tjâkkarà (boven 
blz. 294), aangezien de Makasaren en Boegineezen geen algelieele gemeen
schap van goederen staande huwelijk kennen, vgl. Wilken I , blz. 367-. 

3 Zie boven blz. 310. 
4 Vgl. boven blz. 293 op papanaoeng. 
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aan boord komen. Hun werk bepaalt zich bijna uitsluitend tot 
die bezigheden, welke met de koopwaren van den anakoda in 
betrekking staan. Daarentegen bemoeit de anakoda zich niet, gelijk 
hij bij de sawi-poeli's verplicht is, met de koopwaren dezer sawi-
toenggala's. Dezen moeten hunne handelsbelangen alleen trachten 
te behartigen. V. d., dat sommigen beweren, dat zij vanwege dit 
laatstgenoemde den naam van sawi-toenggala of sawi-kale-kale 
dragen. 

In de derde plaats heeft men de sawi-longgang's, losse of niet 
vast aan boord verbonden sawi's, die wel doorgaans, maar toch 
niet altoos, de jaarlijksche reis van een of andere plaats mee
maken, en een eigen kapitaal mee aan boord brengende, meer 
onafhankelijk van den anakoda zijn. 

Behalve deze sawi-poeli's, sawi-toenggala's en sawi-longgang's 
heeft men ook nog sawi-manoempang's. Deze sawi-mânoempang's 
zijn wel te onderscheiden van de toe-manoempang's, of passagiers, 
zooals Mekkasehe bedevaartgangers en anderen, voor wie het 
handelen, indien zij dit ook al tegelijkertijd waarnemen, geheel 
en al eene bijzaak is. Deze sawi-mânoempang's zijn, evenals de 
andere sawi's, ook in den waren zin van het woord handelaren 
te noemen. Zij zijn dus als 't ware passagier-handelaars. 

gewa 1 , huur, huren, pachten, Boeg. sewa en sima, idem, Mal., 
Soend. en Jav. idem. — Sewa-pintoe, huistax. — Sewa-tana, 
grondbelasting. — Toe-nisewa, een huurling, een daglooner. — 
Pasewa, huurder, pachter. 

Sâwalâ, loon, voor loon werken, v. d. loon krijgen, winnen, profijt 
hebben (in negotie). — Sâwalâ ook gebezigd van het snijderloon 
bij den padieoogst. Dit is onderscheiden, bv. in de Noorderdis
tricten van het Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden 
één van de vier, in de Zuiderdistricten één van de vijf bossen 
(basse), die iemand snijdt. — Pasâwalâ, iemand die voor loon 
werkt, daglooner, koeli. — Asa-pasâwalâ, de padie die als loon 
voor de snijders afgezonderd wordt 2. — Pisâwalâ, loon geven 
of betalen, bv. toe-mâpi sâwalaka, zij die loon betalen. —Pasa-
wallang, winst. 

SOesoe, bep. soesoewa, vnw. soesoengkoe, de borsten eener vrouw, 
Boegin., Mal., Soend., Jav. en Bat., idem. — Pasoesoe, laten 
zuigen, zoogen, bv. : anrong-pasoesoe, zoogmoeder, min. — Pa-
soesoewi, een plaats bezigen om te zuigen, iemand bezigen om 
mee te zuigen; bv. : saribattang noepasoesoewiya, een zoogbroeder 
of -zuster. 

soessoeng (1°), soort van belasting, zijnde een zeker gedeelte, bv. 
een tiende van de op de markt gebrachte koopwaren, hetzij in 

1 Zie boven blz. 257 op padjà. 
2 Zie boven blz. 289 op tesang. 
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natura, of geld. B. sëssoeng. — Soessoeng-binänga, riviertol. 
s o e s s o e n g (2°), anjoessoeng, gebezigd van het lossen van het 

jongste kind, door de moeder. Boeg. sëssoeng, idem. Vgl. lappassi 
âuaka, op: lâppassâ 1. 

s e s a , bep. sesaya, vnw. sesangkoe, overschot, brok, overblijfsel, 
Boeg. en Mal. idem; Jav. iets overlaten, overschieten, Sanskr. 
cesja, overblijfsel, overschot. — Sesa-inrang, achterstallige schuld. 
— Sesa-miikadó, lett. : overblijfselen van. eten, v. d.: hetgeen er 
bij iemands overlijden , na aftrek van begrafenis-kosten en dergelijke, 
overblijft 2 . 

SOSÓ, njosó, nosó, dóórkruipen. Boeg. idem. — Sosó ook gebezigd 
van een geschenk om mee om te koopen, om er als 't ware mee 
doorheen te kruipen. — Pasasó, doen doorkruipen.— Anii-pasosó, 
een ondergeschoven kind, een bastaard. 

sîs irî . Tâna-pasîsirî, Jav. en Mal. = het Mak. boetta-abiring, 
kustland, plaatsen langs het strand. 

SOSSOrang, manjossorang, aujossorang, manossorang, anossorang, 
a) erven; b) bij erfenis overgaan op (Boeg. mana, sosó, idem); 
bv. : nà-sosôrangi ballana Iyanoe riyana-tjoe-tjoenna, en het huis 
van N. N . gaat bij erfenis over op zijn kinderen en kleinkin
dereu 3 . — Ata-sossorang, een overgeërfde slaaf. — P a r a n n a toe-
manossorang, zijne mede-erfgenamen. — Kasossorängang, erfenis4 . 

SilSSillii, neen-zeggen, v . d . : a) weigeren, b) loochenen, ontkennen, 
verloochenen. Boeg. sëssa. — Mâsâssalâ (of: asiissala) ri-gaoe-
uipiyanï-sala, lett . : ontkennen eene zaak, waarvan men valschelijk 
beschuldigd wordt, d . i . ontschuldigen -r'. 

SOSSOlÓ, wellicht oorspronkelijk moede worden, en v .d . moede of 
beu worden, iets (e doen. — Taoc-sossoló, slaven in den eigen
lijken zin van het woord, = taoe-poepoeroe, vgl. poepoeroe 6 . 

• A . 

i , onafscheidbaar voorvoegsel vóór eigennamen en andere benamingen 
van personen, of van beesten en zaken als personen beschouwd, 
dat wellicht altoos, doch soms zeer duidelijk, in stede van een1 

vereerenden titel gebezigd wordt. — NB. 'deze verkorting heeft 
gewoonlijk plaats, wanneer de Inlander van zich zelven spreekt, 

1 Zie boven blz. 806 en, aangaande kinderverdeeling boven op aanging 
n t 4 blz. 314. 

3 Vgl. Wilken I , blz. 368, on zie boven blz. 326 op sesa-makadókoe en 
blz. 256 op pântarà. 

8 Vert. Mak. Chrest blz. 43: „Er wordt eerst geërfd na afdoening van deze 
drie, ( t.w. de begrafeniskosten, de schulden en de erflatingen. Bij overlijden 
van een der ouders komt do nalatenschap ten deele aan die kinderen, welke 
bij de verdeeling der kinderen aan hem of haar zijn tebeurt gevallen". 

4 Zie boven blz. 261 op poesaka. 
5 Vgl. boven blz. 272 op bâlitanrà, 
G Zie boven blz. 255. 
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dus wellicht eene soort van bescheidenheid, om als 't ware niet 
met zijn titels te pronken. Vgl. poeng 1, alsmede het Jav. Soend., 
Mal. si. Het Boeg. i alleen vóór vrouwelijke eigennamen geplaatst. 

angka, oplichten, optillen, wegnemen, opbrengen, Mal., Soend. en 
Jav. angkat, Boeg. akka. — Angkati mintoe, Mal. hem als 
schoonzoon opnemen; d. i . : tot schoonzoon nemen. NB. in zuiver 
Mak. zegt men : ngalleï mintoe. 

agäug, weg, gaan, zijn met. — Koewagang; met mij; bv. : taoe-
koewagänga, lett. : hij, of zij, die met mij is, gebezigd onder 
echtgenooten door den man of vrouw die van hooger afkomst is. 
— Pangagâang, of pangagang, een gaan, een weg tot, v. d. : 
levensonderhoud2. — Siyagâng, te zamen ; te zamen met; samen
hangende, strookende, met. — Ponna siyagäng-mamo adamang 
siyagäng ri-biyasamaug, indien het strookt met onze adats en 
gebruiken. 

anggâ, bep. anggaka, waarde; Boeg. augkë, idem, — Piyâuggak-
kiyang, bezigen iets, om daarnaar te schatten, vast te stellen, 
bv.: empoua toe-wauoenroenga soero nipiyonggakkïyangi lorosó, 
de boete wordt bepaald naar gelaug van de waarde van de 
betrekking desgenen die een' zendeling geslagen heeft. 

augge, bep. anggeya, = mangge, vader. NB. ook gebezigd van 
jonge menschen, bv. door een moeder van haar' zoon. 

anging, wind, Boeg. idem, Mal., Soend., Jav. en Bat. angin. — 
Irateyang anging, 't Mal. di-ätas angin, aan de westzijde. — 
Irawängang anging, 't Mal. di-bäwah angin, aan de oostzijde, 
aan lij. 

ampi, bep. ampika, dichtbij, nabij. Boeg. siyapi, Mal. hampir, 
idem, Jav. ampir, ergens aangaan, of aangieren. — Ana-ampina 
óeloewaya, het bijna, het op één na, oudste kind. — Ana-
ampinaya, het daarop volgende kind. 

ampoe, Sal. = het Boeg. ëppó, kleinkind 3. 
empang, afschoeien, afdammen. Boeg. idem, Mal. ampang, in den 

weg leggen, afsluiten. — Empang-empang, of: pangempang, 
datgeen wat in- of afsluit, v. d. : dam, dijk, gracht, rand van 
een' vijver, een vijver zelf. V. d. overdr. : conditie, voorwaarde, 
besluit, bepaling, overeenkomst, waardoor wij als 't ware inge
sloten, of gebonden, zijn. 

enipo, mempo, amempo, zitten, wonen; bv. : amempo-ri-bitjara-
mami, lett.: de zaak zit maar voor den rechter, d . i . : men had 
de zaak maar voor den rechter gebracht. — Mempo ri-tanga, in 
het midden zitten, v. d.: onzijdig, of onpartijdig, zijn. — Ana-
karaëng, na-taëna-pa empona, vorstenzonen, die nog niet zitten, 
d.i . : nog geene betrekking, geen ambt hebben. Zie empowang, 

1 Zie boven blz. 253. 
2 Zie boven op katallassang blz. 289. 
3 Zie boven op tjoetjoe blz. 295. 
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lett. a. — Amempo-adâ, of: -pangadakkang, officieel zitten, een 
officieel bezoek maken. — Amempo-ri-kale, particulier zitten, 
een particulier bezoek maken. Paempo, doen of laten zitten ; 
bv. taoe-ni-paëmpo, iemand dien men laat zitten, v. d. : iemaud 
dien men ergens als pandeling laat dienen. — Erapowang, a) 
zitting, v. d. : zitplaats, plaats, betrekking, rang, ambt, bediening; 
v. d. ook: areng-empowang, ti tel, b) ergens zitten, of inwonen, 
v. d.: ergens als paudeling in dienst zijn, bv. : toe-mângerapowang, 
iemand, die voor zich zei ven of voor een ander bij den schuld-
eischer inwoont, om dezen als pandeling te dienen. 

Opoe, Sal. heer; v. d. : titel van de hoofden of regenten van Saleier., 
— Opoe bakkâ, groote heer, v. d. op Saleier dus genoemd de* 
Gouverneur van Celebes en onderhoorigheden ' . (NB. De Opper
priester of Kali heet op Saleier: goeroe-bakkâ). 

Dit opoe is de gewone titel der vorsten in Loewóe, en wellicht 
van daar op Saleier gekomen. Bat. opoe, ompoe, Alfoersch der 
Miuahassa ëmpong, opo, Boeroesch, Ceramsch en Djilolosch oepoe 
en opoe, Soembasch oppoe of ompoe, grootvader, grootmoeder, 
en v. d. gebezigd om Goden of hoogere wezens aan te duiden z . 

oppó. Moppó, amoppó, in malkander gedoken liggen. (Boeg. idem). 
Oppoki, ilngoppoki, ergens op broeien; v .d . : overdr. gebez. in 
de beteekenis van : ongeoorloofde gemeenschap met eene vrouw 
hebben. Voorts ook gebez. van een'jongen man , die, na het hoofd 
gestooten te hebben bij de ouders zijner geliefde, haar, hetzij des 
nachts, of bij dag, opzoekt, en zich nevens haar neerzettende, 
beider midden vereenigt, door er eene sarong om heen te winden. 
In deze houding blijft hij zitten, terwijl hij eene ontbloote kris 
111 de hand houdende, de ouders dreigt het meisje te zullen ver
moorden, wanneer zij niet hunne toestemming tot het huwelijk 
geven. Mochten uu de ouders blijven weigeren, zoo wordt hun 
kind een offer des doods, eu eindigt de zaak met een amok. 

ampikale , datgeen, wat men altoos bij zich, lett. dicht bij zijn 
lichaam heeft (samengesteld u i t : ampi, nabij , -f- kale, lichaam), 
Boeg. idem; bv.: djowa-ampikalenna Anoe, de volgelingen van 
N. N.,_ die hij altijd bij zich heeft. NB. Wanneer die N . N. een 
vorst is, bezigt men djpwâ-kaloelana. Vgl. kaloela s . 

i para, bep. ïparaka, zwager, men zie lago 4 , Jav. ipe, Mal. iepar, 
Boeg. ipa, idem. — Sipa-iparrang, a) tot elkander in de betrekking 
van ïpara staan; b) met zijn' zwager zijn. 

ibing. Païbing, de persoon, die tegen betaling van eenige duiten 
m e t de padjogé 5 mag dansen. Boeg. idem. Soend. ibing, dansen. 

1 Zie ook do woorden boven op lompo blz. 306. 
2 Vgl. Wilken I I I , blz. 76—77, 180 nt 459. 
3 Zie boven blz. 250. 
4 Zie boven blz. 305, alwaar liet verschil wordt aangegeven. 
5 Zie boven blz 297 op djogé en aangaande zijn recht als zoodanig zie 

boven blz. 314 op sapoe. 
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eiiibii, bep. embaya, overspel. — M;iëmba, overspel bedrijveu. — 
Embaï baïnenua, zijne vrouw pleegt overspel ! . — Kàmbara-emba. 
Zie : kâmbaré 2. 

ombong, teekens in de rivier, waarmee het vaarwater afgebakend 
wordt. — Niyomboug, afgebakend worden, afgezet worden, ten 
teeken van eigendom. 

am;i (1°), iemand weder in genade aannemen, vergiffenis schenken. 
Boeg. amë, idem. — Pasiyama, verzoenen, bijleggen. — Pasi-
yamakkang, verzoen.ng, vredeverboud. 

2°. bep. âmmaka, moeder. Mal. ami, idem. — Amma-daëng, 
gebezigd van eene moeder, die tot den stand van daëug behoort. 

3°. Sal. en Boeg., = mangge, vader. 
iniang, voorganger, voorganger bij den openbaren godsdienst. 
iiineié. Hieronder op Zuid-Celebes te verstaan eene soort van bode 

of oppasser van den Kali of Opperpriester, wiens inkomsten, 
behalve padievelden, bestaan in 5 of 10 duiten van iedere reaal, 
die de Kali voor de behandeling van zaken erlangt. Boeg. idem. 

a t a , bep. ataya, vnw. atangkoe, slaaf, dieraar, onderdaan. Boeg. 
idem. — Ata-taï-djangaug, lijfeigenen die slaven van afkomst 
zijn. Vgl. djängang 3. —• Ata-sossorang. Vgl. sossorang 4 . — Ata-
manjamaug, lett. : slaven of slavinnen, die het aangenaam en 
gemakkelijk hebben, alleen bij gelegenheid van feesten of over
lijden behoeven op te komen, om eenig licht werk te verrichten. 
— Ata-kale, of: ata-ri-kale, lijfslaaf, lijfvolk, men zie kale 5 . 
— Atanna karâënga, de onderdanen van den vorst. NB. het 
woord ata, of slaaf, wordt door een' inlander, zelfs door een1 

vorst, gebezigd van zijne eigen kinderen, bv. atauta nisoenna, 
uw slaaf wordt besneden. Dit zal bv. de koning van Gowa van 
zijn eigen zoon bezigen, niet alleen tegen Europeanen, maar 
ook tegen karaëng-Popo, zijn1 schoonvader. Wanneer hij echter 
tegen een oud hoofd over zijn' zoon spreekt, zal hij zeggen: 
auanoe, of: tjoetjoennoe, la-nisoeuna, lett.: uw zoon, of uw 
kleinzoon, zal besneden worden ; en tot een gering onderdaan 
het woord richtende, noemt de vorst den naam van zijn kind, 
maar nooit bezigt hij anakoe, mijn kind, in dergelijken zin. 

Angataï, iemand tot slaaf maken. — Pangâtainna karâënga 
ri-Gowa, de ondergeschikten (onderdanen) des konings van Gowa. 
NB. niet enkel slaven , maar ook vrijen, zelfs daëng's en karaëng's 

1 Straf: zoo geene toepassing van poeli op beidon heeft plaats gehad 
(boven blz. 258), verdrinking (zie sikó boven blz. 313), subsidair pasalangi 
(boven blz. 322) en tonra (boven blz. 287) voor den overspeler en sólara (boven 
blz. 324) voor de vrouw. Vgl. Wilken I I , blz. 451 en 480. 

s Zie boven blz. 244. 
3 Zie boven blz. 297. 
4 Zie boven blz. 326. 
6 Zie boven blz. 249. 
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niet uitgezonderd. — Kaätaäng, of: kaätäng, slavernij1. — 
Sangata, jongen, bediende. NB. ook van vrije bedienden gebezigd. 

a t t é , tot grens, tot termijn stellen. Boegin. atta, idem. — Batoe-
pangatté, grenssteen. — Attekaug, attekiyaug, tot grens of termijn 
stellen voor. — Allo-nipangattêkanga, de vastgestelde dag. 

en teng, mënteng, staan, stil blijven staan, overeind staan, opstaan. 
B. tëttong, id. — Amënteng ri-empowanna, opstaan van zijne 
zitplaats. NB. Baugoeng alleen gebezigd van het opstaan van 
iemand die ligt. 

Paënteng, pëuteng, a) het staan; b) doen staan. Bv. : Sima-
penteng, vertiening van de padie, terwijl zij nog op het veld 
staat. NB. dit geschiedde in vroeger dagen in de Noorderdis
tricten van het Gouvernement van Celebes en onderhoorigheden 2. 
— Apaënteng boendoe, een oorlog doen staan, d. i . : maken. 
Pënteng pamallinna. den prijs van iets doen staan, d. i. : betalen, 
voldoen. — Pënteng djaranua, lett. : iemands paard doen staan ', 
v. d.: de waarde er van betalen, het vergoeden. — Pënteng-taoe, 
doen staan een mensch, d. i. : de bij de wet bepaalde geldelijke 
waarde van een mensch voldoen. NB. wanneer bv. iemand ver
moord is, wordt de waarde van den gedoode in geld voldaan. 
En zoo deze een vrij man was, vervalt die som aan de familie 
des overledenen; wanneer hij daarentegen slaaf was, aan diens 
meester. Vgl. het Mak. tokkong :i en sapoe *, het Boeg. patëltong 
op: tëttong5, en het Mal. bängoeu. — Pëntëngi, doen staan 
voor iemand; bv. ponna niy;i toe-Bone niboeno ri-toe-Gowaya ; 
nipeutëngi roewau-taï assi-polong, zoo een Bonier door een'Gowa-
rees vermoord wordt, wordt daarvoor betaald (voldaan) twee en 
een half taï, of twintig reaal0 . — Kîpëntëngi-pi toe-Wâdjoka 
pamallinna ri-Djawa, zoo wij aan de Wadjoreezen zullen voldaan 
hebben, lett. : voor hen zullen hebben doen staan, den prijs dier 
menschen op Java 7. — Pamëutengi toe-mapiïnranga, den schuld-
eischer doen staan, d. i . : hem handhaven (ondersteunen) in zijne 
pretensie. — Pamëntengannami anrong-manggeua napamentëugi, 
zij staan op, d. i . : nemen in, de plaats hunner ouders. — Naï 
ampamëntëngi-koP wie staat voor u in P wie is uw borg? 

Sipamëutëngang, samenstaan; ook gebez. van het staan voor 

1 Zie ook boven blz. 300 op kadjawa-djawang. 
3 Zie boven blz. 317 op sima. 
3 Zie boven blz. 278. 
4 Zie boven blz. 314. 
5 Alwaar een_ zelfde beteekenis opgegeven wordt als voor het onderwerpelijk 

Mak. woord: penteng, nl. staan of doen s taan, zoodat beide overeenstemmen 
met liet Malcische bangoen. Vgl. Wilken I I , blz. 463—461. 

6 Bedoeld zullen wel hier zijn slaven, zie beneden blz. 337 op pangâlle-pepé. 
7 Omtrent het verschil in grondslag ter bepaling van den bloedpiijs en 

de verhouding er van tot het wondgeld (zie boven sapoe, blz. 314) vgl Wilken 
I I , blz. 466^468 , en Adatrechtbundel VI , blz. 89 nt 2 
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den rechter, als getuige; bv. : iyatömpa nakoelle niyalle, roewa-pi 
siparaëntëugatig baine, vrouwen kunnen ook genomen worden als 
getuigen, mits zij met haar beide te zamen als getuigen op
treden. 

antama, intreden, binnengaan; Boeg. oetaina, idem. — Antama-
adïi, of: antama-pangadakkang, officieel binnengaan, een officieel 
bezoek afleggen. — Antama ri-kale, particulier binnengaan, een 
particulier binnengaan, een particulier bezoek afleggen. — Antamaï 
binängaya, de rivier binnengaan, v. d. opvaren. — Pantama-
tongti, lett. : laat mij ook binnengaan, v. d. overdr. voor: laat 
mij ook begrepen zijn in den koop, d.i . : geef mij ook een aan
deel in hetgeen gij gekocht hebt 1. 

an tara. Pangântanl,, = het Mal. antar-antaran, zekere cijns, of 
gerechtigheid, v. d. : het een en ander, dat bv. bij gelegenheid 
van het eindigen der vasten aan priesters en hoofden, of, bij 
gelegenheid van het Nieuwe-jaar, door Chineezen aan Europeanen, 
ten geschenke wordt aangeboden 2. 

adâ, bep. âdaka, gebruik, gewoonte, Boegineesch ada. — Adâ-
biyasana boettaya, de gebruiken en gewoonten des lands3 . — 
Adakkang, a) tot gewoonte hebben, gewoon zijn; b) de adats, 
of gewoonten, hebben, houden, opvolgen. — Kiadakkang-mo, 
na-kikabiyasang-mo, wij houden ons aan onze adats en gewoonten. 
— Nabitjâraï bitjaranna oendang-oendauga, naädfikkangi adana, 
zij spreken recht volgens de uitspraak van de Oendang-oendang, 
en houden zich aan hunne adats. 

Ad;i ook gebezigd van hen die gesteld zijn om de ada's van 
het land te handhaven, alzoo: de rijksgrooteu, raadsheeren, die 
insgelijks genoemd worden: Ada-bitjara. V. d.: Adana boettaya, 
de Kegeering, het Bestuur des lauds4 . — Pangadakkang, ge
woonte; bv.: ponna pangadakkang, taëna erókoe, tacna koellekoe, 
zoo het adat is, mag er geen sprake van willen of kunnen meer 
zijn5, — Antama-pangadakkang (of: ada), vgl. op: antama6 .— 
Dit pangadakkang wordt, evenals ada,, ook gebezigd van hen, 
die gesteld zijn, om de gewoonten des lands te handhaven. V. d.: 
balla-pangadakkang, raadhuis. 

andî, bep. ândika, jonger broeder, of zuster, Boeg. andi en anrï, 
idem, Mal. ädiq, en Jav. adi, idem.—Andi-sikalinna, de broeder, 
of zuster, die onmiddellijk op den oudsten broeder, of de oudste 
zuster, volgt. — Andi-pinroewanna, zijn tweede jonger broeder, 

1 Vgl. boven blz. 297 de woorden op tjowc. 
3 Vgl. boven blz. 272 op pabâlasà. 
8 Zie boven blz. 268 op biyâsa, biz. 304 op roeroeng en blz. 291 op nika. 
1 Zie boven blz. 295 op tjinde. 
5 Andere kenmerkende uitdrukkingen, vgl. Wilken I I , blz. 109; boven 

blz. 264 op bate; blz. 275 op mangge; blz. 319 op saring. 
6 Zie boven blz. 331, zoomede blz. 264 op battoe en blz. 327 op empo. 
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of zuster, of degeen, die weder op den, of de, andï-sikali volgt, 
indó, Sal. eu B. = anrong, moeder. 
oeiul.1, bep. oendaya, vader. Vgl. 't Mal. ajahanda, idem. 
Oendang. Oendang-oendang, Mal. wetten, instellingen, het Jav. 

oendang, algemeeue last, algemeen bevel. Boeg. idem. 
ondang, jagen, vervolgen, opjagen (op vendutie bv.), een' eisch 

of vordering doen in rechten. — Toe-maugondang ri-bitjaraya, 
eischer, aanklager = toe-maboya ] ri-bitjaraya. 

aiiii, bep. anaka, kind, Boeg. idem. Mal., Bat. en Daj. anaq,Jav. 
anak, idem. NB. over het gebruik vau ananoe waar wij ons 
van anakoe zouden bedienen, zie men op ata 2. — Ana-boerane, 
zoon. — Ana-baine, dochter. — Aua-rara. Vgl. rara3 . — 
Aua-poerina. Vgl. poerina *. — Ana-awo. Vgl. awo 5. — Anana 
parasänganga, of: anâ-boewana parasänganga, de bewoners van 
het land; vgl. boewa (2°) °. — Ana-riyolo, vóórkind, kinderen 
vóór het huwelijk, of: bij een vroeger huwelijk verwekt. — Aua-
ri-boko, a) kinderen bij een later huwelijk verwekt; b) ook aldus 
genoemd de pakalawing-epoe's, omdat zij als 't ware steeds achter 
den vorst zitten. Vgl. kalawing 7 en boko 7. — Ana-boeni. 
Vgl. op: boeni 8. — Anâ-sipoewe. Vgl. op: poewe 9. — Ana-
tjera. Vgl. op: tjerâ ' ». — Anâ-karaëng, een prins of prinses. 
Ana-sanging ! 1 . Boeg. aua-sëngang. 

Ana-ami, a) iets, dat er als een kind uitziet, veel overeenkomst 
daarmee heeft, v. d.: eene pop; b) een nog zeer jong kind. — 
Ana-ana kalawaki, dikwijls geb. voor: buffel wachters, dewijl dit 
meestal zeer jonge kinderen zijn. — Areng ri-ana-anana, naam 
gegeven kort na de geboorte. 

Amaua, met een kind zijn, een kind krijgen, een kind baren, 
zoowel van den vader als van de moeder gebezigd. — Mate-
mana, op het kraambed sterven. — Pamana , bv. : areng-pamanaua , 
iemands geboortenaam, de naam, dien men bij de geboorte krijgt, 
— Sanro-pamana, vroedvrouw. — Sampamana, mannen wier 
kinderen te zamen getrouwd zijn. Vgl. dénang1 2 . — Anakkang, 
nganakkang, anganakkang, kinderen voortbrengen, geb. zoowel 
van vader als moeder; bv. : augauâkkanga, = toe-nganâkkanga, 
de ouders. 

1 Zio boven blz. 267. 
2 Zie boven blz. 329. 
3 Zie boven blz. 303. 
1 Zie boven blz. 258. 
6 Stielkind. 
G Zie boven blz. 273 en voor parasängang blz. 258. 
7 Zio boven blz. 250 en blz. 262. 
8 Zie boven blz. 266. 
9 Zie boven blz. 260. 
10 Zie boven blz. 296. 
:l Zie boven blz. 314. 
12 Zie boven blz. 291. 
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Kamanakang ' , neef, nicht (neveu, nièce), het Mal. karnanakan, 
idem. NB. niet alleen worden de kinderen van onze broeders en 
zusters, maar insgelijks die van onze sampoe-sikali's en sampoe-
pinroewang's aldus genoemd2. — Kamanakkang, geboorte; bv. : 
akoelledji an;i-ri-ta-ma,rappona ana-ri-ta-malate kamanakkanna, een 
ana.-ri-ta-m;1rappo kan beschouwd worden als een ana-ri-ta-malate 
van geboorte. Zie ta-marappo op: rappo 3. — Pamanakang, familie; 
bv. : iya-talloe sipamanakang, hij met vrouw en dochter. — 
Sipamânakângang, in famieljebetrekking tot elkander staan. — 
Tamanang, onvruchtbaar, geene kinderen krijgende. 

an i , ngani, angani, bekennen; belijden; zeggen, dat iemand, of 
iets, het een of ander is. — Siyaniyang, overeenstemmen, bv. • 
getuigen; ergens mee overeenstemmen, iets toestemmen. — Piyanï, 
lett. : iemand maken tot het voorwerp ten opzichte waarvan, en 
v. d. : tegen hetwelk, men belijdt, d. i . : hetwelk men aanklaagt, 
beschuldigt. (N.B. men spreke vooral niet uit piyâni, maar: piyanï, 
samengetrokken uit piyaniï.) — Piyanï-sala, iemand valsch be
schuldigen.)— Piyaniyang, eene beschuldiging inbrengen tegen *. 

— Pâpiyauiyang, aanklacht, beschuldiging. — Pasipïyaniyang, 
het elkander aanklagen s . 

iinoe, deze of die, dit of dat, een zeker iemand, een zeker iets, NN. 
— Anoewang, nganoewang, anganoewang, manganoewang, be
zitten, verkrijgen, verwerven. Men vgl. anoengkoe [het mijne] 
en derg. samenstellingen meer, waarbij anoe, oppervlakkig be
schouwd, enkel eene bezitting schijnt aan te duiden (i. — Pang-
anoewang, bezitting, eigendom; v. d. ook gebezigd van iemands 
werk, of taak; bv. panganoewanna kaliya, de taak van den 
Opperpriester. 

ina , Boegin. = anrong, moeder. 
ailjdja, bep. anjdjaya, de afgestorvenen, de gelukzaligen. 

Aujdja-andjdja, offerhande voor de afgestorvenen, men zie: 
panaï-panaoeng, op: naoeng ' . Boeg. anjtjë, idem. 

Olljdjó, ergens op treden, trappen; v. d.: betreden, vertreden, 
Boeg. ledja, Mal. indjaq, djadjaq; Jav. djëdjak, Daj. kidjak, 
idem. — Mate-mi na-onjdjó tedong, hij is door een' buffel ver
treden, en dien ten gevolge gestorven. Aangezien de dood van 
zoo iemand natuurlijk niet te wreken is, wordt deze spreekwijze 
ook overdr. gebezigd van ieder, die door eigen schuld zijn leven 
verliest, als wanneer er geene quaestie zijn kan noch van panja-

1 Of ana-poerina, zie boven blz. 258. 
2 Zie boven blz. 315. 
» Zie boven blz. 301. 
1 Zie boven blz. 267 op boya, blz. 297 op djammii en blz. 332 op ondang. 
6 Vgl. boven blz. 272 op bâlitanrà. 
G Vgl. het Tontëmb. anu, boven blz. 105. 
7 Zie boven blz. 293. 
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poe », noch van vergelding * ; onder anderen bedient meu zich 
hiervan, zoo iemand tusschen de padjoge (publieke dansmeid) en 
paibmg ' doorloopt, hetgeen volgens het gewoonterecht als eene 
minachting en allergrofste beleediging voor den païbing beschouwd 
wordt, die dan ook doorgaans niet in gebreke blijft, om den 
roekelooze voor zulk een stout bestaan, op de plaats zelve neer 
te leggen. — Paonjdjó, of samengetrokken: ponjdjó, doen treden, 
te weten : op den grond, bv. een jong kind, en wel voor dé 
eerste keer van zijn leven. NB. dit gewichtig voorval wordt bij 
voorname inlanders doorgaans feestelijk gevierd 4. 

idjaba, aanbod, propositie. — Idjaba-'kaboeloe, aanbod en aanname, 
bij het sluiten eener verbintenis. 

adjowarang, heer. NB. eigenl. Boeg. van djowâ ; en alzoo inzon-
_ derheid door de djowâ's 5 ten opzichte van hun heer te bezigen 
iinjoe, drijven, Mal. hänjoet, idem, Jav. annjoet, wegdrijven. — 

Niyanjoekang, op een vlot van pïsatigboomen gezet, en zoo in 
zee gelaten worden. NB. Dit geschiedt vooral met vorstelijke per
sonen , die bloedschaiide gepleegd hebben0. 

a j a , bep. ayaya, moeder. NB. alleen te bezigen van de moeder 
eens komngs, of dergelijke hooge personage, anders eenvoudig 
gebruikt : anrong. 

Aya ook gebez. van een tante, die jonger is dan onze moeder; 
anders bedient men zich van poewa, of poewang 7. — Ayaüng 
als moeder beschouwen, tot moeder hebben. 

iyo, ja. Boeg. iyo en iyé, idem. 
Iyo, miyo, ja zeggen, toestemmen. — Paiyo, toestemming 

oeyoeng. Si-oeyoeng, één bos, van verscheidene stuks suikerriet 
bv. Boeg. oedjoeng, idem. — Oeyoeng-kayoe, lett. : hout tot een' 
bos bij malkander binden. V. d. : soenrang oeyoeng-kayoe. Deze 
uitdrukking eertijds gebezigd van de minste onder vorsten ge
bruikelijke soenrang », te weten: die van 880 reaal, dewijl men 
die niet van zooveel geschenken vergezeld deed gaan, als bij de 
andere vorstelijke soenrang's gewoonlijk het geval was. Het was 
dus, alsof men slechts eenig hout tot een bos te zamen bond. 
Boegm. oedjoeng-adjoe, idem. 

ayoka, bep. ayokaya, juk, voor buffels bv. V. d. : tedong lébâ-
ayokai, of: niyayokaï, een buffel, die reeds onder het juk geweest 
is ; v. d. overdr. : een weduwnaar. 

a r i , bep. ariya, vnw. aringkoe, = andi, jongere, of ook jongste, 

1 Zie boven blz. 314. 
* Zie boven blz. 258 op poeli en blz. 272 op pabalassang. 
3 Zie boven blz. 328 op ibing. 
4 Vgl. Wilken I I I , blz. 503. 
6 Zie boven blz. 300. 
6 Zie boven blz. 324 op salîmarâ. 
7 Zie boven blz. 260. 
s Zie boven blz. 320. 
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broeder of zuster. (Rap.) Boegin. ari en auri, Jav. ari, Mal. 
adieq, idem. 

aroe , ngaroe, al taudâkkende of dansende, en met de kris zwaaiende, 
zijne gehechtheid aan de overheid betuigen. Boeg. idem ' . 

ail rong , moeder. NB. soms ook geb. bij het aanspreken van een 
klein meisje, (bassé). — O! anromia, lett.: o! moeder van het
zelve (te weten: het kind), zoo soms toegesproken eene getrouwde 
vrouw, die nog geen kind heeft. Anders de naam van het kind 
er bijgevoegd. — Anrong-poerina, tante. — Anrong-awo, stief
moeder. — Anrong-towa, stammoeder. — Anrong-pasoesoe, zoog-
moeder. Anrong-kémokang, idem. — Anrong-boenting, bruids
moeders, bewaaksters der bruid 2. — Anrong-taoe, een hoofd. 

Saribattang siyanrong, broeders die één gemeenschappelijke 
moeder hebben, vgl. tanjdjëngaug op: tanjdjeng •'. —Maiinrong, 
met eene moeder zijn, eene moeder hebben. 

invang, miinginrang, leenen, 't Fransche emprunter. Boeg. inrang, 
minrang, idem. — Toe-m;inginrang, een schuldenaar, pandeling+. 

Painraug, of: piïnrang, of: pinrang, doen leenen, te leen 
geven, het Fransche prêter; bv.: toemapainranga, de geld voor
schieter. — Taoe-nipaïnrangiya, de man aan wien men te leenen 
gegeven heeft. — Goboronamêng ampâpiïnrangangi ri-Aroe-Palakka 
boettaya ri-Bone, 't Gouvernement geeft in leen aan Aroe-Palakka 
het land van Bone. — Boetta napâpiïnrânganga Goboronamêng, 
de leenvorstendommen van het Gouvernement. 

Kaïnrangang, het leenen; v. d. : boetta-kaïnrangang, leen-
vorstendom. 

oeni, bep. oeraka, ader, pees, spier, vezels, Boeg. oera, Soend., 
Mal., Jav., Bat. öërat, Daj. oehat, idem. — Oera ook overdr. 
gebezigd van de deelen, of punteu van beschouwing, eenerzaak. 
Zoo ook van de grondbeginselen der rechtsbedeeling (oerana bitja-
raya) 5. 

OCrang, Toer. en Bant. = agang, gezel, enz. — Oerang-siyana 
boerane, Sal., lett.: mannelijk medekind, v. d. : broeder. — 
Oerang-siyana bahine, Sal. zuster. 

' Voor eene andere wijze nl. het eod drinken, vgl. Wilken I I , blz. 499. 
2 Vgl. Wilken I , blz. 499. 
» Zie boven blz. 285. 
* Zie boven blz. 268 op barang (2°) en blz. 328 op empowang. 
5 In zijne verhandeling „Over de Wadjoreezen met hun scheepvaart 

en handelsgebruik" (1869, Har top , Makasar) teekent Matthes op blz. 57 
aan dat de vier groote wortels of grondbeginselen eener goede rechtsbedee
ling luiden: „1° rnen hoore beklager en beklaagde; 2° men late van weers
zijden de getuigen hooren; 3° men lette op het gedrag van den beklaagde, 
vóórdat hij in rechten vervolgd werd; 4° men geve acht op zijn rang in de 
maatschappij. Dit verschil in rang heeft invloed op de rechtspraak" (vgl. 
boven blz. op gantang en blz. op taba). In de Boegineesche Chresto-
matie I I I , blz. 110, deelt de schrijver verder mede, dat na de invoering 
van den islam de sarat er bij gekomen is, zoodat er nu vijf artikels zijn. 

t j . dJ> nJ> " j t j , y , r , 1, w , s , a , h. 
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oeriiiiï, pot ora in te kooken. Boeg. idem. — Singoerïugkoe, zij, 
of hij, die met mij uit één en denzelfden rijstpot eet; geb.'door 
man en vrouw, van elkander sprekende, en wel op nederigen 
toon , bv. tegen een' vorst. Vgl. siballâkoe op : ballä ». — Oeroenna 
répé oering-oerïnna Bone Gowa, het is het begin van het breken 
(1er rijstpotten, d. i . : het begin van den ondergang, van Bone 
en Gowa. — Répé-mi paoerïug-oerlnganna ; gebezigd van de 
scheiding van een echtpaar, zooveel als: de rijstpot, waaruit zij 
samen aten als man en vrouw, is gebroken. 2. 

erang, ngerang, ângerang, brengen, wegbrengen, meenemen, mee
brengen, overbrengen. — Erang-pole, t'huis brengen, verdienen. 
Zoo ook : amie bâllaka eraug-polekoe, dit huis is mijn verdienen , 
d.i . : heb ik zelf verdiend; in tegenstelling van een'geërfd pand! 
— Erang kana, een woord brengen, v. d. gebez. van bericht of 
tijding, doch inzonderheid van het overbrengen van een huwelijks
aanzoek. NB. dit geschiedt meestal door den vader 3 van den 
jongman. Men zie beneden het onderscheid tusscheu ângerang 
kana en ângerang-erang kana. — Toemângeranna Iyauoe, lett. : 
de menschen die N.N. brengen, v. d. : zijne volgelingen. — Eranna 
boetta-anoe, lett. : het medebrengen van zeker land , hetgeen zeker 
land meebrengt, hetgeen daarbij behoort, en alzoo daarvan af
hankelijk is; alzoo eene streek, die afhankelijk is van zeker land, 
onderhoorigheid. — Eranuaya karâënga, het medebrengen des 
vorsten, v. d. : wat den vorst toekomt. — Ta-naërang toemate, 
ta-naërang toe-malari, stervenden nemen niet mee, te weten: dit 
verbond, wegloopers nemen het niet mee, d.i.: dit verbond wordt 
niet vernietigd, zoo degenen, die het gemaakt hebben , komen te 
sterven, of wegloopen. 

Erang ook gebezigd van de geheime wetenschap; die sommige 
Inlanders voorgeven te bezitten, en die hen in staat zou stellen, 
om meer dan een gewoon mensch te vernemen, of te vermogen. 
— Taoe-naërangiya, de menschen door wie hij zich laat begeleiden, 
zijne onderhoorigen. — Siyerängang, elkander brengen, bv. : 
siyeräugang mange ri-Bitjaraya, gezamenlijk naar den Eechtergaan 4 . 

Erang-erang, dat wat men brengt, meebrengt, v. d. : geschenk, 
onder anderen gebezigd van de geschenken des bruidegoms aan 
de bruid, alsmede van de geschenken van anderen bij gelegenheid 
eener bruiloft 5. — Augerang-erang katia, gedurig woorden aan
brengen, v. d. verklikken. Vgl. boven: erang kana. 

T Zie boven blz. 270 en ook blz. 272 op boli (bewaren). Vgl. Wilkenl , blz. 365. 
ä Voor het geval van echtscheiding, vgl. het Bataksche takak bolian in 

Adatrechtbundel VI , blz. 36 nt 4 , het Maleische takoekka, aldaar blz. 437 
en boven blz. 294 op tjaparoe nt. 

3 Zie boven blz. 297 op djangang-djangang. 
4 Zie ook boven blz. 279 op sitâgalâ lima, blz. 311 op palawa, blz. 313 op 

sooki en blz. 331 op antara. 
5 Zie boven blz. 272 op pabâlasà, blz. 295 op pitjooroe. 

k, g, ng, ngk, p , b , m, mp, t, cl, n, nr, 
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al le , nemen, halen, enz., Boeg. ala, idem. — Angalle ana, als 
zoon aannemen; bv. : koewalle-ko ana, of: koevralle-anil. -ko, ik 
neem u aan tot zoon. — Mdngalle njawana, iemand zijn leven 
ontnemen. — Angalleï paoe-paoeuna, of: kananna . iemand eene 
verklaring afnemen. — Ângalle kana kan ook gebez. worden van : 
zijn woord terugnemen of intrekken , zich verontschuldigen. 

Pangalle, a) het nemen, v. d. pangalle-nawa-nawangkoe, mijn 
nemen van gedachte, v. d. : mijne meening ; b) die, of dat, neemt. 
— Pangalle-pepé, een jongen die vuur haalt, of aangeeft ; v. d. : 
sapoe pangalle-pepé, hetgeen gebezigd wordt van de voldoening 
der som, welke de moordenaar tot vernietiging der bloedschuld 
voldoen moet, wanneer hij een' slaaf1 gedood heeft; bv. : poenna 
ata-dji niboeno, nisapoe-pangalle-pepé-dji, roewan-tâïki assi-polong 
pênteng-taoenua, sanging boelaëng; si-taï pangalle-pepena, iya-mi 
matangaëng boelâënga, barang-bâranga, zoo slechts een slaaf 
gedood wordt, vordert men de voor slaven vastgestelde voldoening 
zijnde twee en een half taï , of twintig reaal, als gewone pëuteng-
taoe 2 , geheel in goud te belalen, en nog bovendien voor hem 
als slaaf, of pangalle-pepé, één taï , of acht reaal, voor de eene 
helft in goud, en voor de andere in goederen te betalen. N B . 
De pënteng-taoe is geheel voor den eigenaar van den slaaf; de 
pangalle-pepé daarentegen wordt onder den eigenaar, het land, 
en den vorst, of het hoofd, verdeeld. 

Siyalle, elkander nemen. — Siyalle-soesoenua lyanoe, een zoog
broeder van N .N . ; lett. : iemand, die te zamen met een ander, 
aan één en dezelfde borst gezogen heeft. — Basiyalle, lett.: 
elkander doen nemen; v. d.: vereenigen, trouwen. — Alle-alleyangi, 
het opnemen, partij trekken, voor iemand. Bv. : niya-mi taoe 
naälle-alleyang, hij is partijdig jegens iemand, hij is niet vrij 
van aanneming des persoons. 

a i o , bep. alowa, soort van vogel, door anderen genoemd aloe. Een 
aio-kop, en een koera of landschildpad, bij het bouwen van een 
huis, aan den voet van den middelsten paal begraven, opdat de 
voltooiing van het huis niet belet, en verder alle ongeluk van 
deze woning geweerd worde, ta-niyalo-alowi, na-ta-nikoera-koeraï, 
of : ta-niyapa-apaï. 

Hang, 't Mal. en Jav. ï laug, verdwijnen, verdwenen, verloren, te 

1 Voor slaaf, zie: boven blz. 255 op poepoeroe; blz. 255 op poetta; blz. 273 
op boelaëng; 273 op boewang; blz. 300 op djawa; blz. 326 op sossoló; blz. 329 
op ata. 

2 Zie boven blz. 330 op enteng. Bij het dooden van een g e s t o l e n slaaf 
bedraagt de patokkong (boven blz. 278) zeven tai of 56 realen, dus evenveel 
als voor een vrije, zie blz. 314 op sapoe (Boeg. Chrest. III, blz. 122). Op liet 
herbergen van een weggeloopen slaaf staat een halve tai of '1 realen (Mak. 
Chrest. blz. 40; aldaar wordt tevens de wijze van afhandeling aangegeven 
betreffende een verkochten slaaf, die door den eigenaar teruggevorderd wordt). 

y . <li, n j , nj t j , y , r , 1, w, s, a, h. 
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zoek geraakt, verlies. — Insgelijks komt het voor van 't overlijden 
van iemand. NB. mate slechts eenvoudig sterven. 

oe loe , bep. oeloewa, vnw. oeloengkoe, hoofd, begin, van iets, bv.: 
oorsprong eener rivier, Boeg. idem. — Oeloe-gâoeka, het hoofd, 
de aanlegger der zaak. — Oeloe-paoe, een hoofdwoord, of: een 
woord, waarop men rekenen kan, woord van eer; bv.: koesare-ko 
oeloe-paoengkoe, ik geef u mijn woord van eer. 

Oeloe-kana, a) = oeloe-paoe. — b) Yerbond, overeenkomst ; 
v. d. : paoeloe-kana, een verbond maken, samen overeenkomen, 
c) voorrede, d) datgeen, waar een rechtzaak mee. begint de be
schuldiging. 

Pangoeloe, een hoofd, een opperhoofd (Mal. pangoelöë, idem), 
heft van een mes, gevest eener kris, haudvatsel. 

ela. Ela-ela, bep. ela-elaya, gebezigd van datgeen, wat tusschen 
twee persouen of zaken, gelegen is , en alzoo die beide scheidt, 
Boeg. idem ; v. d. geb. van den persoon die als 't ware tusschen 
twee anderen inligt, d . i . : tot geen van beide gerekend wordt, 
bij geen vau beide te huis of welkom is ; v. d. geb. van de zaak, 
die als 't ware tusschen twee personen inligt, d . i . : eigenlijk aan 
geen van beiden toebehoort, enz. Salo ela-ela, lett. : een rivier 
tusschen een fort bv. en het omliggend land; v. d. : eene gracht 
om een fort. — Ela-ela-mi i-bango (Kei.), gebez. van den dwaas, 
die zijne vrouw verstooten heeft voor eene andere, en nu bij 
geene van beide welkom is. — Empowang ela-ela zou kunnen 
gebez. worden van de positie eener vrouw, die volgens onze 
separatie van tafel en bed van haren man gescheiden is. Zij heeft 
geen man meer, en kan toch ook nog geen ander trouwen. 

o i o , van voren, of ook te voren, vroeger, zijn, Boeg. idem. — 
Riyolo, a) van voren, b) te voren, vroeger, eerder. — Taoe-
riyolo, voorouders ! . 

ùliiSii, bep. âlasaka, 't Mal. älas, voetstuk, v. d. overdr. : afstam-' 
melingen 2, waarop de voorouders :i als 't ware rusten. 

a w a n g , begraven, bv. : een pot met goud, ook geb. van 't be
graven van lijken. (Tarawang, dat eigenlijk van dit awang afgeleid 
is , tegenwoordig uitsluitend gebezigd van het begraven van lijken.) 

a w o , bep. awowa. — Mangge-awo, stiefvader. — Anrong-awo, 
stiefmoeder. — Âmî-awo, stiefkind. 

oewa, Mal. oewä, oom of moei 4 . 
ewa. Ewaï, angewaï, iemand, of iets, weerstaan, zich verzetten 

tegen, Boeg. idem. — Siyewa, elkander staan, of gelijkstaan (in 

1 Voor hunne gelijkstelling met do rowata's (beschermgeesten), vgl. Willeen 
I I I , blz. 260, en boven blz. 273 op bowe-bowe en 333 op anjdja, 

2 Zie boven blz. 267 op bidja; blz. 287 op toeroengang; blz. 299 op djari; 
blz. 311 op lólorang; blz. 323 op solong. 

3 Zie boven blz. 338 op oio. 
4 Zio boven blz. 275 op rnangge. 
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rechten); geb. wanueer beide partijen gronden voor huu gevoelen 
kunnen bijbrengen. 

a s s a , bep. assaya, zeker, vast, (vgl. nassa), Boeg. assa, ëssa, idem.; 
v. d.: wettig, naar behooren, bv. : nika-assa, een zeker, of wettig, 
huwelijk, een huwelijk gesloten met goedvinden der naaste be
trekkingen, en verder geheel volgens de voorschriften des Koran's ' . 

a s e , bep. aseya, vnw. asengkoe, rijst in den bolster, padie 2 , oryza 
sativa. B. idem. 

a s s e n g , ngasseng, angasseng, weten, keimen. Boeg. isëng, idem. 
— Toe-ngasseng ada, iemand, die de adats kent, een beschaafd , 
beleefd, vriendelijk mensch. N15. ada, gewoonlijk weggelaten en 
eenvoudig gezegd: toe-ngasseng. — Pangassëngi, iemand maken 
't voorwerp, ten opzichte waarvan, met betrekking waartoe, men 
kent , of weet, v. d. : ergens verantwoordelijk voor zi jn.— Pang-
assëugang, kennis, wetenschap. — Pâpiyassëngang, kennisgave; 
v. d.: soera-pâpiyassëngang, brief of geschrift van kennisgave, 
plakkaat. — Asseng-asseng, bekende. 

esoe. Mesoe-esoe, mesoe-mesoe, amesoe-mesoe, schuiven ; v. d. : over 
den grond schuiven, gelijk de jonggetrouwden geruimen tijd 
moeten doen, eer dat er huwelijksgemeenschap mag plaats hebben. 
De vrouw vlucht als 't ware voor haren man, en dit wordt 
zinnebeeldig voorgesteld, door elkander al schuivende achterna te 
zitten. Boegiu. idem 3 . 

I s i l â n g , het Mohammedaausch geloof, de Islam, wordt ook in het 
Mak. geb. voor: een Mohammedaan. — Boendoe-kaïsilangang, 
oorlog wegens de invoering van den Islam. 

a ë ü g , = karaëng; wordt echter alleen gebezigd, om een vader of 
moeder van goede, al is het ook niet vorstelijke, afkomst, aan 
te duiden. 

olio, Sal. grootvader. 

H . 

h â , bep. haka, een door den rechter bepaalde straf. V. d.: nihaki, 
door den rechter gecondemneerd worden. 

h o e k o e n g , vonnis, strafgericht, vonnissen, straffen, kastijden. — 
Hoekoeng-mate, met den dood straffen. — Patoenroeng koepa-
hoekoeng ri . . . (of: kocpa-hoekoengangi) Batjó, ik straf Batjó 
met slagen. 

1 Zie boven blz. 818 op sarà (1°). 
2 Omtrent liet kanre ase, liet zonder drinken doorslikken van een grooten 

bal gekookte, maar koude on zoor droge rijst, als godsgerioht (boven blz. 
245 op pakota) vgl. Wilken I I , blz. 509, en omtrent hot eten alleen van 
zwarte kleefrijst, ase-poenoe, en bruine sago als rouwgebruik, zie mede 
aldaar, I I I , blz. 453 nt 16. 

3 Zie boven blz. 312 op Iâheré. Vgl. Wilken I , blz. 499. 
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liera, het Portog. cm, tijdrekening; v. cl. door de Inlanders geb. 
van de Christelijke tijdrekening. 

Iiâllala, bep. hâllalaka, geoorloofd. — Ta-hâllalâ, ongeoorloofd, 
bv. met onrecht verkregen. Boeg. idem. 

Hallallaug, geoorloofd maken, als geoorloofd beschouwen, v. d. : 
gepast achten, vergunnen, toestaan, overgeven, afstaan, geven. 
— Noehallallang-mintoe njawanoe siyagäng tocboenoe rinakke, 
gij geeft u met ziel en lichaam aan mij over? NB. vraag van 
den man aan de vrouw bij de nika-bateng ' . 

Zie boven blz. 265 en 291. 

k, g, tig, ngk, p, b, m, mp, t, d, n, nr, 
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Lijst van inlandsclie reclitstermen, voorkomende in dezen 
bundel, met uitzondering van de Tontëmboansche 

en van de Makasaarsche, reeds opgenomen 
respectievelijk op blz. 103—145 

en op blz. 241—340. 

A. 
aboe, 60 ut 1. 
ada mapoera onro, 202. 
adarakang tot beri, 224. 
adat kebiasaan, 41 , 49, 85, 94, 100, 

101, 152—155, 159. 
ahli waris, 166. 
aïngka, 53. 
akaroengang, 194. 
akatoewong, 222. 
akinanreng, 222. 
alah lolo, 190. 

// toa, 190. 
alas kadëra, 57 ut 1. 
ama, 77. 

» kadio, 77. 
// soe doenia, 71. 
// soe maboe, 71. 

ambil mëdja, 47, 48. 
ainoeng, 205. 
anak angkat, 152, 155. 

// bala, 44. 
n diakoe = anak mengakoe, 

98—102, 152—156. 
diloewar, 100, 101. 
kawin, 100, 101. 

// piara, 51. 
// soenggoeh, 152, 154, 155. 

tiri, 100. 
ana'm pasingkataoe, 77. 

n noe mahêgoug, 77. 

anaq, 195, 199, 218. 
ana soe banoea hibi, 68 nt 1. 
ana tjera, 225. 
angkatan anak, 152. 
angkoemang, 6 1 , 62, 67. 
antar pakaian, 45, 46. 
apar, 9, 9 nt 1, 10, 49, 50, 50 

nt 1, 84—86. 
arangang, 227. 
aroe 189, 192, 193, 201, 204, 214— 

216, 218, 219, 221—223, 225, 
228—230. 

ata, 62 nt 1. 
awatana, 224. 

B. 

babihei, 66, 66 nt 5. 
babitoeng, 50 nt 4 , 8 1 , 81 nt 1. 
balasalo, 227. 
banto, 73 nt 1. 
bapa angkat, 155. 

// mengakoe, 97—102, 152—155. 
bloekar, 7. 
boea-tanah, 218, 219. 
boekoe, 9. 
boendoe, 63, 80. 
boengane, 227. 
boengoeroe pitoe, 54 nt 3 , 60, 60 

nt 2, 67. 
// rima, 54 nt 3, 60, 60 nt 2. 

boetoerang, 54 nt 3 , 57, 58. 
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D. 
daftar tanah, 36. 
dara aboengkang, 224. 

// boengka, 224. 
'/ tapparang, 224. 

delas, 7. 
djoeroekalam, 167. 
doemapo, 55. 
dotoe, 3 1 , 32, 34. 

E. 
eloe, 227. 
eram, 14, (ni-) 13 , 4 1 , 43 , 147. 

G. 
gadaiaii bergoenga, 13. 

» mati, 13. 
n tiada boenga, 13. 

galoeng kabo, 205. 
n koelang, 205. 
n pota, 206. 

H. 

hadat, 189, 197, 198, 223, 226. 
hak (ber-), 99, 100, 156. 
hakim, 98. 
hanga, 54 nt 3. 
harta benda, 155. 

" kawin, 45 nt 1. 
a ketinggalan, 153—155. 
a pendapatan, 94—96. 

hassil, 38. 
hoekoem, 23. 

besar, 28, 35, 41, 154—157. 
» kedoea, 1, 12, 153. 
// toea, 20, 21, 35, 43, 94, 

153, 154. 
hoekoeng-gagoedang, 78. 
hoko, 54 nt 2, 62, 67 nt 1, 82. 

// 'm-pamaja, 66, 67, 67 nt 1. 

I. 
iboe angkat, 155. 

n mengakoe, 152—155. 
iusaha'm banoea, 70 nt 1. 

ipa, 62 nt 1. 
a noe babinei, 77. 
" '/ mahoeanei, 77. 

itampas, 101. 
itou, 62 nt 1. 

K. 
kabiasaan, 80. 
kabo lolo, 190. 
kabosenja, 176. 
kabo toa, 190. 
kakaian, 40. 
kalasei, 50, 51. 
kapala dapoer, 167. 

a djaga, 21. 
a pengatoer, 32, 34. 
n teranak, 32, 34, 35 nt 3. 

karangang tanga, 228. 
käsende, 158. 
kawak, 49, 50. 
kawin, 100, 101. 
kelakeran, 3 , 18, 19, (-negri) 23 , 

28, (tanah-) 30. 
kerane, 55 nt, 69. 
kintal, 27, 27 nt. 

L. 
leboekang, 228. 
lili, 195, 199, 218. 
lontara, 195. 
lumulutu (loemoeloetoe), 157. 

M. 
ma, 77. 
maändo, 42. 
mabanoea, 55, 57. 
madika malolo, 188. 
madjelis, 165, 166, 171. 
magaoe, 186. 
magoedaug tahana, 80. 
mahamba, 59. 
mahatamoe, 158. 
maingket, 59. 
mairang, 45. 
maïrëtoek, 99. 
majoor, 41, 43—47, 152 — 157. 
ma kadio, 77. 
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mambere banoea, 57, 65. 
mamoenga, 59. 
mampi, 199. 
mananto, 73 rit 1. 
mangara aua, 71. 
mangomkoe, 58. 
manoeraoe bahiga, 71. 
mapaloes, zie paloes. 
marsaolëh, 165—167. 
masanoe, 44. 
masaoere, 66. 
mas kawin, 45 nt 1. 
matani, 20 nt 3. 
matingkarou, 54 nt 2. 
matowa, 207. 
mêhë roko, 45 , 46. 
mengakoe anak, 97—102, 152—155. 
mewëtëng, 21. 
minarëtoekan, 97. 
mindo mëdja, 47, 48. 
mododare, 58. 

N. 

naïlongkot bale, 97. 
niabiang, 54 nt 3, 55—57. 
nikah (ber-) 98, 100, 101, 155. 

O. 

oekoehoe darai, 78. 
oekoeng, 23. 
oemaan, 40. 
oepoes, 97. 
oki sinalipoepoe, 102. 
ongko, 209. 

ala, 191—193,200,215, 229. 
djonga 192, 193, 201, 215, 
229. 

opo babinei kadoeanë, 77. 
// // kat oeroen ë, 77. 
'/ // toetoenë, 77. 
t/ mahoeanei kadoeanë, 77. 
// // katoeroenë, 77. 
>/ r/ toetoenë, 77. 
'/ tatëhë babinei, 77. 
// // mahoeanei, 77. 

orang pedoedoek negerie, 166. 
// sarani, 57 nt 2. 

P. 

pa'angon, 50. 
pabitjara, 223, 226. 
pahajoan, 51, 52. 
pahasini = pasini. 
palaoe, 9, 9 nt 1, 10, 84—86. 
palata, 227. 
paloes, (ma-) 23, 42, 146. 
pamëhë, 94, 95. 
pamika mohong, 66, 66 nt 4. 
parëdë, 75, 76. 
paroko, 94, 95. 
pasapoepoe, 66, 66 nt 4. 
pasini, 5, 12, 14, 30, 94, 95, 99. 
patatabang, 55 ut. 
patih, 1. 
pekasaän, 16—18, 20. 
pendapatan, 95. 
pengakoean-anak, 97—102, 152, 153, 

155, 156. 
pengalas, 14, 51. 
pengatoer, zie kapala pengatoer. 
pengoekoer tanah, 21. 
perkara, 186. 
pinontol, 21 , 21 nt 3. 
poejoeng singkatoehang, 77. 

'/ soe boekoe, 77. 
'/ " hiba, 77. 
" » tingkodo, 77. 
" toetoenë. 

poesaka, 9, 94, 95, 98—101, 152, 
153, 155, 157—159. 

pokasoewijang, 199. 
poto, 64, 64 nt 2, 66. 

R. 

radja, 186, 188. 
radja moeda, 188. 
rarampang, 54, 54 nt 1, 2 en 3 , 

55, 60. 
rereang, 58—60. 
rëroeoerau, 101. 
roemomang, 47. 
roemoro, 59. 
roko, 45 nt 1. 
rorëng, 50, 51. 
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S. 
sarambata, 59. 
sarangka, 54 nt 3. 
sassoengala, 230, 231. 
sesëa, 50, 51. 
side doea singkaiingkoemang, 76, 77. 
sima assapparang atoewong, 219, 220, 

238. 
sima katalassang, 238. 

n -tanah, 219. 
singkaäboeang, 76. 
sitinadja, 209. 
sjarat, 188. 
soekoe, 64 nt 2. 
soelewatang, 240. 
soemakow, 40. 
soemawang, 97. 
soerat bersamaan, 88, 89. 

n pengangkatan (anak), 148, 149. 

T. 
take, 195, 199, 218. 
taloen, 40 
tampa, 219, 223, 224, 226. 
tanah aradjang, 193, 201, 206, 207, 

215, 224, 225, 229. 
n datoe, 190. 
'/ de'-na engka na-ri oema, 190, 

197, 214. 
n e wowato, 49. 
» kabo, 190, 200, 214. 
// kalakeran, 30. 
" « poesaka, 30. 
n lapang, 190. 
n lapoeng, 190. 
n lappa, 190. 
» leba, 190. 
n liempo, 206, 207, 213. 
'/ lorong, 227. 
// mapoenaug, 200, 201, 205— 

207, 212, 213. 
mompo, 224. 

n oekoeng, 23, 94. 

tanah poesaka, 30. 
/' rappe, 227. 
'/ -riala basi, 222. 
n sampe, 227. 
« teleng, 224—226. 

tanang-tanang mabanni, 202. 
tanda 'm banoea, 59, 59 nt 1, 60. 
taoedaä, 167. 
tawaang , 59 nt 1. 
tektek, 3 1 , 43. 
tesang, 237. 
tetenden, 157. 
tiadakan- (of meniadakan-) pengakoean 

anak, 152—156. 
timojo, zie tojo. 
tinojoan, zie tojo. 
tjampoer bekerdja, 31. 
toda, 54 nt 3. 
toean tanah, 12, 27, 146. 
toehang babinei, 77. 

n mahoeanei, 77. 
toelaugan, 21. 
toemeroeng, 97. 
toemoewar, 47. 
toemontani, 47. 
tojo, 147, (timojo) 12, 13, (tinojoan 

12, 13. 
tona'as, 44. 
tou nangara, 71. 

n niara, 71. 
tumëtëmu (toemëtëmoe), 157. 

V. 
vara, 102. 

W. 
wakil, 188. 
walaäpoeloe, 165—167. 
waris, 166. 
watarang, 205. 
wiloe, 227. 
wisesa, 203. 
witi rnakole, 188. 
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De commissie voor het adatrecht maakt, met groote erkentelijkheid 

melding van den belangrijken geldelijken steun, die haar in Juni 

1914 voor eenige jaren is toegezegd door de Thorbecke-Stichting te 

Leiden en door een zesden particulier (zie bundel VII, blz. 398). 
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